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Sodni register

LJUBLJANA

Rg-400102
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02503 z dne 4. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ISKRA COMMERCE, Mednarodno
trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14069/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, deležev, osnovnega kapitala in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5539714
Osnovni kapital: 682,050.299,20 SIT
Ustanovitelji: Iskra, elektro in elektron-

ska industrija, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstopila 16. 12. 1991, vložila 670,117.871
SIT, ter Iskra, sistemi sekundarne energeti-
ke, d.d., Ljubljana, Stegne 21, vložila
8,400.787,10 SIT; Clemente Milan, Ljub-
ljana, Brajnikova 6, vložil 158.752 SIT; Cun-
der Majda, Ljubljana, Goce Delčeva 4, vlo-
žila 146.705,68 SIT; Čelik Branko, Kranj,
Prečna 16, vložil 216.475,60 SIT; Japelj
Janko, Ljubljana, Valvasorjeva 12, vložil
369.799,20 SIT, Ježek Antonija, Ljubljana,
Slape 54, vložila 130.744,60 SIT; Kova-
čec Franc, Škofljica, Dolenjska cesta 437,
vložil 563.975,60 SIT; Mašovič Monika,
Ljubljana, Brodarjev trg 14, vložila
180.987,80 SIT; Pekle Smilja, Ljubljana,
Polanškova 25, vložila 214.047,20 SIT; Re-
par Darja, Ljubljana, Knezov štradon 28,
vložila 180.707,75 SIT; Stepan Milena,
Ljubljana, Brezenškova 5, vložila
153,896,23 SIT; Strašek Janko, Ljubljana,
Glinškova ploščad 29, vložil 287.357,30
SIT; Trček Gorazd, Kranj, Grničeva 3, vložil
510.744,40 SIT; Vujasinovič Jasna, Med-
vode, Štalčeva ulica 5, vložila 103.194,60
SIT; Zajec Joža, Ljubljana, Clevelandska 43,
vložila 162.869,60 SIT, in Zelič Mojca, Bo-
rovnica, Gradišnikova 27, vložila
151.383,55 SIT, vstopili 20. 4. 1998, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 4. 1998.

Rg-400103
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/02975 z dne 9. 3. 1999 pri subjektu
vpisa PARKIRIŠČA, Javno podjetje,
d.o.o., Vodnikov trg 5, Ljubljana, sedež:
Vodnikov trg 5, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/16002/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja s te-
mile podatki:

Matična št.: 5226589
Ustanovitelj: Mesto Ljubljana, izstopilo

24. 11. 1994; Holding mesta Ljubljane,
d.o.o., družba za upravljanje in gospodarje-
nje z javnimi podjetji, Ljubljana, Dalmatinova
1, vstopil 24. 11. 1994, vložil 237,052.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-400104
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02977 z dne 9. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ŽALE, Javno podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, Med hmeljniki 2, sedež: Med
hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00200/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja s te-
mile podatki:

Matična št.: 5015669
Ustanovitelj: Mesto Ljubljana, izstopilo

24. 11. 1994; Holding mesta Ljubljane,
d.o.o., družba za upravljanje in gospodar-
jenje z javnimi podjetji, Ljubljana, Dalmati-
nova 1, vstopil 24. 11. 1994, vložil
1.294,717.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-400105
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02978 z dne 9. 3. 1999 pri subjektu
vpisa SNAGA, Javno podjetje, d.o.o., se-
dež: Povšetova 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07748/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
lja s temile podatki:

Matična št.: 5015545
Ustanovitelj: Mesto Ljubljana, izstopilo

24. 11. 1994; Holding mesta Ljubljane,
d.o.o., družba za upravljanje in gospodarje-
nje z javnimi podjetji, Ljubljana, Dalmatinova
1, vstopil 24. 11. 1994, vložil
2.953,120.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-400106
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05125 z dne 8. 3. 1999 pri subjektu
vpisa POSLOVNO ZDRUŽENJE PRE-
HRANE SLOVENIJE – Gospodarsko inte-
resno združenje, sedež: Slovenska 54,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07614/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo ustanoviteljev in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5005884
Ustanovitelji: Agroprogres, ZTP, d.o.o.,

Ljubljana, Slovenska 5; Agrigel, d.o.o., Ko-
per, Cankarejva 6; Ljutomerčan, kmetijstvo
in predelava, d.d., Ljutomer, Kidričeva 2;
Litijska mesarija, d.d., Šmartno pri Litiji, Slat-
na 1; Agropro, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska
c. 84; TRIO VET, d.o.o., Ljutomer, Prešer-
nova 5, M VENDA, d.o.o., Murska Sobota;
Juša Kramarja 28, TETRA PAK, d.o.o.,
Mengeš; Špruha 36, IOC Trzin, Valkarton,
d.o.o., Logatec; Tržaška c. 1, Mercator,
kmetijsko gospodarstvo, d.o.o., Kočevje,
Kolodvorska 25; Farma Stična, p.o., Ivanč-
na Gorica, Stična 1; Kmetijski kombinat Ptuj,
d.o.o., Ptuj, Muzejski trg 2; Emona farma
Ihan, d.o.o., Domžale, Breznikova 89, Ihan,
in Cornus, d.o.o., Križevci pri Ljutomeru,
Logarovci 63, ki so vstopili 28. 11. 1996,
Bistriške mesnine, p.o., Slovenska Bistrica,
Zadružna ul. 4, in GIZ mlekarstva Slovenije,
Ljubljana, Slovenska c. 54, ki sta vstopila
11. 6. 1997, ter Vital, d.o.o., Podplat, Me-
stinje, in Sadjarstvo Slovenije, GIZ, Ljublja-
na, Slovenska c. 54, ki sta vstopila 17. 6.
1998 – odgovornost: odgovarjajo s svojim
premoženjem; Cvetličarstvo GARDENIA
ARS FLORAE, p.o, Ljubljana, Trg mladinskih
delovnih brigad 4; ETOL – tovarna aroma-
tičnih in eteričnih olj, d.d., Celje, Škofja vas
39; APIS, živilska industrija in trgovina, p.o.,
Šentilj, Štrihovec 15; Emona ribarstvo,
d.o.o., Ljubljana, Slovenska 17, in Agro-
oskrba Maribor, p.o., Maribor, Vodovodna
ulica 7, izstopili 28. 11. 1996, Družbeno
kmetijsko podjetje Meja Šentjur, p.o., Šent-
jur pri Celju, Cesta Leona Dobrotinška 3;
Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija,
d.o.o., Ljubljana, Tolstojeva 63; Maribor-
ska mlekarna, d.o.o., Maribor, Osojnikova
5; Hmezad Celeia, mlekarstvo, sirarstvo in
čebelarstvo, d.o.o., Petrovče, Arja vas 92;
Pomurske mlekarne, Murska Sbota, p.o.,
Murska Sobota, Lole Ribarja 6; Mlekopro-
met, podjetje za predelavo mleka, Ljutomer,
p.o., Ljutomer, Kolodvorska ulica 10; Mer-
cator, Mlekarna Kranj, d.o.o., Kranj, Smled-
niška cesta 1; Kmetijstvo Vipava, Agroind
Vipava 1894, p.o., Vipava, Vinarska cesta
5; Kmetijska zadruga Vrhnika, z.o.o., Vrhni-
ka, Cankarejv trg 5; Kmetijsko gozdarska
zadruga Idrija, z.o.o., Idrija, Vojkova 2; Mle-
karna Ptuj, p.o., Ptuj, Čučkova ulica 6, in
Mercator ETA, Živilska industrija Kamnik,
d.o.o., Kamnik, Kajuhova pot 4, izstopili
11. 6. 1997, MS METRACO, zunanje trgo-
vinska d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina, Ce-
sta IV/2; ABC Pomurka, europroduct Pu-
conci, d.o.o., Kmetijska gozdarska zadruga
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Tržič, z.o.o., Križe, Koroškega odreda 24,
in Kmetijska zadruga Logatec, z.o.o., Loga-
tec, Tovarniška cesta 3, izstopili 17. 6.
1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 6. 1998.

Rg-400108
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06332 z dne 5. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa LAST IN POSEST, d.o.o., Kočev-
ska Reka 40, 1338 Kočevska Reka,
podjetje za posredovanje in prodajo ne-
premičnin, borzno posredovanje in sve-
tovanje, sedež: Kočevska Reka 40,
1338 Kočevska Reka, pod vložno št.
1/21087/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, dele-
žev, osnovnega kapitala in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5726956
Firma: LAST IN POSEST, d.o.o., pod-

jetje za posredovanje in prodajo nepre-
mičnin, borzno posredovanje in sveto-
vanje, 1330 Kočevje, Roška cesta 8

Sedež: 1330 Kočevje, Roška cesta 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Hranilnica in posojilnica

KGP Kočevske, d.o.o., Kočevje, Kolodvor-
ska 23, vstopila 18. 4. 1994, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
4. 11. 1998.

Rg-400109
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06473 z dne 2. 3. 1999 pri subjektu
vpisa Zdravstveni dom Ljubljana, Enota
osnovnega zdravstvenega varstva Beži-
grad, sedež: Kidričeva 10, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00420/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5056063001
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Vrbošek Janez, razrešen 1. 11.
1998; direktorica Jelenc Ksenija, Brezovi-
ca pri Ljubljani, Cesta na Mele 23, imeno-
vana 2. 11. 1998.

Rg-400111
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06900 z dne 23. 2. 1999 pri subjektu
vpisa, K. KUHAR & OSTALI, podjetje za
trgovino, d.n.o., sedež: Pod lipami 36,
1111 Ljubljana, pod vložno št.
1/29634/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, deležev, osnov-
nega kapitala in zastopnika ter preoblikova-
nje iz d.n.o., v d.o.o., s temile podatki:

Matična št.: 1213598
Firma: LUMINARY, trgovina in stori-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Kuhar Ksenija, izstopila

23. 2. 1999, Čakš Ksenija, Ljubljana, Pod
lipami 16, vstopila 23. 2. 1999, in Čakš
Roman, Ljubljana, Adamičeva ulica 13, iz-
stopil iz d.n.o., in vstopil v d.o.o., 23. 2.

1999, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Kuhar Ksenija, razrešena 25. 11.
1998; Čakš Roman, razrešen 25. 11. 1998
kot družbenik in imenovan za zastopnika, in
direktorica Čakš Ksenija, imenovana
25. 11. 1998.

Rg-400112
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06920 z dne 24. 2. 1999 pri subjektu
vpisa GLASBENA ŠOLA TRBOVLJE, p.o.,
sedež: Keršičeva c. 50/a, 1420 Trbov-
lje, pod vložno št. 1/00894/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, ustanoviteljice in odgovornosti ter da-
tum zastopnika, uskladitev z zakonom o za-
vodih ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5088054
Firma: GLASBENA ŠOLA TRBOVLJE,

Trbovlje
Skrajšana firma: GLASBENA ŠOLA TR-

BOVLJE
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Ljudska Republika Slo-

venija, Občinski ljudski odbor Trbovlje, iz-
stopil 5. 5. 1997; Občina Trbovlje, Trbov-
lje, Leninov trg 4, vstopila 5. 5. 1997, od-
govornost: odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Korošec Marjan, Trbovlje, Pod goz-
dom 1a, razrešen in ponovno imenovan
1. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 24. 2. 1999: 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol.

Rg-400114
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07004 z dne 5. 3. 1999 pri subjektu
vpisa AVTOTEHNA GVTO, trgovska druž-
ba z gospodarskimi vozili in drugo trans-
portno opremo, d.o.o., sedež: Celovška
c. 228, 1117 Ljubljana, pod vložno št.
1/27168/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o povečanju osnovnega kapi-
tala, spremembo deležev, osnovnega kapi-
tala in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5925916
Osnovni kapital: 51,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Avtotehna, zastopanje, tr-

govina, izvoz-uvoz, servis in proizvodnja,
d.d., Ljubljana, Slovenska c. 54, vstopila
27. 11. 1995, vložila 51,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Vpiše se sklep edinega družbenika z dne
1. 12. 1998, da se osnovni kapital poveča
z novim denarnim vložkom za 50,000.000
SIT, t.j. na 51,500.000 SIT.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
1. 12. 1998.

Rg-400115
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07016 z dne 2. 3. 1999 pri subjektu
vpisa AS TRIGLAV, Servis in trgovina,
d.o.o., sedež: Verovškova n.h., 1000

Ljubljana, pod vložno št. 1/28989/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala, zastopnika, članov nad-
zornega sveta in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5985676
Sedež: 1000 Ljubljana, Verovškova

60b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: AS Domžale – servis in tr-

govina, d.o.o.; Jeras Rafael in Planinc Jož-
ko, izstopili 31. 7. 1997; Zavarovalnica Tri-
glav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsto-
pila 31. 7. 1997, vložila 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Planinc Jožko, razrešen 3. 11. 1998;
direktor Vatovec Anton, Ljubljana - Polje,
Polje, Cesta XX. 13, in prokurist Prek Vla-
do, Ljubljana, Cesta na Brdo 127, imenova-
na 3. 11. 1998.

Člani nadzornega sveta: Gognjavec Dar-
ko, Jeras Rafael in Prek Vlado so izstopili
3. 11. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
3. 11. 1998.

Rg-400116
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07084 z dne 1. 3. 1999 pri subjektu
vpisa PROBLEMA, Inštitut za ženska
vprašanja, Domžale, Slamnikarska 1, se-
dež: Slamnikarska 1, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/25629/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža datuma in tipa zastopnika ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5842972
Firma: DADA, Zavod za ženska vpra-

šanja, Domžale
Skrajšana firma: DADA, Zavod Dom-

žale
Sedež: 1230 Domžale, Podrečje 52B
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hro-

vat Darinka, Domžale, Ljubljanska 72, raz-
rešena 27. 11. 1998 kot zastopnica in ime-
novana za direktorico.

Dejavnost, vpisana 1. 3. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 73201 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85324 Druge socialne dejavnosti.

Rg-400117
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07112 z dne 2. 3. 1999 pri subjektu
vpisa MOTOMEDIA, založništvo in trže-
nje, d.o.o., sedež: Dunajska 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/31006/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapi-
tala in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1319736
Osnovni kapital: 3,045.000 SIT
Ustanovitelji: Delo Revije, d.d., Ljublja-

na, Dunajska 5, vstop 19. 6. 1998, vložil
1,492.050 SIT; Drozg Tomaž, Maribor, Slo-
venska ulica 38, vstop 19. 6. 1998, vložil
764.295 SIT; Alpress, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 5, vstopil 9. 11. 1998, vložil
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179.655 SIT, in Motor-Presse International
Verlagsgellschaft Holding mbH, Stuttgart,
Leuschnerstrasse 1, vstopil 9. 11. 1998,
vložil 304.500 SIT, – odgovornost: ne od-
govarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 11. 1998.

Rg-400118
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07344 z dne 9. 3. 1999 pri subjektu
vpisa MEDICOENGINEERING, d.o.o., pod-
jetje za projektiranje, inženiring, izvaja-
nje in vodenje investicijskih projektov,
sedež: Železna c. 16, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/21207/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5727944
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Petek Milan, razrešen 31. 12. 1998;
Lah Ivo, Celje, Malgajeva 2a, razrešen
31. 12. 1998 kot zastopnik in imenovan
1. 1. 1999 za direktorja.

Rg-400119
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07345 z dne 1. 3. 1999 pri subjektu
vpisa EUROMARKT, NC za upravljanje,
d.o.o., sedež: Šmartinska 152, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15223/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo deležev in osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5552869
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Euromarkt Handelsge-

sellschaft, M.B.H., Salzburg, Europastr.
150, vstopil 16. 4. 1996, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-400120
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07505 z dne 4. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.,
sedež: Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10687/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča izbris skrajšane firme,
spremembo tipa in naslova zastopnika ter
nazivov pri članih nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5063345
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Lotrič Franc, Naklo, Bratov Praprot-
nik 5, ki od 9. 4. 1996 zastopa družbo kot
pomočnik generalnega direktorja (član upra-
ve) – vodi notranji nadzor in osebna zavaro-
vanja.

Člana nadzornega sveta: Marolt Milan –
predsednik in Balanč Franc – namestnik
predsednika, vstopila 22. 3. 1995.

Rg-400121
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00048 z dne 22. 2. 1999 pri subjektu
vpisa METALKA ZASTOPSTVA IPRO, pod-
jetje za zastopanje tujih podjetij, d.o.o.,
sedež: Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/15527/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, deležev, naziva

družbenika in družbene pogodbe, ter uska-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5555965
Firma: METALKA ZASTOPSTVA IPRO,

podjetje za zastopanje tujih podjetij,
d.o.o.

Skrajšana firma: METALKA ZASTOP-
STVA IPRO, d.o.o.

Sedež: 1231 Ljubljana - Črnuče, Brn-
čičeva 9

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Metalka zastopstva Hol-

ding, d.d., Ljubljana, Dalmatinova 2, vložila
1,071.000 SIT, in Hočevar Janez, Ljublja-
na, V dolini 13, vložil 1,029.000 SIT, vsto-
pila 23. 10. 1991, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1999: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posrednštvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na deelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvdi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovna na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5274 Druga popravila, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 brez far-
macevtskih izdelkov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 7. 1998.

Rg-400122
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00049 z dne 22. 2. 1999 pri subjektu
vpisa METALKA ZASTOPSTVA MEDIA,
podjetje za zastopanje tujih podjetij,
d.o.o., sedež: Dalmatinova 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15526/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, vložkov, naziva in na-
slova družbenika, naslova zastopnika in
družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5555981
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Metalka zastopstva holding,

d.d., Ljubljana, Dalmatinova 2, vložila

1,071.000 SIT, in Oblak Jože, Kranj, Dete-
lova 5, vložil 1,029.000 SIT, vstopila 23. 10.
1991, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Oblak Jože, imenovan 3. 6. 1994,
zastopa in predstavlja družbo brez omejitev,
razen pri: sklepanju, dopolnjevanju in/ali
spreminjanju zastopniških pogodb; dajanja
avansov; odobravanju in najemanju posojil;
dajanju garancij ali avalov; razpolaganju z
nepremičninami družbe, za kar potrebuje
soglasje skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtski-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi 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 debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5274 Druga
popravila, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 7. 1998.

Rg-400123
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00051 z dne 22. 2. 1999 pri subjektu
vpisa METALKA ZASTOPSTVA TORNA,
podjetje za zastopanje tujih podjetij,
d.o.o., sedež: Šmartinska 152, Hala 5,
1000 Ljubjana, pod vložno št.
1/15510/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
vložkov, naziva družbenika in družbene po-
godbe ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5555973
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Metalka zastopstva hol-

ding, d.d., Ljubljana, Dalmatinova 2, vlo-
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žila 1,071.080 SIT, in Ivačič Igor, Domža-
le, Rojska 18c, vložil 1,028.920 SIT, vsto-
pila 23. 10. 1991, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1999: 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi 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;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 7. 1998.

Rg-400124
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06021 z dne 25. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa ANDRO, Podjetje za trgovino in
gradbeni inženiring, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10137/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
firme s temile podatki:

Matična št.: 5447364
Firma: ANDRO, družba za gradbeni in-

ženiring in izvajanje gradbenih del,
d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-
sta 43.

Rg-400125
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00069 z dne 22. 2. 1999 pri subjektu
vpisa HOJA GALANTERIJA PODPEČ, pro-
izvodnja lesene galanterije, d.d., sedež:
Podpeč 53, 1352 Preserje, pod vložno
št. 1/10981/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo statuta s temile
podatki:

Matična t.: 5459753
Sprememba statuta z dne 23. 12. 1998.

Rg-400126
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00128 z dne 22. 2. 1999 pri subjektu
vpisa NARODNI MUZEJ LJUBLJANA, p.o.,
sedež: Prešernova 20, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00937/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,

ustanovitelja in odgovornosti ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5055482
Firma:NARODNI MUZEJ SLOVENIJE
Pravnoorg. oblika: zavod.
Ustanovitelj: Deželni stanovi Kranjske, iz-

stopili 10. 11. 1998; Republika Slovenije,
Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstopila 10. 11.
1998, odgovornost: odgovarja do določe-
ne višine.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 7481 Fotografska dejavnost;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92511 Dejavnost knjižnic; 92521
Dejavnost muzejev.

Rg-400127
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00288 z dne 4. 3. 1999 pri subjektu
vpisa LIZ – INŽENIRING, podjetje za pri-
pravo in izvedbo investicij, d.d., Ljublja-
na, sedež: Vurnikova 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/01226/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5145139
Člani nadzornega sveta: Kozinc Miha,

izstopil 24. 12. 1998; Samar Milivoj, izsto-
pil in ponovno vstopil kot predsednik
24. 12. 1998, Žnidarčič Sonja, namestnica
predsednika, vstopila 24. 12. 1998, in Ur-
banc Olga, izstopila in ponovno vstopila
24. 12. 1998.

Rg-400128
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00295 z dne 1. 3. 1999 pri subjektu
vpisa GORIČANE, tovarna papirja, Med-
vode, d.d., sedež: Ladja 10, 1215 Med-
vode, pod vložno št. 1/02616/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
datuma zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5042291
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Stegu Andraž, Škofja Loka, Sv. Duh
205, razrešen in ponovno imenovan 12. 1.
1999.

Rg-400129
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00301 z dne 9. 3. 1999 pri subjektu
vpisa IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Rimska 8, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04127/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5302889
Ustanovitelji: Rojina Breda, izstopila

18. 12. 1998; Belingar Savo, Ljubljana, Ra-
šiška 3, vložil 2,928.412,05 SIT; Bultram
Kovačič Jelka, Preserje, Rakitna 112, vložila

4,463.569,80 SIT; Čepin Alenka, Ljubljana,
Melikova 27, vložila 1,009.911,72 SIT; Der-
višič Breda, Ljubljana, Mlinska pot 14, vložila
979.412,65 SIT; Jelnikar Milena, Kresnice
48, vložila 1,323.196,27 SIT; Mlinarič Emil,
Črenšovci, Ulica ob Črncu 14, vložil
3,534.818,69 SIT; Porenta Marija, Ljublja-
na, V Sige 17, vložila 646.220,94 SIT; Rajlič
Marija, Ljubljana, Sojerjeva 49, vložila
1,413.672,14 SIT; Vidmajer Anita, Ljublja-
na, Kogojeva 6, vložila 1,817.177,23 SIT, in
Vračar Leonida-Marjeta, Ljubljana, Zvezda 5,
vložila 1,817.177,23 SIT, vstopili 22. 11.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-400131
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00115 z dne 22. 2. 1999 pri subjektu
vpisa TV 3, Televizijska dejavnost, d.o.o.,
– v stečaju, sedež: Štula 23, 1210 Ljub-
ljana-Šentvid, pod vložno št. 1/26193/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika, vložka in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5895634
Ustanovitelja: Rimsko katoliško ško-

fijstvo, Maribor, Slomškov trg 19, vstopilo
5. 7. 1995, vložilo 1,000.000 SIT, in Kre-
kova družba, pooblaščena družba za uprav-
ljanje, d.o.o., Maribor, Slovenska ul. 17,
vstopila 30. 12. 1998, vložila 244,000.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Sprmemba družbene pogodbe z dne
7. 1. 1999.

Rg-400133
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06309 z dne 22. 2. 1999 pri subjektu
vpisa TELETRAC, računalniški sistemi,
d.o.o., Ljubljana, Jožeta Jame 14, se-
dež: Jožeta Jame 14, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02332/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje, spremembo firme, ustanoviteljev, de-
ležev, osnovnega kapitala, tipa in datuma
zastopnika, dejavnosti in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5291402
Firma: TELETRAC, računalniški siste-

mi, d.o.o.
Skrajšana firma: TELETRAC, d.o.o.
Osnovni kapital: 29,720.000 SIT
Ustanovitelji: CIOS – Center za investi-

cijske in organizacijske storitve, p.o., Ljub-
ljana, Linhartova 1, izstopil 22. 2. 1999;
Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 740.000 SIT; Slo-
venska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Du-
najska 160, vložila 5,950.000 SIT, in Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska 56,
vložil 740.000 SIT, ki so vstopili 22. 2.
1999; Erzin Gabrijel, Ljubljana, Grošljeva
1, vložil 15,160.000 SIT, ki je vstopil 15. 8.
1989, in Ocepek Pavel, Komenda, Suha-
dole 15, vložil 7,130.000 SIT, ki je vstopil
7. 5. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Er-
zin Gabrijel, razrešen 15. 10. 1998 kot di-
rektor in imenovan za zastopnika, ki zasto-
pa družbo kot začasni direktor.

Dejavnost, izbrisana 22. 2. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
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na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50104 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles, trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5110 Posredništvo; 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;
5120 Trgovina na debelo s kmetijskimi su-
rovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na 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;
5130 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, 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; 5140 Trgovina na debelo z izdel-
ki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5150 Trgo-
vina na debelo z nekmetijskimi polizdelki;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-

govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5160 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5210 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5220 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v speciali-
ziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5240
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 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
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5260
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5270 Popravila izdelkov široke porabe;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 10. 1998.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi odločbe Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, št. LP
01545/02140-1998/IZ z dne 30. 10.
1998.

Rg-400134
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00318 z dne 23. 2. 1999 pri subjektu
vpisa MEDEX INTERNATIONAL, živilska
industrija, d.d., Ljubljana, sedež: Linhar-
tova 49/a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14583/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5573114
Člana nadzornega sveta: Višnjevar Mar-

jeta, izstopila 6. 2. 1997; Rižner Miran in
Samec Vladimir, izstopila in ponovno vsto-
pila 6. 2. 1997.

Rg-400136
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00441 z dne 5. 3. 1999 pri subjektu
vpisa PID KMEČKA DRUŽBA, Pooblašče-
na investicijska družba, d.d., sedež: Steg-
ne 21, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25982/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5885809
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Podlogar Vlado, razrešen 13. 1.
1999; direktor Gantar Matjaž, Ljubljana, Ob
zelenici 9, imenovan 13. 1. 1999.

Rg-400139
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00549 z dne 4. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.,
Območna enota Celje, Celje, Maribor-
ska 1, sedež: Mariborska 1, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/10687/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo imena po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5063345002
Firma: ZAVAROVALNICA TRIGLAV,

d.d., Območna enota Celje.

Rg-400140
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00550 z dne 4. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.,
Območna enota Kranj, Kranj, Bleiweiso-
va 20, sedež: Bleiweisova 20, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/10687/02 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
imena podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5063345003
Firma: ZAVAROVALNICA TRIGLAV,

d.d., Območna enota Kranj.

Rg-400142
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00552 z dne 4. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.,
Območna enota Ljubljana, Ljubljana, Mi-
klošičeva 10, sedež: Miklošičeva 10,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10687/04 vpisalo v sodni register tega
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sodišča spremembo imena podružnice s te-
mile podatki:

Matična št.: 5063345001
Firma: ZAVAROVALNICA TRIGLAV,

d.d., Območna enota Ljubljana.

Rg-400143
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00553 z dne 4. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.,
Območna enota Murska Sobota, Murska
Sobota, Lendavska 5, sedež: Lendavska
5, 9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/10687/05 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo imena podružnice s te-
mile podatki:

Matična št.: 5063345007
Firma: ZAVAROVALNICA TRIGLAV,

d.d., Območna enota Murska Sobota.

Rg-400144
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00554 z dne 4. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ob-
močna enota Nova Gorica, Nova Gorica,
Kidričeva 21, sedež: Kidričeva 21, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/10687/06
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo imena podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5063345008
Firma: ZAVAROVALNICA TRIGLAV,

d.d., Območna enota Nova Gorica.

Rg-400145
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00555 z dne 4. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.,
Območna enota Postojna, Postojna, No-
vi trg št. 5, sedež: Novi trg št. 5, 6230
Postojna, pod vložno št. 1/10687/07 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo imena podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5063345009
Firma: ZAVAROVALNICA TRIGLAV,

d.d., Območna enota Postojna.

Rg-400146
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00556 z dne 5. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.,
Območna enota Trbovlje, Trbovlje Ce-
sta oktobrske revolucije 14, sedež: Ce-
sta Oktobrske revolucije 14, 1420 Tr-
bovlje, pod vložno št. 1/10687/08 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
imena podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5063345010
Firma: ZAVAROVALNICA TRIGLAV,

d.d., Območna enota Trbovlje.

Rg-400147
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00557 z dne 5. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.,
Območna enota Maribor, sedež: Kneza
Koclja 14, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/10687/15 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo imena podružnice s te-
mile podatki:

Matična št.: 5063345018.

Rg-400148
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00558 z dne 5. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.,
Območna enota Koper, Koper, Prista-
niška 8, sedež: Pristaniška 8, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/10687/16 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
imena podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5063345011
Firma: ZAVAROVALNICA TRIGLAV,

d.d., Območna enota Koper.

Rg-400149
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00645  z  dne  3.  3.  1999  pri  subjek-
tu vpisa GARIBOVIĆ & ZUKANOVIĆ,
JAKKRA, podjetje za trgovino in storitve,
d.n.o., sedež: Kamniška 25, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29798/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
deležev, zastopnika, dejavnosti in akta o
ustanovitvi ter preoblikovanje iz d.n.o. v
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1216082
Firma: JAKKRA-N, družba za trgovino

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

govornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Zukanović Fajik, izstopil

3. 3. 1999; Garibović Nisveta, Ljubljana,
Rusjanov trg 8, izstopila iz d.n.o. in vstopila
v d.o.o. 3. 3. 1999, vložila 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Zukanović Fajik, razrešen 2. 2.
1999; Garibović Nisveta, razrešena 2. 2.
1999 kot družbenica in imenovana za di-
rektorico.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 1999: 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
2. 2. 1999.

Rg-400150
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01021 z dne 9. 3. 1999 pri subjektu
vpisa SVET GLASBE, trgovina, d.o.o., se-
dež: Komenskega 4, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/28438/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča popravni sklep Srg
3757/96 zaradi imena ustnaovitelja s temi-
le podatki:

Matična št.: 5953278
Ustanovitelj: Bavdek Zdravko, Cerklje na

Gorenjskem, Antona Kodra 11, vstopil
13. 5. 1996, vložil 150.000 SIT, odgovorn-
sot: ne odgovarja.

Rg-400151
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01134 z dne 9. 3. 1999 pri subjektu
vpisa SKB BANKA, d.d., Ljubljana, sedež:
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/01483/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo člana nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5026237

Član nadzornega sveta: Gerber Rolf, iz-
stopil 24. 11. 1998; Neuschutz Volker,
vstopil 24. 11. 1998.

Pri vpisu podatka so bile črke z dodatni-
mi oznakami vpisane tako, da so bile dodat-
ne oznake izpuščene.

Rg-400152
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06470 z dne 22. 2. 1999 pri subjektu
vpisa GRADBENIŠTVO MASNIKOSA &
CO, d.n.o., sedež: Zg. Pirniče 92, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/28974/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, družbenikov, vložkov, osnovnega
kapitala, dejavnosti in zastopnika ter preob-
likovanje iz d.n.o. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1124129
Firma: GRADBENIŠTVO MASNIKOSA,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Masnikosa Cirila, izstopila

22. 2. 1999; Masnikosa Sretko, Medvode,
Zg. Pirniče 90B, izstopili iz d.n.o. in vstopil
v d.o.o. 22. 2. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Masnikosa Cirila, razrešena
12. 11. 1998; direktor Masnikosa Sretko,
imenovan 12. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1999: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-400153
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00050 z dne 22. 2. 1999 pri subjektu
vpisa METALKA ZASTOPSTVA SERVIS,
podjetje za opravljanje servisnih stori-
tev, d.o.o. sedež: Brnčičeva 9, 1231
Ljubljana Črnuče, pod vložno št.
1/15529/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
vložkov, naziva družbenika in družbene po-
godbe ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5555990
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Metalka zastopstva hol-

ding, d.d., Ljubljana, Dalmatinova 2, vložila
1,071.000 SIT, in Vidrajz Boris, Ljubljana,
Trebinjska 1, vložil 1,029.000 SIT vstopila
23. 12. 1992, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1999: 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5274 Druga popravila, d.n.,
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
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roke porabe; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 7. 1998.

Rg-400154
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00033 z dne 24. 2. 1999 pri subjektu
vpisa G - M & M, proizvodnja in marke-
ting, d.o.o., Grosuplje, Brvace 11, se-
dež: Brvace 11, 1290 Grosuplje, pod
vložno št. 1/24583/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, druž-
benikov in deležev, uskladitev dejavnosti in
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5803039
Firma: G - M & M, proizvodnja in mar-

keting, d.o.o.
Skrajšana firma: G - M & M, d.o.o.
Ustanovitelji:Ahlin Janez, Grosuplje, Ci-

kava 10, vložil 3,563.617,42 SIT; Baloh
Rajko, Šmarje Sap, Trubarjeva 16, vložil
448.400,48 SIT; Bančič Viktor, Grosuplje,
Mala vas 30, vložil 475.576,27 SIT; Baričič
Branko, Šmarje Sap, Gregorčičeva 6, vložil
720.158,35 SIT; Bogataj Marko, Dobrova,
Hruševo 7, vložil 7,865.216,25 SIT; Fajfar
Rasima, Ivančna Gorica, Cankarjeve briga-
de 6, vložila 190.230,51 SIT; Jereb Marin-
ka, Šmarje Sap, Pokopališka 4, vložila
380.461,02 SIT; Kastelic Darko, Šentvid
pri Stični, Male Češnjice 8A, vložil
198.230,51 SIT; Kastelic Jože, Šentvid pri
Stični, Petrušnja vas 15A, vložil
2,554.523,97 SIT; Kastelic Matjaž, Gro-
suplje, Malo Mlačevo 10, vložil 597.867,31
SIT; Koščak Marija, Grosuplje, Pod goz-
dom VI/34, vložila 380.461,02 SIT; Lam-
pič Slavko, Ljubljana, Ul. borcev za severno
mejo 68, vložil 5,340.042,13 SIT; Mestnik
Milena, Ivančna Gorica, Stična 69/a, vložila
380.461,02 SIT; Mijoč Zvone, Grosuplje,
Adamičeva 3b, vložil 407.636,80 SIT; Mun-
čan Darinka, Grosuplje, Ob Grosupeljščici
10, vložila 1,333.515,86 SIT; Pezdirc Ja-
nez, Grosuplje, Cikava 2, vložil
2,445.820,82 SIT; Sadar Sonja, Grosup-
lje, Adamičeva 1c, vložila 380.461,02 SIT;
Tevž Peter, Grosuplje, Petrovo 17, vložil
20,162.531,58 SIT; Trtnik Ivan, Ljubljana,
Vandotova 15, vložil 3,791.294,03 SIT;
Turk Andrej, Šentvid pri Stični, Pristavlja vas
9, vložil 461.988,38 SIT; Verbič Milena,
Šentvid pri Stični, Pristavlja vas 7, vložila
3,125.215,49 SIT; Virant Jože, Grosuplje,
Ljubljanska c. 4a, vložil 407.636,80 SIT;
Volkar Anton, Ljubljana, Ahlinova 4, vložil
1,005.504,12 SIT; Vokobrat Jovanka, Gro-
suplje, Levstikova 10, vložila 380.461,02
SIT, in Zakrajšek Alojz, Škofljica, Glinek 20,
vložil 394.048,91 SIT, ki so vstopili 7. 9.
1993, in Zupančič Zdenka, Krka, Hočevje
22, vložila 190.230,51 SIT, ki je vstopila
11. 3. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo;
Šušteršič Janušek, izstopil 22. 11. 1996;
Kastelic Mojca, Meglen Marija, Knez Darin-
ka (prej Tomažič), Peter Jože, Strajnar Jel-
ka, Zajc Sonja, Metelko Sonja, Ahčan Bo-
ris, Novak Ana in Kovačič Ludvik, izstopili
27. 12. 1996; Ilar Dušan, izstopil 5. 9.
1996; G - M & M, d.o.o., Grosuplje, Brvace
11, vstopil 12. 3. 1998, vložil
5,489.508,95 SIT; Novak Martina (prej

Trontelj), Grosuplje, Adamičeva 3D, vstopil
11. 3. 1994, vložil 2,615.669,49 SIT, in
Krenk Mihaela (prej Zupan), Ljubljana, Pal-
mejeva 18, vstopila 7. 9. 1993, vložila
21,021.829,96 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; Založba Vija, založništvo, za-
stopstvo, prodaja, proizvodnja in storitve,
d.o.o., Ljubljana, izstopila 5. 10. 1998.

Dejavnost, vpisna 24. 2. 1999: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni
zakup (leasing); z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 24. 12. 1996.

Rg-400156
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01822 z dne 23. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa G - M & M, proizvodnja in
marketing, d.o.o., sedež: Brvace 11,
1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/24583/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, dele-
žev, zastopnika in članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5803039
Ustanovitelji: Kadunc Jože, Kurent Ja-

nez, Kurent Lado, Perko Anton, Rome Igna-
cij in Zupanc Jože, so izstopili 12. 3. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tevž Peter, razrešen 31. 3. 1998; dir-
ketorica Krenk Mihaela (prej Zupan), Ljublja-
na, Peričeva ulica 27, razrešena 1. 4. 1998.

Član nadzorenga sveta: Krenk Mihaela
(prej Zupan), izstopila 31. 3. 1998; Tevž
Peter, vstopil 1. 4. 1998.

Rg-400157
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01978 z dne 23. 2. 1999 pri subjektu
vpisa INTEGRAL - AVTOBUSNI PROMET
IN TURIZEM, Zagorje, d.o.o., sedež: Ce-
sta zmage 4, 1410 Zagorje, pod vložno
št. 1/10843/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča spremembo poslovnih deležev
in družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5448719
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., izstopil 20. 2. 1998; Brinje-
vec Stane, Kisovec, Cesta 15. aprila 17,
vložil 1,230.000 SIT; Cirar Marjan, Vače,
Kandrše 36, vložil 1,000.000 SIT; Dolin-
šek Alojz, Izlake, Gladež 27, vložil
1,060.000 SIT; Dolinšek Vilko, Zagorje, Ro-
ve 4, vložil 1,030.000 SIT; Flere Roman,
Zagorje, Rove 4a, vložil 880.000 SIT; Flo-
rinda Martin, Zagorje, Sklendrovec 22, vlo-
žil 960.000 SIT; Grabnar Irena, Zagorje,
Čolnišče 51, vložila 930.000 SIT; Jamšek
Stanislav, Izlake, Izlake 17, vložil 1,070.000
SIT; Jerman Vincenc, Kisovec, Cesta 15.
aprila 16, vložil 1,050.000 SIT; Judež Ja-
nez, Podkum, Gorenja vas 17, vložil
1,010.000 SIT; Kajbič Stanislav, Zagorje,
Cesta 9. avgusta 71, vložil 1,130.000 SIT;
Končar Jožef, Zagorje, Cesta 9. avgusta
75, vložil 1,000.000 SIT; Kos Franc, Za-
gorje, Rodež 12, vložil 1,050.000 SIT; Kos
Pavel, Zagorje, Sklendrovec 15, vložil
1,270.000 SIT; Kovač Stane, Izlake, Mlin-
še 39, vložil 930.000 SIT; Kmetič Vinko,
Kisovec, Jevnikova ulica 3, vložil 1,070.000
SIT; Kreže Ivan, Kisovec, Loka 36, vložil
1,090.000 SIT; Lazar Leopold, Zagorje,
Cesta 20. julija 10, vložil 1,410.000 SIT;
Logaj Janez, Izlake, Žvarulje 8, vložil
1,080.000 SIT; Lončar Franc, Kisovec, Trg
Pohorskega bataljona 5, vložil 960.000 SIT;
Mušanovič Zejneba, Zagorje, Polje 24, vlo-
žila 1,010.000 SIT; Omahne Emil, Zagorje,
Loke 57, vložil 1,080.000 SIT; Pavšek
Ivan-Janez, Zagorje, Čolnišče 28, vložil
3,320.000 SIT; Potrpin Jakob, Podkum 45,
vložil 1,030.000 SIT; Rozina Leopold, Čem-
šenik 29, vložil 1,030.000 SIT; Smodiš Mi-
lena, Dobovec 17, vložila 2,050.000 SIT;
Stenko Franc, Izlake, Medija 13, vložil
1.030.000 SIT; Šerak Jože, Čemšenik 13,
vložil 900.000 SIT; Škorja Janez, Zagorje,
Levstikova ulica 9, vložil 1,410.000 SIT;
Trampuš Milan, Kisovec, Rudarska c. 22,
vložil 1,030.000 SIT; Vodlan Maks, Čem-
šenik 5, vložil 1,240.000 SIT; Vrtačnik Ja-
nez, Zagorje, Šentlambert 13, vložil
1,010.000 SIT, in Vozelj Viktor, Zagorje,
Cesta zmage 12/a, vložil 1,010.000 SIT, ki
so vstopili 25. 5. 1991; Drnovšek Viljem,
Sava, Roviše 7, vložil 1,030.000 SIT,
Ostrožnik Franci, Trojane, Šentožbolt 6, vlo-
žil 930.000 SIT, in Jamšek Ciril, Litija, Stran-
ski vrh 7, vložil 510.000 SIT, ki so vstopili
16. 12. 1994, Infond-Zlat, Maribor, Trg svo-
bode 6, vložil 17,970.000 SIT, ki je vstopil
31. 12. 1997, odgovornost: ne odgovarja-
jo; ter INFOND-CENTER, pooblaščena in-
vesticijska družba, Maribor, Trg svobode 6,
izstopil 31. 12. 1997.

Rg-400158
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02843 z dne 16. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ABC TEHNOHIT, Trgovsko podjetje
na veliko in malo, d.o.o., sedež: 1. junija
1, 1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/12357/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala, deležev, članov nadzornega
sveta in družbene pogodbe s temile podatki:
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Matična št.: 5488419
Sedež: 1420 Trbovlje, Ul. 1. junija 1
Osnovni kapital: 115,381.754,40 SIT
Ustanoviteljica: Cementarna, d.d., Tr-

bovlje, vstopila 21. 1. 1998, vložila
32,496.754,40 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Člani nadzornega sveta: Tomažič Mag-
da, Vrabič Marjeta, Belovari Alojzija in Be-
denk Jožica, izstopile 21. 1. 1998; Malo-
vrh Janez in Muhič Marijan, vstopila 21. 1.
1998, in Anžel Nataša, izstopila in ponovno
vstopila 21. 1. 1998.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 21. 1. 1998.

Rg-400160
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03887 z dne 17. 2. 1999 pri subjektu
vpisa REPRO, Ljubljana, podjetje za pro-
izvodnjo, trženje in servisiranje računal-
niške in spremljajoče biro opreme,
d.o.o., sedež: Šmartinska 106, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03499/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in deležev ter druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5307651
Osnovni kapital: 245,852.650,11 SIT
Ustanovitelji: Hrovat Miran, Ljubljana,

Šmartinska 109, vstopil 6. 12. 1989, vložil
14,284.046,01 SIT; Mihelič Marko, Ljub-
ljana, Cesta v Šmartno 2, vstopil 7. 12.
1989, vložil 5,488.761 SIT; Grimšič Fran-
ci, Ljubljana, Iška vas 86, vstopil 7. 12.
1989, vložil 5,507.102 SIT; Žabnikar Bo-
jan, Domžale, Ravnikarjeva 2, vstopil 7. 12.
1989, vložil 2,753.551 SIT; Seliškar Alen-
ka, Ljubljana, Žigonova 27, vstopila 7. 12.
1989, vložila 2,753.551 SIT; Bastar Darin-
ka, Ljubljana, Kramerjeva 1, vstopila 7. 12.
1989, vložila 2,753.551 SIT; Kuster Du-
šan, Višnja Gora, Zgornja Draga 2, vstopil
19. 2. 1991, vložil 2,753.551 SIT; Avto-
tehna, d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54,
vstopila 6. 12. 1989, vložila 164,721.357
SIT; Gruntar Činč Mojca, Ljubljana, Pod-
milščkova 37a, vstopila 22. 4. 1994, vloži-
la 10,079.973,60 SIT; Čelofiga Damjan,
Mengeš, Pot na Dobeno 5a, vstopil 22. 4.
1994, vložil 1,081.752,20 SIT; Vrhovnik
Gregor, Ljubljana, Ogrinčeva 11, vstopil
22. 4. 1994, vložil 1,081.752,20 SIT; VER-
SUS, trgovina, posredovanje, zastopanje,
d.o.o., Ljubljana, Dergomaška 41, vstopil
26. 9. 1996, vložil 14,234.753,40 SIT;
Willy Maria Charles Hollants, Schilde, Ga-
zelledreef 2, vstopil 24. 12. 1996, vložil
18,438.957,90 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 19. 6. 1998.

Rg-400161
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04992 z dne 1. 3. 1999 pri subjektu
vpisa INTEGRAL STOJNA, Avtobusni pro-
met, d.o.o., sedež: Reška cesta 1, 1330
Kočevje, pod vložno št. 1/13156/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5517010

Ustanovitelji: Begič Jurica, Kočevje, He-
roja Marinclja 9, vložil 1,248.000 SIT; Boc
Miran, Kočevje, Kidričeva 6, vložil
1,382.000 SIT; Janež Zlatko, Draga, Črni
potok pri Dragi 16, vložil 1,045.000 SIT;
Japundža Radmila, Kočevje, Heroja Marinc-
lja 8, vložila 724.000 SIT; Jezeraškič Slav-
ko, Kočevje, Trg zbora odposlancev 55,
vložil 1,254.000 SIT; Kenda Stanilsav, Ko-
čevje, Mestni log II 13, vložil 1,275.000
SIT; Klepec Stanislav, Osilnica, Ribjek 5,
vložil 1,822.000 SIT; Kobler Stanislav, Ko-
čevje, Kočevska c. 127, Dolga vas, vložil
1,911.000 SIT; Koritnik Milan, Kočevje,
Mahovnik 40, vložil 1,022.000 SIT; Košir
Ivan, Dolenja vas, Grčarice 21, vložil
1,258.000 SIT; Lončar Štefan, Stara Cer-
kev, Dolnje Ložine 2, vložil 1,483.000 SIT;
Martič Andreja, Kočevje, Kajuhovo naselje
2, vložila 1,212.000 SIT; Marušič Andrej,
Kočevje, Trg zbora odposlancev 54, vložil
1,086.000 SIT; Mestnik Marija, Kočevje,
Nabrežje 25, vložila 2,811.000 SIT; Ofak
Ivan, Kočevje, Heroja Marinclja 8, vložil
2,281.000 SIT; Rožman Anton, Kočevje,
Kajuhovo naselje 19; vložil 1,586.000 SIT;
Škofic Vinko, Kočevje, Ljubljanska 33, vlo-
žil 1,497.000 SIT; Šilc Andrej, Ribnica,
Nemška vas 42, vložil 1,1000.000 SIT; Šo-
laja Ljuban, Kočevje, Kajuhovo naselje 4a,
vložil 1,360.000 SIT; Štimac Alojzij, Vas,
Potok 14, vložil 1,578.000 SIT; Valenčič
Boris, Kočevje, Heroja Marinclja 7, vložil
930.000 SIT; Valentič Ivan, Kočevje, Tur-
jaško naselje 3, vložil 1,113.000 SIT; Vesel
Cveto, Osilnica, Sela 28, vložil 1,835.000
SIT; Vesel Francois, Ribnica, Trg. V. Vlaho-
viča 10, vložil 1,481.000 SIT; Vesel Vinko,
Kočevje, Mestni log II 41, vložil 1,373.000
SIT, in Žagar Jožko, Draga, Srednja vas 6,
Draga, vložil 1,707.000 SIT, ki so vstopili
16. 6. 1991, Ahac Ervin, Kočevje, Rudar-
sko naselje 26, vložil 847.000 SIT, Go-
ljevšček Petra, Kočevje, Turjaško naselje 6,
vložila 540.000 SIT; Kaluža Zdravko, Ko-
čevje, Livold 8b, vložil 743.000 SIT; Kljun
Metod, Ribnica, Žlebič 40a, vložil 647.000
SIT; Petek Srečko, Stara Cerkev, Gorenje
16, vložil 727.000 SIT; Polajnar Jernej, Ko-
čevje, Bračičeva ulica 30, vložil 547.000
SIT; Strle Franc, Loški potok, Hrib, Loški
potok 98, vložil 817.000 SIT, in Sklad Re-
publike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana,
Kotnikova ul. 28, vložil 6,000.000 SIT, ki
so vstopili 15. 12. 1994; Hočevar Ljudmi-
la, Kočevje, Podgorska ul. 4, vložila
440.000 SIT, ki je vstopila 17. 12. 1996;
Triglav, PID za Dolenjsko in Posavje, d.d.,
Krško, Trg Matije Gubca 3, vložil
10,770.000 SIT, ki je vstopil 17. 7. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo; Hočevar Ig-
nacij-Ognjeslav, izstopil 17. 12. 1996, in
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ul.
15, izstopil 17. 7. 1997.

Rg-400162
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05360 z dne 4. 3. 1999 pri subjektu
vpisa DIJAŠKI DOM TABOR, sedež: Vidov-
danska 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00334/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5055555
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

natelj Kolmanič Bojan, razrešen 1. 9. 1998;
ravnatelj Čepin Andrej, Ljubljana, Glavarje-
va 49, imenovan 1. 9. 1998.

Rg-400165
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06334 z dne 5. 3. 1999 pri subjektu
vpisa EUROADRIA, družba za organizaci-
jo, kooperacije in druge storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Celovška 180, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13493/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5524075
Dejavnost, izbrisana 5. 3. 1999: 0113

Vinogradništvo in sadjarstvo; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobi-
vanje gline in kaolina; 1593 Proizvodnja vi-
na iz grozdja; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2611 Proizvodnja ravnega stekla;
2612 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614
Proizvodnja steklenih vlaken; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvod-
nja gospodinjske in okrasne keramike;
2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih ele-
mentov iz keramike; 2624 Proizvodnja dru-
ge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvod-
nja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvod-
nja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Prozvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 3511 Gradnja in popra-
vilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čol-
nov za razvedrilo in šport; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 80 / 1. 10. 1999 / Stran 5329

rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na

debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 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 teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo;5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi, gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov

v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavno-
sti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve.

Rg-400166
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06345 z dne 11. 3. 1999 pri subjektu
vpisa IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE MIK-
LOŠIČ LJUBLJANA, sedež: Miklošičeva
26, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00174/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5052688000
Ustanoviteljica: Mesto Ljubljana, Mestni

svet, izstopil 26. 11. 1997; Mestna občina
Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, vstopila
27. 11. 1997, odgovornost: odgovarja do
določene višine.

Dejavnost, vpisana 11. 3. 1999: 2222
Drugo tiskarstvo; 52471 Dejavnost knjigarn;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje; 8022 Srednješolsko pokicno in stro-
kovno izobraževanje; 80301 Višješolsko
izobraževanje; 80421 Dejavnost glsbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-400167
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06727 z dne 11. 3. 1999 pri subjektu
vpisa AKTIVA AVANT, Finančna družba,
d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska 156,
WTC, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27687/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo člana nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5935679
Članica nadzornega sveta: Horvat Dar-

ko, izstopil 25. 11. 1998; Kunstelj Maja-Ma-
rija, vstopila 25. 11. 1998.

Rg-400168
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06747 z dne 24. 2. 1999 pri subjektu
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vpisa EMONA POSLOVNA STAVBA, stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 130,
sedež: Šmartinska 130, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/04683/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5183324
Ustanoviteljici: Odvetniška pisarna Alič,

Kovač, Rigler, d.n.o., - s.p. Ljubljana, Šmar-
tinska 130, vstopila 24. 10. 1997, in Sku-
pina Emona poslovni sistem, svetovanje in
finančni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Šmar-
tinska 130, vstopila 13. 3. 1998, vložili po
593.753,15 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-400169
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06780 z dne 16. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ZLATARNA TRBOVLJE, proizvod-
nja, storitve in trgovina, d.o.o., sedež:
Ulica 1. junija 35, 1420 Trbovlje, pod
vložno št. 1/06437/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbene
pogodbe, družbenika in deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5048397
Ustanovitelji: Bajde Zdenka, Cvirn Ma-

tevž in Mešiček Jože, izstopili 29. 10.
1998; Rajh Jožica in Vajdič Alojz, izstopila
30. 8. 1996; Prašnikar Saša, izstop 12. 1.
1998; Vezovišek Franc, Trbovlje, Keršičev
hrib 20/a, vstopil 18. 11. 1994, vložil
29,417.673,50 SIT; Drozg Martin, Celje,
Na zelenici 8, vstopil 18. 11. 1994, vložil
29,001.385,50 SIT, in Zlatarna Trbovlje,
d.o.o., - sklad lastnih deležev, Trbovlje, Uli-
ca 1. junija 35, vstopila 29. 10. 1998, vlo-
žila 936.632 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 2. 11. 1998.

Rg-400171
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06958 z dne 4. 3. 1999 pri subjektu
vpisa EURO ŠOLA LJUBLJANA, zavod za
opravljanje izobraževalnih, svetovalnih
in organizacijskih storitev, sedež: Gos-
posvetska 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22089/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti, usta-
noviteljev, direktorja, in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5742307
Ustanovitelja: Logima, d.o.o., izstopila

27. 11. 1998; Miklič Darja in Miklič Vojko,
oba Kidričeva 90, Trzin, vstopila 27. 11.
1998, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Miklič Vojko, razrešen 1. 12. 1998;
direktor Miklič Vojko, Kidričeva 90, Trzin,
imenovan 1. 12. 1998.

Dejavnost, vpisna 4. 3. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-

množevanje video zapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 52471 De-
javnost knjigarn; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Preva-
janje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 7512 Dejavnost javnih ustanov,
ki zagotavljajo storitve na področju zdravst-
va, izobraževanja, kulture in druge social-
ne storitve, razen obveznega socialnega
zavarovanja; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje; 80103
Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok
z motnjami v razvoju; 8021 Srednješolsko
splošno izobraževanje; 8022 Srednješol-
sko poklicno in strokovno izobraževanje
Srednješolsko tehniško in poklicno izobra-
ževanje; 8023 Vzgoja in izobraževanje v
dijaških domovih; 80301 Višješolsko izo-
braževanje; 80302 Visoko strokovno izo-
braževanje; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 85141 Samostojne zdravstvene de-
javnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
85142 Alternativne oblike zdravljenja,
85314 Dejavnost varstveno delovnih cen-
trov; 85315 Druge oblike institucionalne-
ga varstva; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92511 Dejavnost knjižnic;
92512 Dejavnost arhivov; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti, 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-400174
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07086 z dne 5. 3. 1999 pod št. vložka
1/31638/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1353772
Firma: ZA IN PROTI, zavod za kulturo

dialoga, Ljubljana
Skrajšana firma: ZIP
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež:  1000  Ljubljana,  Svetosav-

ska 24
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelj: Open Society Institute - Slo-

venia, Ljubljana, Vegova 8, vstopil 15. 11.
1996, vložil 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Skrt Bojana, Ljubljana, Svetosav-
ska 24, imenovana 30. 11. 1998, zastopa
zavod kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisna 5. 3. 1999: 221 Za-
ložništvo; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 554 Točenje pijač in napitkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 73201 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 8042 Dru-
go izobraževanje; 9133 Dejavnost drugih
organizacij, d.n.

Rg-400176
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07296 z dne 24. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31593/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1362909
Firma: MIRK, Zavod za projektno in

raziskovalno delo na omrežju Internet,
Ljubljana

Skrajšana firma: MIRK
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Bohoričeva 14
Ustanovitelj: Open Society Institute - Slo-

venia, Ljubljana, Vegova 8, vstopil 16. 12.
1998, vložil 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Adamič-Makuc Alenka, Ljubljana,
Bohoričeva 14, imenovana 16. 12. 1998,
zastopa zavod kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 24. 2. 1999: 221 Za-
ložništvo; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 731 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 732 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 8042 Dru-
go izobraževanje; 9133 Dejavnost drugih
organizacij, d.n.

Rg-400175
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07111 z dne 17. 2. 1999 pri subjektu
vpisa VB-NEPREMIČNINE, podjetje za
promet z nepremičninami, d.o.o., sedež:
Miklošičeva 30, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30175/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, osnovnega kapitala in deležev kapitala
s temile podatki:

Matična št. 1243098
Osnovni kapital: 229,000.000 SIT
Ustanovitelja: Immoconsult Leasingge-

sellschaft M.B.H., Dunaj, Peregringasse 3,
vstopil 30. 6. 1998, vložil 137,400.000 SIT
in IMO-REAL, inženiring in posredovanje,
d.o.o., Murska Sobota, Arhitekta Novaka 13,
vstopil 21. 10. 1998, vložil 91,600.000 SIT
– odgovornost: ne odgovarjata; Immconsult
Projektentwicklung GMBH, Dunaj, Peregrin-
gasse 3, izstopil 21. 10. 1998.

Rg-400177
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07298 z dne 25. 2. 1999 pri subjektu
vpisa NARODNA IN UNIVERZITETNA
KNJIŽNICA v Ljubljani, p.o., Ljubljana,
Turjaška 1, sedež: Turjaška 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00575/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme in ustanoviteljice
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št. 5056730
Firma: NARODNA IN UNIVERZITETNA

KNJIŽNICA
Skrajšana firma: NUK
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Univerza v Ljubljani, iz-

stopila 26. 11. 1998; Republika Slovenija,
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Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstopila 26. 11.
1998, odgovornost: odgovarja do določe-
ne višine.

Dejavnost, vpisana 25. 2. 1999: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 732 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in hu-
manistike; 7481 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 804 Izobraževa-
nje odraslih in drugo izobraževanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
925 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in
druge kulturne dejavnosti; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 92522
Varstvo kulturne dediščine.

Rg-400178
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07327 z dne 4. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ABC TGM, trgovina, gostinstvo in
storitve, d.d., Trbovlje, Globušak 6, se-
dež: Globušak 6, 1420 Trbovlje, pod vlož-
no št. 1/06855/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v d.o.o.,
spremembo firme, ustanoviteljev, deležev,
članov nadzornega sveta in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št. 5095646
Firma: ABC TGM, trgovina, gostinstvo

in storitve, d.o.o., Trbovlje, Globušak 6
Skrajšana firma: ABC TGM, d.o.o., Tr-

bovlje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, udeleženci notranjega odkupa, ude-
leženci interne razdelitve, Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
in Sklad za razvoj, izstopili 4. 3. 1999; Slo-
venski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala
ulica 5/IV, vložil 4,252.000 SIT, Cementar-
na Trbovlje, d.d., Trbovlje, Kolodvorska 5,
vložila 19,504.000 SIT, Litijska mesarija,
d.d., Šmartno pri Litiji, Slatna 1, vložila
11,800.000 SIT, Turnšek Roman, Trbov-
lje, Trg revolucije 5/a, vložil 940.000 SIT,
Alauf Marjan, Trbovlje, Partizanska cesta 11,
vložil 823.000 SIT, Hren Bogdan, Trbovlje,
Vreskovo 29, vložil 823.000 SIT, Jerman
Milan, Zagorje ob Savi, Vrh 4, vložil
823.000 SIT, Vozelj Marija, Trbovlje, Gabr-
sko 77, vložila 510.000 SIT, Vozelj Ferdo,
Trbovlje, Gabrsko 77, vložil 823.000 SIT,
Vozel Franc, Kisovec, Trg Pohorskega ba-
taljona, vložil 283.000 SIT, Šuštar Martina,
Izlake 21, vložila 598.000 SIT, Sopotnik
Ivan, Zagorje ob Savi, Pintarjeva cesta 47,
vložil 823.000 SIT, Klopčič Leopold, Za-
gorje ob Savi, Podkraj 18, vložil 190.000
SIT, Vozelj Milan, Zagorje ob Savi, Jablana
6/b, vložil 823.000 SIT, Drnovšek Ferdi-
nand, Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta
104, vložil 880.000 SIT, Martinčič Jurij, Za-
gorje ob Savi, Šklendrovec 3, vložil
823.000 SIT in Sterniša Anton, Trbovlje,

Trg revolucije 18, vložil 259.000 SIT – vsto-
pili 4. 3. 1999, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Člana nadzornega sveta: Marovt Boštjan
in Štukelj Emil, izstopila 21. 12. 1998; Ra-
dak Milivoj in Gradišek Tomaž, vstopila
21. 12. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 12. 1998.

Rg-400180
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07528 z dne 24. 2. 1999 pri subjektu
vpisa DOM OBČANOV NOVE FUŽINE,
d.o.o., sedež: Preglov trg 15, 1110 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01825/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, deležev
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št. 5249562
Osnovni kapital: 2,132.000 SIT
Ustanovitelji: Šimac Ana Marija, Ljublja-

na, Bratovževa ploščad 20, vložila 250.000
SIT, Jan Avgusta, Ljubljana, Zaloška cesta
184b, vložila 250.000 SIT, Golob Avgust,
Ljubljana, Brodarjev trg 11, vložil 30.000
SIT, Leskovec Viktor, Ljubljana, Brodarjev
trg 10, vložil 50.000 SIT, Brankovič Ivan,
Izola, Ul. oktobrske revolucije 21, vložil
50.000 SIT – vstopili 30. 12. 1998, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 30. 12. 1998.

Rg-400181
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00103 z dne 1. 3. 1999 pri subjektu
vpisa JAVNO PODJETJE ZA VZDR-
ŽEVANJE AVTOCEST, d.o.o., sedež: Grič
54, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01313/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča skrajšano firmo in spremembo sta-
tuta s temile podatki:

Matična št. 5075963
Vpiše se sprememba statuta z dne

23. 12. 1998.

Rg-400182
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00105 z dne 17. 2. 1999 pri subjektu
vpisa LJUBLJANSKI KINEMATOGRAFI,
d.d., sedež: Nazorjeva 2, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00131/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta in članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št. 5053269
Član nadzornega sveta: Justin Tomaž,

Klavžar Draga, Črešnar Pergar Nevenka in
Satler Matjaž, izstopili 7. 1. 1999; Racman
Sergej, vstopil 7. 1. 1999.

Vpiše se sprememba statuta z dne 7. 1.
1999.

Rg-400183
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00116 z dne 25. 2. 1999 pri subjektu
vpisa KRONA SENIOR, Pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., Ljubljana, sedež:
Tržaška 116, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26074/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta in statuta s temile podatki:

Matična št. 5893666
Člani nadzornega sveta: Bedene Uroš,

izstopil 9. 2. 1999, Kobal Svetko, Cerar
Miro, Winkler Janez in Hvale Stanko, izsto-
pili 9. 2. 1999 in ponovno vstopili 10. 2.
1999, Braniselj Franc, Cuznar Lojze in To-
maž Milan, vstopili 10. 2. 1999.

Vpiše se sprememba statuta z dne
15. 12. 1998.

Rg-400184
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00117 z dne 25. 2. 1999 pri subjektu
vpisa KRONA KRONA, Pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d., Ljubljana, sedež:
Tržaška 116, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26073/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta in statuta s temile podatki:

Matična št. 5893658
Člani nadzornega sveta: Cerar Marjan,

Kržan Nevenka in Križaj Bojan, izstopili 9. 2.
1999; Milovanovič Mladen, Schollmayer Ju-
rij in Kenda Gregor, vstopili 10. 2. 1999.

Vpiše se sprememba statuta z dne 9. 12.
1998.

Rg-400187
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00244 z dne 23. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31582/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št. 1359177
Firma: MIHELČIČ IN MIHELČIČ – PIMI,

storitve in trgovina, d.n.o., Kamnik, Ljub-
ljanska 3, 1241 Kamnik

Skrajšana firma: MIHELČIČ IN MIHEL-
ČIČ – PIMI, storitve in trgovina, d.n.o.,
Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1240 Kamnik, Ljubljanska 3
Ustanovitelja: Mihelčič Primož, vložil

15.000 SIT in Mihelčič Sandra, vložila
5.000 SIT, oba iz Kamnika, Ljubljanska ce-
sta 3, vstopila 4. 1. 1999, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mihelčič Primož, imenovan 4. 1.
1999.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1999: 50101
Trgovina na debelo 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; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
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tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-400189
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00299 z dne 26. 2. 1999 pri subjektu

vpisa DRUŽBA ZA INVESTICIJE IN RAZ-
VOJ, Grosuplje, d.o.o., Grosuplje, Kolod-
vorska 2, sedež: Kolodvorska 2, 1290
Grosuplje, pod vložno št. 1/29639/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št. 1125699
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Marolt Jožef, razrešen 19. 2. 1999;
direktor Furlan Matjaž, Grosuplje, Trubarje-
va 8, imenovan 19. 2. 1999.

Rg-400190
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00306 z dne 5. 3. 1999 pri subjektu
vpisa HPC, Podjetje za veletrgovino z ra-
čunalniško in pisarniško opremo, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Šlandrova 2, 1231
Ljubljana-Črnuče, pod vložno št.
1/29064/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št. 1124722
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gornik Silvester, razrešen 6. 1.
1999; direktor Dernovšek Iztok, Ljubljana,
Šarhova 26, imenovan 7. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 5. 3. 1999: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7440
Oglaševanje.

Rg-400191
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00380 z dne 16. 3. 1999 pri subjektu
vpisa KRONA, družba za upravljanje in-
vesticijskih skladov in družb, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Tržaška 116, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/24998/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja in deleža s temile podatki:

Matična št. 5818001
Ustanovitelj: UBK BANKA, d.d., Ljublja-

na, Tržaška 116, izstopila 3. 12. 1998;
EUROIN FOND, d.d., Ljubljana, Dunajska
22, vstopil 12. 5. 1994, vložil 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-400194
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00641 z dne 11. 3. 1999 pri subjektu
vpisa INŠTITUT ZA PRIMERJALNO PRA-
VO PRI PRAVNI FAKULTETI V LJUBLJA-
NI, sedež: Kongresni trg 12, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29400/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št. 1196294
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Tičar Bojan, Ljubljana, Runkova 29,
imenovan 1. 2. 1999.

Rg-400195
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00671 z dne 17. 3. 1999 pri subjektu
vpisa MEDIA MARKETING MM, d.o.o., na-
kup in prodaja medijskega prostora,
Ljubljana, sedež: Pokopališka 32, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20013/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, osnovnega kapitala in zastopni-
kov, uskladitev dejavnosti, spremembo usta-
novitelja in deleža, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št. 5671981
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 50
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Žontar Tomaž, izstopil

22. 1. 1999; STUDIO MARKETING J. WAL-
TER THOMPSON INTERNATIONAL, d.o.o.,
Ljubljana, Vojkova 74, vstopil 22. 9. 1992,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žontar Tomaž, razrešen 22. 1. 1999;
direktor Andoljšek Andrej, Ljubljana, Bra-
tovševa ploščad 18, imenovan 22. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 17. 3. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje video zapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 22. 1. 1999.

Rg-400197
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00688 z dne 24. 2. 1999 pri subjektu
vpisa POZAVAROVALNICA SAVA, d.d., se-
dež: Dunajska c. 56, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01413/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
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Matična št. 5063825
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopniku Pavliha Marku, ki je bil razrešen
1. 10. 1998.

Rg-400199
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00830 z dne 11. 3. 1999 pri subjektu
vpisa DOMEX, d.o.o., Podjetje za stano-
vanjsko, gostinsko dejavnost in trgovi-
no, Pot Vitka Pavliča 6, Hrastnik, sedež:
Pot Vitka Pavliča 6, 1430 Hrastnik, pod
vložno št. 1/13063/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št. 5511534
Dejavnost, vpisana 11. 3. 1999: 0141

Storitve za rastlinsko pridelavo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi.

Rg-400200
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00865 z dne 5. 3. 1999 pri subjektu
vpisa INVARST, Storitveno invalidsko
podjetje, d.o.o., Mengeš, sedež: Sloven-
ska 24a, 1234 Mengeš, pod vložno št.
1/29286/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št. 1125761
Sedež: 1235 Preserje pri Radomljah,

Pelechova 15.

Rg-400201
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00885 z dne 5. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ISKRA SISTEMI, Avtomatizacija
procesov, d.d., Ljubljana, sedež: Stegne
21, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05118/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo člana nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št. 5185726
Član nadzornega sveta: Zulič Zlatko, iz-

stopil 3. 12. 1998; Ivanc Greta, vstopila
3. 12. 1998.

Rg-400203
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00909 z dne 11. 3. 1999 pri subjektu
vpisa INTARA, borzno posredniška hiša,
d.d., Ljubljana, sedež: Železna cesta 18,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20539/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnice s temile po-
datki:

Matična št. 5648238
Firma: INTARA, borzno posredniška

hiša, d.d., Ljubljana
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Mizgur Ingrid, razrešena 31. 1.
1999; direktor Brankovič Goran, Ljubljana,
Gotska 14, imenovan 1. 2. 1999.

Rg-400207
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07331 z dne 8. 3. 1999 pri subjektu

vpisa R. E. INVEST, promet z nepremični-
nami in investicije, d.d., Ljubljana, se-
dež: Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29967/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža in članice nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št. 1233629
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska ce-

sta 5
Član nadzornega sveta: Škrabar Živka,

izstopila 23. 12. 1998; Sekavčnik Bojan,
vstopil 23. 12. 1998.

Rg-400208
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07431 z dne 4. 3. 1999 pod št. vložka
1/31634/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št. 1363069
Firma: AMISE, svetovanje, marketing

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: AMISE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Krimska 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Žmaucar Anton, Ljubljana,

Krimska 8, vstopil 15. 12. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žmaucar Anton, imenovan 5. 12.
1998.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1999: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 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.

Rg-400209
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07498 z dne 8. 3. 1999 pri subjektu
vpisa KLI LOGATEC, družba za lesno in
strojno proizvodnjo, trgovino in inženi-
ring, d.d., sedež: Tovarniška 36, 1370
Logatec, pod vložno št. 1/00187/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št. 5038251
Člana nadzornega sveta: Nagode Mar-

jan, predsednik in Rupnik Peter, namestnik
predsednika, vstopila 3. 12. 1998.

Rg-400211
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00254 z dne 16. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31560/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št. 1359185
Firma: SECTOR, PETERCA & CO., In-

ženiring, trgovina, zastopstva, d.n.o.
Skrajšana firma: SECTOR, PETERCA &

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

odgovornostjo
Sedež: 1281 Kresnice, Ribče 40A
Ustanovitelja: Peterca Sandi, Kresnice,

Ribče 40A in Zupančič Rafko, Ljubljana,
Majaronova 10, vstopila 1. 12. 1998, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Peterca Sandi, imenovan 1. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 16. 2. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
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Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5521 Dejavnost planin-
skih domov in mladinskih prenočišč; 5521
Dejavnost kampov; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje 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;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n..

Rg-400212
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

99/00279 z dne 8. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ANDROMEDA, distribucijski center,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Zaloška cesta
18, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02564/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala in
zastopnice, uskladitev dejavnosti in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št. 5357918
Sedež: 1000 Ljubljana, Rojčeva 1
Osnovni kapital: 2,270.000 SIT
Ustanovitelja: VIBA FILM, p.o., Ljublja-

na, Zrinjskega 9, izstopil 23. 1. 1995; Ki-
nematografi Maribor, d.o.o., Maribor, Parti-
zanska 13/a, vložili 162.078 SIT in STU-
DIO “S”, družba za turistično posredovanje
in marketing, d.o.o., Ljubljana, Rimska 8,
vložil 2,107.922 SIT – vstopila 30. 3. 1990,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Novljan Ljudmila Melita, razrešena
12. 1. 1999; direktor Živojinović Sreten,
Ljubljana, Bilečanska ulica 4, imenovan
12. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1999: 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 1. 1999.

Rg-405987
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/0182 z dne 7. 7. 1999 pri subjektu
vpisa GASTING INŽENIRING, Ljubljana,

d.o.o., sedež: Tbilisijska 81, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/08363/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5406790
Sedež: 1000 Ljubljana, Poklukarje-

va 27.

MARIBOR

Rg-403768
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00523 z dne 3. 6.
1999 pri subjektu vpisa TVT, družba za
proizvodnjo in remont tirnih vozil, d.o.o.,
sedež: Preradovičeva ulica 22, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/05628/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št. 5611636
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristu Hrastnik Francu, ki je bil razre-
šen 31. 10. 1998.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 9690/99 Rg-469
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

BOMIR, Inženiring, gostinstvo in trgo-
vina, d.o.o., Ljubljana, Jožeta Jame 16,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 8. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Erzen Gabrijel, Ljublja-
na, Grošljeva 1, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,500.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 1999

Srg 16976/94 Rg-470
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

T. J. TRADE, d.o.o., Podjetje za mar-
keting, inženiring, trženje in tehnologi-
jo, Manice Komanove 11, Ljubljana, pre-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 80 / 1. 10. 1999 / Stran 5335

neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 21. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj Jevševar Tomaž, Manice,
Komanove 11, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 1996

Srg 99/02454 Rg-406067
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02454 z dne 16. 8. 1999 pod št.
vložka 1/19574/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5649773
Firma: DOMIS, družba za naložbe,

d.d., Domžale
Skrajšana firma: DOMIS, d.d., Domžale
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska

c. 62
Osnovni kapital: 74,000.000 SIT
Ustanovitelja: Banka Domžale, d.d.,

Domžale, bančna skupina Nove ljubljanske
banke in Slovenska razvojna družba, d.d.,
izstop 13. 5. 1999.

Sklep skupščine z dne 13. 5. 1999 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela Banka Dom-
žale, d.d., Domžale, bančna skupina Nove
ljubljanske banke, Domžale, Ljubljanska 62
in Slovenska razvojna družba, d.d., Ljublja-
na, Dunajska 160.

MARIBOR

Srg 610/99 Rg-468
Družba GD COMPUTER, proizvodno,

storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Goriška ulica 13, Maribor, reg. št. vl.
1/6920-00, katere družbenik je Goričan
Drago, Goriška ul. 13, Maribor, po sklepu
družbenika z dne 5. 5. 1999 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti upnikom je prevzel Goričan
Drago.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču

v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep  o  izbrisu  družbe  iz  sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 7. 1999

PTUJ

Srg 95/00215 Rg-203622
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 95/00215 z dne 7. 4. 1998 pod št.
vložka 1/06406/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5681138
Firma: MINOR, podjetje za trgovino,

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

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Spuhlja 4a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljici: Rozman Darja in Rozman

Marija, izstopili 12. 7. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli Rozman Darja in Rozman Marija, obe
Spuhlja 4a, Ptuj.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-16/99 Ob-12414
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, izpostava Center, oddelek za občo
upravo, z dnem izdaje te odločbe sprejme v
hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov dne 23. 9. 1999, pod zapored-
no št. 257, z nazivom “pravilnik sindikata”,
ki ga je zahtevala pooblaščena oseba sindi-
kata z imenom: Sindikat JP Snaga, Neod-
visnost konfederacija novih sindikatov
Slovenije, z matično številko: 1159836 in
s sedežem: Povšetova ulica 6, Ljubljana.

Št. 02801-9/99 Ob-12416
Upravna enota Celje z dnem izdaje te

odločbe prejme v hrambo pravila, vpisana v
evidenco statutov sindikatov dne 20. 9.
1999, pod zaporedno št. 110/93, zaradi
spremembe imena sindikata z nazivom: pra-
vila sindikata družbe Inexa Štore Neodvi-
snost KNSS, ki jo je zahtevala pooblaščena
oseba sindikata, z imenom: Sindikat druž-
be Inexa Štore Neodvisnost KNSS in s
sedežem: Železarska 3, 3220 Štore.

Matična številka: 5989248.
Z dnem izdaje te odločbe preneha veljati

odločba Občine Celje – OSDER, št.
02801-110/93 z dne 24. 11. 1993, izda-
na v korist Neodvisnost – KNSS sindikat
Neodvisnost družb Železarne Štore.

Razglasi sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 23/97 S-12236
To sodiče je s sklepom opr. št. St 23/97

z dne 20. 9. 1999 začelo stečajni posto-
pek nad stečajnim dolžnikom Grafika, gra-
fično podjetje, p.o., Prevalje.

Odslej firma glasi: Grafika, grafično pod-
jetje, p.o., Prevalje – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje To-
ne Kozelj, odvetnik iz Slovenj Gradca, Glav-
ni trg 39.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva ob-
jave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka, in sicer v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.

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

I. narok za preizkus terjatev bo dne 15.
decembra 1999, ob 9. uri, v sobi št. 38
tukajšnjega sodišča.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča, dne 20. 9.
1999.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 20. 9. 1999

St 25/93 S-12237
To sodišče je na seji senata dne 20. 9.

1999 pod opr. št. St 25/93 sprejelo na-
slednji sklep:

Stečajni postopek zoper stečajno maso
dolžnika Gradbeno podjetje Gradis Ko-
per, d.d. – v stečaju, se zaključi.

Sklep se objavi na oglasni deski sodišča.
Zoper  sklep  se  lahko  upniki  pritožijo

v  15  dneh  po  objavi  sklepa  v  Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 9. 1999

St 11/97-67 S-12238
Z dnem 20. 9. 1999 se začne stečajni

postopek zoper dolžnika Beltrans Medna-
rodna špedicija, d.o.o., Murska Sobota,
obrtna cona.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Mi-
lana Korena, univ. dipl. ek., iz Borec 5/f.

Upnike stečajnega dolžnika se poziva,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v roku
dveh mesecev od dneva objave začetka ste-
čajnega postopka v Uradnem listu RS.

K vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno
takso v višini 5% tolarske vrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar največ do vrednosti 2000 točk. Vsi
dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih.
Ne plača se taksa za prijavo terjatve delav-
cev iz drugega odstavka 160. člena zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Za
terjatve, ki so bile prijavljene na oklic za
skenitev prisilne poravnave, se šteje, da so
prijavljene tudi v stečajnem postopku.
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Dolžnike stečajnega dolžnika se poziva,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo dne
20. 12. 1999 ob 12. uri pri tukajšnjem so-
dišču v sobi št. 12.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 20. 9. 1999 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 9. 1999

St 7/99 S-12239
To sodišče je s sklepom opr. št. St 7/99

z dne 16. 9. 1999 začelo stečajni posto-
pek nad družbo Leasing – Invest leasing,
investicije in finančno-ekonomske stori-
tve, d.o.o., Koper, Cesta Zore Perel-
lo-Godina 2 (matična številka 5829526,
šifra dejavnosti 65.210).

V stečaju se pri dolžniku uporablja firma
Leasing – invest leasing, investicije in fi-
nančno-ekonomske storitve, d.o.o., Koper
– v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se postavi od-
vetnik Mitja Lamut iz Ljubljane, Trdinova 7.

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

Upnike se poziva, naj z vlogo v dveh
izvodih, s priloženimi dokazi v dveh izvodih
in predpisano kolkovano, prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Narok za preizkus terjatev bo 20. 12.
1999 ob 9. uri v razpravni dvorani št. 132/I
tukajšnjega sodišča.

Oklic je bil nabit na sodno desko tukajš-
njega sodišča dne 16. 9. 1999.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 9. 1999

St 1/99 S-12240
To sodišče je s sklepom opr. št. St 1/99

z dne 20. 9. 1999 začelo stečajni posto-
pek nad stečajnim dolžnikom Valdex pro-
izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Slo-
venj Gradec, Šercerjeva 8.

Odslej firma glasi: Valdex proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o. – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje To-
ne Kozelj, odvetnik iz Slovenj Gradca, Glav-
ni trg 39.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva ob-
jave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka, in sicer v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.

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

I. narok za preizkus terjatev bo dne 15.
decembra 1999, ob 10. uri, v sobi št. 38
tukajšnjega sodišča.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča, dne 20. 9.
1999.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 20. 9. 1999

St 1/99 S-12241
To sodišče obvešča upnike stečajnega

dolžnika Agrafa, Gradbena operativa,
d.d., v stečaju, CKŽ 134 C, Krško, da bo
2. narok za preizkus terjatev dne 20. 10.

1999 ob 8.30 v razpravni dvorani IV/II,
CKŽ 12.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 20. 9. 1999

St 12/99 S-12242
To sodišče je s sklepom opr. št. St 12/99

z dne 25. 8. 1999 potrdilo sklenjeno prisilno
poravnavo med dolžnikom Geaprodukt,
d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 244 in
njegovimi upniki, sprejeto na naroku za prisil-
no poravnavo dne 25. 8. 1999.

Dolžnik se je s prisilno poravnavo zave-
zal upnikom plačati terjatve v višini 20%
ugotovljenih terjatev na dan začetka po-
stopka prisilne poravnave v roku enega le-
ta od pravnomočnosti sklepa o potrjeni pri-
silni poravnavi.

Sklep vsebuje seznam upnikov, ki so pri-
stali na vplačilo stvarnega vložka s preno-
som neznižanih terjatev do dolžnika zaradi
povečanja osnovnega kapitala z obveznost-
jo dolžnika, da opravi vpis povečanja osnov-
nega kapitala in višino terjatev, zavarovanih
z ločitvenimi pravicami, na katere prisilna
poravnava ne učinkuje.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
25. 8. 1999. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 13. 9.
1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 1999

St 35/99 S-12244
To sodišče je s sklepom St 35/99 dne

20. 9. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Gradnik Logatec, p.o., Tržaška
cesta 27, Logatec, matična številka:
5067952, šifra dejavnosti: 11009.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Tat-
jana Rupel, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se obnovi na sodni de-
ski tega sodišča in v Uradnem listu RS ter
vpiše v sodni register.

Dolžnike se poziva, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi listinami in kolkova-
ne s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 22. 12. 1999 ob 9. uri, soba 307/A
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 9. 1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 1999

St 13/99-3 S-12417
To sodišče na podlagi 28. in 29. člena

zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-
daciji objavlja oklic

S sklepom opr. št. St 13/99 se je z dne
23. 9. 1999 začel postopek prisilne porav-
nave med dolžnikom Tovarna čevljev Bor
Dolenjske Toplice, d.d., Močile 1, Do-
lenjske Toplice, matična številka
5144957, šifra dejavnosti 19.300 proizvod-
nja obutve, in njegovimi upniki.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Martin Drgan, univ. dipl. ek., Cesta bri-
gad 5, Novo mesto.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku prisilne poravna-
ve na oglasno desko, naj prijavijo svoje ter-
jatve sodišču z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni
po tej objavi.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Člani upniškega odbora so:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za de-

lo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana,

– KOTO, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 5,
Ljubljana,

– Usnje – Trgovsko podjetje Celje,
d.o.o., Prešernova 25, Celje,

– IUV – Industrija usnja Vrhnika, d.d.,
Vrhnika, Tržaška c. 31,

– Marija Retel, zaposlena pri dolžniku,
kot delavski zaupnik.

Oklic o začetku prisilne poravnave je bil
nabit na oglasno desko sodišča dne 23. 9.
1999.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 23. 9. 1999

St 14/98 S-12419
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 14/98 sklep z dne 23. 9. 1999:
Začne se stečajni postopek nad

dolžnikom Impulse, d.o.o., Žalec, Šlan-
drov trg 36, Žalec.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Đor-
đevič Branko, univ. dipl. prof., Hmeljarska
11, Prebold.

Odredi se objava začetka stečajnega po-
stopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo po-
slati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o ute-
meljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v te-
ku, se v prijavi navede sodišče, pred kate-
rim teče postopek in označba spisa.

Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se na-
naša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico.
Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del
premoženja (predmet), na katerega se nana-
ša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kol-
kovati s sodnimi koleki v višini 5% vrednosti
prijavljene terjatve, vendar največ 30.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. januarja 2000 ob 14.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 23. 9. 1999.

Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 9. 1999

St 12/99 S-12421
To sodišče v Celju objavlja v stečajni

zadevi pod opr. št. St 12/99 sklep z dne
23. 9. 1999:

Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom: Koplast, Proizvodnja oken in vrat,
d.o.o., Tovarniška 2, Slovenske Konjice.
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Za stečajnega upravitelja se imenuje Hra-
mec Rudi univ. dipl. prav., Praprotnikova 1,
Mozirje.

Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v
Uradnem listu RS ter vpis začetka stečaj-
nega postopka v sodni register pri tem so-
dišču.

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave, ko je bil oklic o začetku
stečajnega postopka objavljen v Uradnem
listu RS. Vlogo morajo poslati v dveh izvo-
dih, skupaj z dokazili o utemeljenosti pri-
javljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upni-
ki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njiho-
va terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Iz-
ločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlo-
go kolkovati s sodnimi koleki v višini 5%
vrednosti prijavljene terjatve, vendar naj-
več 30.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. 1. 2000 ob 9. uri v sobi št. 106/I tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 23. 9. 1999.

Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 9. 1999

St 11/97-61 S-12422
To sodišče je po predsednici poravnal-

nega senata okrožni sodnici Jasni Vedenik,
v postopku prisilne poravnave nad dolžni-
kom Beltrans Mednarodna špedicija,
d.o.o., Murska Sobota, Obrtna cona, dne
1. 9. 1999, sklenilo:

Predlog dolžnika za začetek postopka
prisilne poravnave se zavrže in se postopek
prisilne poravnave ustavi.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 9. 1999

St 1/99-15 S-12423
To sodišče je dne 21. 9. 1999 s sklepom

opr. št. St 1/99 začelo stečajni postopek
nad samostojnim podjetnikom Dušanom
Volmajerjem, Maribor, Potrčeva 4, s firmo
BAR – Modra Papiga, Volmajer Dušan,
s.p., Radizel, Mariborska 84.

Odslej firma dolžnika glasi BAR – Modra
Papiga, Volmajer Dušan s.p. – v stečaju,
Radizel, Mariborska 84.

Za stečajnega upravitelja je določen Du-
šan Marin, dipl. ek., stan. Štantetova 4, Ma-
ribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva, ko je bil oklic o
začetku stečajnega postopka objavljen v
Uradnem listu RS.

Narok za preizkus terjatev bo dne 11. 1.
2000 ob 9. uri v sobi št. 330 naslovnega
sodišča.

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

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 21. 9.
1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 9. 1999

St 29/99 S-12534
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Grotrans, d.o.o., Trbovlje,
za dne 20. 10. 1999 ob 10. uri v sobi
307/III tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo na sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 1999

St 20/99 S-12559
To sodišče je s sklepom opr. št. St

20/99 z dne 23. 9. 1999 odločilo:
1. Stečajni postopek nad družbo Pivni-

ca M & M Portorož, d.o.o., Obala 77,
Portorož, matična št. 5694829, šifra de-
javnosti 11002, se začne in se takoj zaklju-
či, ker dolžnik nima premoženja, ki bi prišlo
v stečajno maso.

2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris družbe in sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 23. 9. 1999

Razpisi
 delovnih mest

Št. 122-7/99-0016-04 Ob-12533
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 30. člena zakona o držav-

nem pravobranilstvu (Ur. l. RS, št. 20/97):
a) 1 prosto mesto pomočnika držav-

nega pravobranilca na Državnem
pravobranilstvu na zunanjem oddelku v
Kopru.

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

šne pogoje, določene v 25. členu zakona
o državnem pravobranilstvu in posebne po-
goje za imenovanje na mesto pomočnika
državnega pravobranilca, določene v
27. členu zakona o državnem pravobranil-
stvu.

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

Ministrstvo za pravosodje

Ob-12338
Razpisna komisija Zdravstvenega doma

Vrhnika na podlagi sklepa sveta zavoda z
dne 2. 9. 1999 in 23. člena statuta zavoda
razpisuje delovno mesto

direktorja Zdravstvenega doma Vrh-
nika.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da ima visoko strokovno izobrazbo
ustrezne zdravstvene smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da obvlada slovenski jezik,
– da predloži program dela oziroma raz-

voja zdravstvenega doma in opredeli svojo
vlogo pri realizaciji le-tega.

Izbrani kandidat bo opravljal funkcijo di-
rektorja do polovice delovnega časa, preo-
stali delovni čas pa bo opravljal delo v pokli-
cu zdravstvene smeri iz dejavnosti ZD.

Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi na
naslov: Zdravstveni dom Vrhnika, Cesta 6.
maja 11, 1360 Vrhnika, z oznako: “Za raz-
pisno komisijo”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po sprejemu sklepa o izbiri.

Zdravstveni dom Vrhnika
razpisna komisija

Št. 71 Ob-12363
Združenje Slovenska izseljenska matica

(SIM), Cankarjeva 1/II, Ljubljana, objavlja
razpis za zbiranje prijav za opravljanje del in
nalog

1. glavnega tajnika SIM,
2. glavnega in odgovornega uredni-

ka publikacij SIM.
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev izpolnjevati še naslednje:
pod 1.:
– visoka izobrazba družboslovne ali hu-

manistične smeri (PF, FDV, FF, EF),
– dobre  organizacijske  sposobnosti

pri  delu  s  Slovenci  po  svetu  oziroma
mednarodnih  odnosov,  kulture  in  izobra-
ževanja,

– vsaj 5 let ustreznih delovnih izkušenj,
– aktivno obvladanje enega svetovnega

jezika (angleščine); zaželeno je tudi aktivno
znanje španščine in/ali nemščine;

pod 2.:
– visoka izobrazba družboslovne ali hu-

manistične smeri (FDV, FF),
– smisel za novinarsko delo ter za ureja-

nje in vodenje publikacij,
– vsaj 5 let ustreznih izkušenj,
– aktivno znanje tujega jezika (an-

gleščina).
Kandidat za glavnega tajnika mora

predložiti pisni program svojega videnja za
bodoče delovanje SIM. Kandidat za
glavnega in odgovornega urednika publika-
cij SIM, mora posredovati svoje pisne pred-
loge za izboljšanje delovanja SIM oziroma
revij Rodna gruda in Slovenija.

Pisne  prijave  z  ustreznimi  dokazili  o
izpolnjevanju  pogojev  pošljite  v  štirinaj-
stih dneh na naslov: Združenje Slovenska
izseljenska matica, Cankarjeva 1/II, Ljub-
ljana, z oznako “Za razpis – kadrovska ko-
misija”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po končanem postopku.

Združenje Slovenska izseljenska
matica (SIM), Ljubljana
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Ob-12406
Obalni dom upokojencev Koper, Krožna

cesta 5, Koper, na temelju sklepa sveta
zavoda z dne 23. 9. 1999 razpisuje delov-
no mesto

direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih z zako-

nom določenih pogojev, izpolnjevati še na-
slednje:

– 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.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo

štirih let. Rok prijave je osem dni po objavi
razpisa.

Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o
izbiri v tridesetih dneh po objavi razpisa.

Prijave z vsemi dokazili in programom se
pošlje na naslov zavoda z oznako “Za raz-
pis”.

Obalni dom upokojencev 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. 11/2-124/99 Ob-12373
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-04-43.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: nadomestna
gradnja objekta Počitniški dom Stru-
njan.

Ocenjena vrednost del: 355,000.000
SIT.

3. Kraj izvedbe del: Strunjan.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: marec–
april 2000.

5.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

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

vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Ob-12493
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljub-
ljanska ulica 5, Maribor, telefaks
062/316-573.

2. a) Vrsta storitev in opis: gradbena, obrt-
niška in inštalacijska vzdrževalna dela:

– slikopleskarstvo,
– zidarstvo,
– keramičarstvo,
– tapetništvo,
– talne obloge,
– elektroinštalaterstvo,
– kleparstvo,
– inštalaterstvo (vodovod in centralno

ogrevanje),
– ključavničarstvo.
b) Ocenjena vrednost naročila:
– slikopleskarstvo – 34,000.000 SIT,
– zidarstvo – 30,000.000 SIT,
– keramičarstvo – 16,685.000 SIT,
– tapetništvo – 6,000.000 SIT,
– talne obloge – 25,000.000 SIT,
– elektroinštalaterstvo – 30,000.000 SIT,
– kleparstvo – 16,000.000 SIT,
– inštalaterstvo (vodovod in c.ogr.) –

50,000.000 SIT,
– ključavničarstvo – 9,000.000 SIT,
skupaj: 216,685.000 – SIT.
3. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ma-

ribor, Maribor.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila storitev: november 1999.
5.

Splošna bolnišnica Maribor

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za naročilo
blaga brez omejitev

Popravek

Št. 402-04-46/99 Ob-12560
V javnem razpisu brez omejitev za blago

(za dobavo in montažo pisarniškega pohiš-
tva za potrebe DURS v Ljubljani), naročnika
Republike Slovenije, Vlade Republike Slo-

venije, Servisa skupnih služb vlade, Gregor-
čičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks
061/178-5579, objavljenem v Uradnem li-
stu RS, št. 77-78 z dne 24. 9. 1999,
Ob-12156, št. 402-04-46/99, se 14. toč-
ka pravilno glasi:

14. Merila za ugotavljanje in priznanje
sposobnosti z navedbo dokazov, ki jih mora
predložiti ponudnik glede izpolnjevanja po-
gojev:

1. usposobljenost in sposobnost po-
nudnika za realizacijo razpisanih del (do 140
točk),

2. plačilni pogoji (do 6 točk),
3. garancijski rok (do 12 točk),
4. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik naročniku (do 5 točk).
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Popravek
Št. 402-04-45/99 Ob-12561

V javnem razpisu brez omejitev za blago
(za dobavo in montažo pisarniškega pohiš-
tva za potrebe CURS v Ljubljani), naročnika
Republike Slovenije, Vlade Republike Slo-
venije, Servisa skupnih služb vlade, Gregor-
čičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks
061/178-5579, objavljenem v Uradnem li-
stu RS, št. 77-78 z dne 24. 9. 1999,
Ob-12105, se točki pravilno glasita:

6. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 10. 1999,
vsak delovni dan od 9.30 do 11. ure.

14. Merila za ugotavljanje in priznanje
sposobnosti z navedbo dokazov, ki jih mora
predložiti ponudnik glede izpolnjevanja po-
gojev:

1. usposobljenost in sposobnost po-
nudnika za realizacijo razpisanih del (do 140
točk),

2. plačilni pogoji (do 6 točk),
3. garancijski rok (do 12 točk),
4. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik naročniku (do 5 točk).
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 3488-99 Ob-12264
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala Trbovlje,
d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje, tel.
0601/53-101, faks 0601/27-592.

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

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

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

A) komunalni traktor,
B) kamion ali delovno vozilo,
C) silosni posipalnik s sistemom za

vlažno posipanje.
(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, C).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
26,000.000 SIT.

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 80 / 1. 10. 1999 / Stran 5339

A) 7,000.000 SIT,
B) 15,000.000 SIT,
C) 4,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

takoj.
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: 19. 10. 1999 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za posamezen
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: 22. 10. 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:
22. 10. 1999 ob 12. uri v sejni sobi na
sedežu družbe: Savinjska cesta 11a, Tr-
bovlje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
vrednosti ponudbe, katere veljavnost mora
biti do 22. 11. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: čim daljši rok plačila in
čim nižji avans.

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: 22. 10. 1999 do 10. ure.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kamion ali delovno vozilo je lahko tudi
rabljeno.

16., 17.
JP Komunala Trbovlje, d.o.o.

Št. 0048-308/80/99 Ob-12325
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 061/132-51-25, telefaks
061/315-073.

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

3. (a) Kraj dobave: MNZ, Vodovodna
93a, Ljubljana.

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

– stacionarne radijske postaje VHF,
– stacionarne radijske postaje UHF,
– mobilne radijske postaje VHF.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik lahko ponudi blago, ki je predmet
javnega razpisa v celoti ali pa po posamez-
nih sklopih: 1, 2 in 3 v celoti. Ponudniki ne
morejo ponuditi posameznih postavkah iz
posameznega sklopa.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost celotnega naročila je
21,300.000 SIT.

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

– sklop 1: stacionarne radijske postaje
VHF: 2,200.000 SIT,

– sklop 2: stacionarne radijske postaje
UHF: 1,100.000 SIT,

– sklop 3: mobilne radijske postaje VHF:
18,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: raz-
pisano opremo mora izbrani ponudnik do-
baviti najkasneje v 30 dneh od podpisa po-
godbe.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki
Hlade.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, način plačila: vir-
mansko, številka računa: 50100-637-55284
(Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna šte-
vilka: 308-80-99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 21. 10. 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: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 10.
1999 ob 9. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izro-
čiti pisna pooblastila za sodelovanje na jav-
nem 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 in in-
štalaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o do-
bavi radijskih postaj, 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
morejo odstopiti od ponudbe od zadnjega
roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 120 dni od dneva odpiranja
ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
garancija, kvaliteta, dobavni rok ter finanč-
no stanje ponudnika.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 30 točk, za garanci-
jo je 8 točk, za kvaliteto 8 točk, za dobavni
rok 6 točk ter za finančno stanje ponudnika
4 točke.

15., 16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 202/99 Ob-12326
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno komunalno podjetje Dravo-
grad, d.o.o., Meža 143, 2370 Dravograd,
0602/83-481.

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

3. (a) Kraj dobave: Dravograd, Meža 143.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
A) kombinirani bager – nakladalec,
B) tovorno vozilo 4×4, v kiper izvedbi

s posipalcem in plugom.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj mora ponuditi blago pod A) točko v
celoti in pod B) točko v celoti.

(č)
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
Pod A) 11,000.000 SIT, (zDDV),
Pod B) 22,500.000 SIT, (zDDV).
4. Datum dobave, če je predvideno:
Pod A: do 15. 11. 1999,
Pod B: do 15. 12. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no komunalno podjetje Dravograd, d.o.o.,
Meža 143, 2370 Dravograd, kontaktna ose-
ba Helena Kadiš, tel. 0602/84-028.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 8. 10. 1999
med 8. in 9.30.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
51820-601-19371 ali na blagajni podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 10. 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: tajništvo JKP Dravograd, Me-
ža 143, Dravograd, v zapečateni kuverti,
jasno označeni z napisom: “Ponudba – Ne
odpiraj” z navedbo “javni razpis – oprema
pod A) točko, oziroma pod B) točko”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 10. 1999 ob 10.30 na sedežu Javnega
komunalnega podjetja Dravograd, Meža
143, Dravograd.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: akceptni nalog v višini 5% od po-
nudbene vrednosti s pooblastilom za vnov-
čitev.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 60% plačila ob dobavi,
40% kredit na 3 leta.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravne osebe ali samostojni podjetnik.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbe ni mož-
no umakniti.

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

– cena ponujene opreme – 30 točk,
– rok dobave – 10 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk,
– reference – 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba Miroslav Sep, Dravo-
grad, Meža 143, tel. 0602/84-024,
041/647-952.

16., 17.
Javno komunalno podjetje

Dravograd, d.o.o.

Ob-12327
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Koroška lekarna Ravne na Koroškem,
Ob Suhi 9, 2390 Ravne na Koroškem, tel.
0602/287-550, faks 0602/287-551.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

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

trebno dobaviti: dobava in montaža me-
dicinske, medicinsko tehnične in splo-
šne serijske in neserijske opreme za
Lekarno Črna na Koroškem, izdelano
po načrtih.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

12,230.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: no-

vember 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
roška lekarna Ravne na Koroškem, uprava,
Ob Suhi 9, 2390 Ravne na Koroškem.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun št.
51830-603-33993.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 10. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Koroška lekarna Ravne na
Koroškem, uprava, Ob Suhi 9, 2390 Ravne
na Koroškem.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 10. 1999 ob 12. uri, Koroška lekarna
Ravne na Koroškem, uprava.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: s pogoji iz razpisne dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: s pogoji iz razpisne do-
kumentacije.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme
umakniti ponudbo do 21. 10. 1999 do
10. ure.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: uprava Koroška lekarna Ravne na Ko-
roškem.

16., 17.
Koroška lekarna Ravne na Koroškem

Št. 150/99 Ob-12355
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nafta Lendava, d.o.o., Rudarska ce-
sta 1, Lendava, tel. 069/75-073, faks
069/75-073.

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

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

trebno dobaviti: merilci pretokov Vortex –
19 kosov, transmiterji tlaka – 19 kosov,
transmiterji temperature – 19 kosov.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno:
3. 12. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
3. 12. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Naf-
ta Lendava, d.o.o., Rudarska cesta 1, Len-
dava, sektor Rafinerija.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, žiro račun Naf-

ta Lendava, št. 51920-601-12708, pri APP
Murska Sobota, ekspozitura Lendava.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 10. 1999, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Nafta Lendava, d.o.o., Ru-
darska cesta 1, 9220 Lendava.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 10. 1999 ob 13. uri, uprava, Nafta Len-
dava.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila v roku, oprede-
ljenem v pogodbi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: posamezni po-
nudnik izdela ponudbo v skladu z razpisno
dokumentacijo.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. 10. 1999.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: informacije je možno dobiti pri Gönter
Ferencu ali Bukovec Janezu v času razpisa
od 10. do 12. ure po tel. 069/75-201.

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

17.
Nafta Lendava, d.o.o.

Št. 146/99 Ob-12356
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nafta Lendava, d.o.o., Rudarska ce-
sta 1, Lendava, tel. 069/75-073, faks
069/75-073.

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

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

trebno dobaviti: centrifuga, 1 kos.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno:
20. 12. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
20. 12. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Naf-
ta Lendava, d.o.o., Rudarska cesta 1, Len-
dava, sektor Rafinerija.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, žiro račun Naf-
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ta Lendava, št. 51920-601-12708, pri APP
Murska Sobota, ekspozitura Lendava.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 10. 1999, do 8.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Nafta Lendava, d.o.o., Ru-
darska cesta 1, 9220 Lendava.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 10. 1999 ob 9. uri, uprava, Nafta Len-
dava.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila v roku, oprede-
ljenim v pogodbi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: posamezni po-
nudnik izdela ponudbo v skladu z razpisno
dokumentacijo.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. 10. 1999.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: informacije je možno dobiti pri Gyurkač
Janezu ali Guld Zlatku v času razpisa od 10.
do 12. ure, po tel. 069/75-201.

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

17.
Nafta Lendava, d.o.o.

Ob-12357
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Primoža Trubarja
Laško, Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Pri-
moža Trubarja Laško, Trubarjeva ulica 20,
3270 Laško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

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

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 23,210.000 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki –
3,500.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki – 5,500.000
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe –
500.000 SIT,

4. jajca – 220.000 SIT,
5. olja in izdelki – 580.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –

3,000.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje – 1,000.000 SIT,
8. sadni sokovi – 1,300.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

430.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –

380.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi – 5,500.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –

1,300.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave blaga do 30. 6. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 6. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Primoža Trubarja Laško, Trubar-
jeva ulica 20, 3270 Laško – tajništvo šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 10. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v znesek
je vključen davek na dodano vrednost) na
žiro račun št. 50710-603-33369.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 10. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Osnovna šola Primoža
Trubarja Laško, Trubarjeva ulica 20, 3270
Laško.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 10. 1999 ob 10. uri, v prostorih Os-
novne šole Primoža Trubarja Laško, Trubar-
jeva ulica 20, 3270 Laško.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe, z veljav-
nostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri. Bančna garancija mora biti veljavna
do 6. 12. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni do-
bavitelj, z možnostjo sodelovanja podizva-
jalcev, ki jih navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter

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

morejo umakniti ponudbe: 20. 10. 1999
do 12. ure.

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

– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
niku Osnovna šola Primoža Trubarja Laško,
Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško, pri Miri
Siljan, vsak dan od 7. do 7.45 in 13. do 15.
ure, po tel. 063/731-315 ali faks
063/731-891.

16., 17.
Osnovna šola Primoža Trubarja

Laško

Št. JN 88 naba/99 Ob-12413
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: JP Vodovod – Kanalizacija,
d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana, faks
061/317-851.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

3. (a) Kraj dobave: JP Vodovod – Kanali-
zacija, d.o.o., na lokacije JP VO-KA.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izbira izvajalca za doba-
vo pisarniškega materiala in storitev fo-
tokopiranja.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
56,000.000 SIT (skupna vrednost z DDV).

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

– za pisarniški material - 28,000.000 SIT
(vrednost z DDV),

– za storitve fotokopiranja - 28,000.000
SIT (vrednost z DDV).

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivna dobava 1 leto.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, Ljubljana, II. nadstropje, pri Francu Viz-
jaku, tel. 061/17-29-473.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 10. 1999.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na žiro račun št.
50100-601-11581, ali na naši blagajni na
Krekovem trgu 10 (od 8. do 13. ure). Pri
plačilu se mora navesti št. Uradnega lista
RS. Ponudnik mora ob dvigu razpisne do-
kumentacije pustiti svoj naslov, tel., faks in
priimek in ime kontaktne osebe.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 10. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JP Vodovod Kanalizacija,
d.o.o., Krekov trg 10.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 10. 1999 ob 8. uri, JP Vodovod – Kana-
lizacija, d.o.o., Krekov trg 10, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: priložiti bančno garancijo za re-
snost ponudbe za dobavo pisarniškega ma-
teriala v višini 900.000 SIT in bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe za izvajanje sto-
ritev fotokopiranja v višini 900.000 SIT.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: datum in ura jav-
nega odpiranja ponudb.

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

15., 16., 17.
JP Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Ob-12415
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, tel. 061/2912-921.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca 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) 25 osebnih računalnikov,
B) 25 kosov tiskalnikov,
C) 4 osebne računalnike,
D) 1 osebni računalnik.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bava točka A in B v kompletu, C in D posa-
mezno.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
32,000.000 SIT.

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

A+B) 29,000.000 SIT,
C) 2,000.000 SIT,
D) 1,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: do

22. 11. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 22. 11. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, Materialno poslovanje,
Trg OF 6/1, Ljubljana, kontaktna oseba
Lisac Ivan, od 8. do 10. ure, vsak delovni
dan.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 10. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT – virman na ži-
ro račun 50100-601-14744 pri APP Ljub-
ljana.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 10. 1999 do
12. ure.

(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

12. 10. 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 22. 11.
1999

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok
60 dni po dobavi.

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.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 10. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kako-
vost, cena, plačilni rok, garancija, dobava.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba je Miro Jovanovič,
tel. 061/291-4214, vsak delovnik od 8.
do 9. ure.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 333-37/99 Ob-12428
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2 Ljubljana, p.p. 71, Ljubjana, faks
061/123-53-61.

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

3. (a) Kraj dobave: območne enote Za-
voda za gozdove Slovenije.

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

– bunde s podlogo (jopičem) za gozdar-
je in lovce – 690 kosov,

– površne hlače za gozdarje in lovce –
690 kosov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik lahko odda ponudbo le za celotno
količino blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila: zaščitna
oblačila: skupna okvirna vrednost
33,000.000 SIT,

– bunde s podlogo (jopičem) za gozdar-
je in lovce – 26,500.000 SIT,

– površne hlače za gozdarje in lovce –
6,500.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ni na-
ročila po delih.

4. Datum dobave, če je predvideno: 90
dni po podpisu pogodbe.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
Ljubljana - tajništvo, vsak delovnik od 8. do
10. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, nakazilo na ŽR:
50106-603-54908 z označbo 01-899; po-
nudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumen-
tacijo, morajo predložiti dokazilo o plačilu in
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 11. 1999 do 10. ure;
na ovitku mora biti nalepljen izpolnjen obra-
zec prijave, ki je priloga razpisne dokumen-
tacije.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za gozdove Sloveni-
je, Večna pot 2, 1000 Ljubjana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 1999 ob 12. uri, sejna soba Zavo-
da za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe mora ponud-
nik predložiti bančno garancijo v višini 10%
skupne okvirne vrednosti, z veljavnostjo raz-
vidne iz razpisne dokumentacije.

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 izstavitve računa,
ki je izstavljen po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne pogodbe z naročnikom.

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

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 9. 11. 1999
po 10. uri.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najmanj 7 dni pred rokom za oddajo
ponudb lahko ponudniki pisno zahtevajo po-
jasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in
pripravo ponudbe. Vprašanja se naslovijo
na naslov: Zavod za gozdove Slovenije, Več-
na pot 2, Ljubljana, s pripisom: “Dodatne
informacije – Javni razpis za zaščitna obla-
čila”.

16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije

Št. 2598/99 Ob-12431
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.

3. a) Kraj dobave: dostava osebnih
zaščitnih sredstev je v skladišče JP Elektro
Ljubljana, Glavarjeva 14, Ljubljana.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dobava osebnih zaščitnih
sredstev:

– obleka farmer 683 kom,
– kombinezon delovni 158 kom,
– halja moška 360 kom,
– čevlji nizki 168 kom,
– čevlji visoki 160 parov,
– škornji usnjeni 50 parov.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: upošte-
vane bodo le popolne ponudbe, delnih po-
nudb ne bomo upoštevali.

d) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost razpisa je 12,500.000 SIT.

e) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: delne
ponudbe ne bomo upoštevali.

4. Datum dobave, če je predvideno: po-
nudnik mora ponuditi vsa osebna zaščitna
sredstva najkasneje do 15. decembra 1999.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je
15. december 1999.

6. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št. 16 na naslovu
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 8. 10. 1999
do 14. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  razpisna  dokumentacija
bo  na  razpolago  za  plačilo  12.000 SIT
na žiro račun Elektro Ljubljana št.
50102-601-90004, sklic na št.
007991-276.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 22. 10. 1999 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

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

Prijava ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Prijava naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis - Ponudba za
dobavo osebnih zaščitnih sredstev – Ne
odpiraj!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 10. 1999,
ob 12. uri v sejni sobi v VII. nadstropju druž-
be Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 56/VII
v Ljubljani.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo.

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

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

– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejši od 90 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku pri-
silne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od objave v Uradnem listu RS,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti,

– BON 1, BON 2, oziroma BON 3, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od objave v Uradnem listu RS.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba je ve-
ljavna 90 dni od objave v Uradnem listu RS.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– reference,
– plačilni pogoji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 15. 10. 1999.

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

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

Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.

Št. 353-26/99-21303 Ob-12472
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Jesenice, Cesta m. Tita 78,
4270 Jesenice, 064/864-573.

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

3. a) Kraj dobave: fco Čistilna naprava Je-
senice, Javorniško nabrežje 19, Jesenice.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: 1 kos fekalne postaje - za
sprejem grezničnih gošč.

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

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

d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

25. 1. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

25. 1. 2000.
6. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Jesenice, Titova 78, komunalna direk-
cija, soba št. 35, tel. št. 064/832-661.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati proti plačilu do dne
20. 10. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumen-
tacijo je 20.000 SIT. Znesek je potrebno
virmansko nakazati na žiro račun Občine
Jesenice, na številko: 51530-630-50155,
sklicevanje na številko 710-3083.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do dne 21. 10. 1999, do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Jesenice, Cesta m.
Tita 78, 4270 Jesenice, soba št. 1- spre-
jemna pisarna.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale dne 21. 10.
1999, ob 13.30, v sejni sobi Občine Jese-
nice, Cesta m. Tita 78, pritličje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bačna garancija, v višini 3% od
vrednosti javnega razpisa.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
v skladu z določili pogodbe, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec oziro-
ma skupno nastopanje, z opredelitvijo in
pooblastilom vodilnega partnerja.

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

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): refe-
rence za istovrstne naprave 40%, cena
30%, garancija za dobro delovanje naprave
20%, reference za podobno opremo 10%.

15., 16., 17.
Občina Jesenice

Ob-12481
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Mislinja, Šolska cesta 34,
2382 Mislinja, faks 0602/570-340.

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

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

trebno dobaviti: oprema za knjižnico.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: 7,5 mio
SIT.
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(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: de-

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 4. 10. 1999
do 11. 10. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51840-630-25643.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 22. 10. 1999 do
9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Občina Mislinja, Ob-
činski urad Mislinja, Šolska cesta 34, 2382
Mislinja.

Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti z
oznako: “Ne odpiraj – Ponudba za dobavo
opreme za knjižnico”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 10. 1999 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Mislinja, Šolska cesta 34.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% oce-
njene vrednosti celotnega naročila, trajanje
garancije – do poteka opcije ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v skladu s pravilnikom o
postopkih o izvrševanju proračuna RS (Ur.
l. RS, št. 9/99).

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:
navedene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, plačilni pogoji, rok dobave in
drugi pogoji, navedeni v razpisni dokumen-
taciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: se dobijo na naslovu: Občina Mislinja,
kontaktna oseba Drago Pogorevc, dipl. inž.,
tel. 0602/56-081.

Postopek za oddajo javnega naročila se
bo začel na podlagi 2. točke 4. člena, zato
se bo z izbranim ponudnikom sklenila po-
godba za razpisana dela po sprejetju reba-
lansa proračuna občine. Naročnik si pridr-
žuje tudi pravico skleniti eventualno manjši
obseg del od razpisanih, z ozirom na razpo-
ložljiva proračunska sredstva. V tem prime-
ru izbrani ponudnik nima pravice uveljavljati
odškodnine zaradi zmanjšanega obsega na-
ročila.

16., 17.
Občina Mislinja

Št. 00334/00 Ob-12578
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slom-
škov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, nabava 062/449-23-02,
faks 062/449-23-11.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: franko kupec Ljublja-
na in Maribor.

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

4 kose osebnih vozil srednjega raz-
reda,

1 kos osebno vozilo nižjega razreda,
31 kosov lahka dostavna vozila,
11 kosov srednja dostavna vozila.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
105,000.000 SIT.

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

1 četrtletje 16 kosov,
2 četrtletje 11 kosov,
3 četrtletje 11 kosov,
4 četrtletje 9 kosov.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, 062/449-23-02, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
51800-601-180 Pošta Slovenije, d.o.o.,
virman ali splošna položnica.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200,
062/449-23-02, faks 062/449-23-11.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 11. 1999 ob 11. uri, III. nadstropje, upra-
va, Slomškov trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

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

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

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

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,

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

pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

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

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

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

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 (zaporedna številka 6) naj-
več 10 dni v preteklih 6. mesecih od dneva
sestavitve obrazca ali za samostojne podjet-
nike potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov
račun, da le-ta v preteklih 6. mesecih ni bil
blokiran več kot 10 dni,

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

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja (obr. BON I III/7) ne presega 5% skup-
nih prihodkov (obr. BON I I/7).

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 12. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
30 točk, ocena ustreznosti tehnične oprem-
ljenosti za potrebe Pošte Slovenije in sklad-
nost z obstoječim voznim parkom 30 točk.

15., 16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 00334/00 Ob-12579
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, na-
bava 062/449-23-02, faks
062/449-23-11.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: franko pošta po vsaki
naročnilnici

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 736.000 l kurilnega olja.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
49,000.000 SIT.

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

cesivna dobava na območju Republike Slo-
venije v letu 2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, 062/449-23-02, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
51800-601-180 Pošta Slovenije, d.o.o.,
virman ali splošna položnica.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200,
062/449-23-02, faks 062/449-23-11.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 11. 1999 ob 9. uri, III. nadstropje, upra-
va, Slomškov trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
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ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

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

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

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

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,

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

pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

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

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

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

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 (zaporedna številka 6) naj-
več 10 dni v preteklih 6. mesecih od dneva
sestavitve obrazca ali za samostojne podjet-
nike potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov
račun, da le-ta v preteklih 6. mesecih ni bil
blokiran več kot 10 dni,

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 12. 1999.

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

15., 16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 00334/00 Ob-12580
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slom-
škov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, nabava 062/449-23-02,
faks 062/449-23-11.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: franko naročnik po
vsaki naročnilnici.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniška oprema 60
kosov delovna postaja, 15 kosov laser-
ski tiskalnik /A4/, 10 kosov barvni ti-
skalnik /InkJet A4/, 50 kosov nadgrad-
nja sistemske strojne opreme.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

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

cesivna dobava na območju Republike Slo-
venije v letu 2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, 062/449-23-02, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
51800-601-180 Pošta Slovenije, d.o.o.,
virman ali splošna položnica.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200,
062/449-23-02, faks 062/449-23-11.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 11. 1999 ob 12. uri, III. nadstropje, upra-
va, Slomškov trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

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

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

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

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,

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

pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

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

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

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

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 (zaporedna številka 6) naj-
več 10 dni v preteklih 6. mesecih od dneva
sestavitve obrazca ali za samostojne podjet-
nike potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov
račun, da le-ta v preteklih 6. mesecih ni bil
blokiran več kot 10 dni,

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 12. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
30 točk, reference 20 točk.

15., 16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 00334/00 Ob-12581
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, na-
bava 062/449-23-02, faks
062/449-23-11.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: franko centralno skla-
dišče Ljubljana in Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 760 kosov letnih jaken,
2100 kosov letnih hlač, 760 kosov let-
nih kap, 770 kosov zimskih bluzonov,
1550 kosov zimskih hlač, 770 kosov
zimskih kap.

(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:
letna službena obleka do 15. 4. 2000,
zimska službena obleka 15. 9. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, 062/449-23-02, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
51800-601-180 Pošta Slovenije, d.o.o.,
virman ali splošna položnica.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200,
062/449-23-02, faks 062/449-23-11.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 11. 1999 ob 10. uri, III. nadstropje, upra-
va, Slomškov trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

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

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

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

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,

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

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

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

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

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 (zaporedna številka 6) naj-
več 10 dni v preteklih 6. mesecih od dneva
sestavitve obrazca ali za samostojne podjet-
nike potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov
račun, da le-ta v preteklih 6. mesecih ni bil
blokiran več kot 10 dni,

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

– da je garancijska doba ob normalni
uporabi najmanj 12 mesecev,

– da je rok odprave napak 10 dni od
prejete reklamacije.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 12. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
30 točk, reference na trgu 20 točk.

15., 16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 308/77-99 Ob-12595
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je nakup 10 stanovanjskih enot na loka-
ciji Ljubljane – dvosobnih stanovanj, sta-
novanjske površine do 55m2.

Zahteve naročnika, ki se nanašajo na
vsa stanovanja: stanovanja morajo biti
opremljena s centralnim ogrevanjem, tele-
fonskim priključkom in antenskim oziroma
kabelskim priključkom za televizijo.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
niki se lahko prijavijo za vsa stanovanja ali
pa le za posamezno stanovanje predmetne-
ga javnega razpisa.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila za vsa stanovanja sku-
paj je 142,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oce-
njena vrednost za posamezno stanovanje je
14,200.000 SIT:

4. Datum dobave, če je predvideno: sta-
novanja morajo biti vseljiva najkasneje v ro-
ku 15 dni od plačila celotne kupnine s stra-
ni naročnika.

5.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, uprava skup-
nih služb, sektor za prehrano, stanovanjske
in počitniške zadeve, Rocenska c. 56, 1211
Ljubljana-Šmartno, kontaktna oseba: Boja-
na Fugina, tel. 061/151-65-15.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
tega javnega razpisa do roka za oddajo po-
nudb, in sicer od 12. do 14. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 2.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-77-99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 2. 11. 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: MNZ RS, vlo-
žišče, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 11. 1999,
ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov - pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju po-
nudb, morajo pred pričetkom odpiranja po-
nudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.

Ponudniki - fizične osebe, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.

9.
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 prejema original-
ne in od notarja overjene prodajne pogod-
be, s strani ponudnika.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: prodajna po-
godba 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:
na javni razpis se lahko prijavijo vse fizične
in pravne osebe, katere so lastniki nepre-
mičnin oziroma nepremičnine, ki so pred-
met javnega naročila in agencije, katerih
dejavnost je posredovanje pri prometu z ne-
premičninami.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do zadnjega dne veljav-
nosti ponudbe, ki mora biti veljavna najmanj
150 dni od dneva odpiranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): pri
izbiri najugodnejših ponudb za nakup sta-
novanj se bodo upoštevala naslednja meri-
la: cena za m2 stanovanjske površine; sta-
rost stanovanja; vpis lastništva v zemljiško
knjigo.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudbe prejmejo za ceno je 40 točk, za
starost stanovanja 10 točk in za vpis v zem-
ljiško knjigo 5 točk.

15., 16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/84-99 Ob-12596
1. Naročnik, poštni naslov, številka

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

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

3. (a) Kraj dobave: MNZ, Vodovodna
93a, Ljubljana.

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

– fotokopirni stroji manjše zmoglji-
vosti,

– fotokopirni stroji srednje zmoglji-
vosti.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik lahko ponudi blago, ki je predmet javne-
ga razpisa v celoti ali pa po posameznih
kosih fotokopirnih strojev.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost celotnega naročila je
7,500.000 SIT.

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

– Sklop 1: fotokopirni stroji manjše
zmogljivosti: povprečna cena za kos je
217.000 SIT,

– Sklop 2: fotokopirni stroji srednje
zmogljivosti: povprečna cena za kos je
833.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: raz-
pisano opremo mora izbrani ponudnik do-
baviti najkasneje v 30 dneh od podpisa po-
godbe, vendar najpozneje do 30. 11. 1999.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, uprava skup-
nih služb, Cankarjeva ul. 4, Ljubljana, pri
Miranu Robljeku.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-84-99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 21. 10. 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: Ministrstvo za
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notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 10. 1999,
ob 11.30 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 na-
bavi birotehnične opreme, v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.

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

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): cena,
življenjska doba fotokopirnega stroja (na šte-
vilo kopij), servisiranje na število kopij ter
cena tega servisa, reference ponujene opre-
me, razširjenost servisne mreže po regijah
ter finančno stanje ponudnika.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 30 točk, za življenj-
sko dobo fotokopirnega stroja (na število
kopij), servisiranje na število kopij ter ceno
tega servisa je 15 točk, za reference ponu-
jene opreme 6 točk ,za razširjenost servi-
sne mreže po regijah 5,5 točke ter za fi-
nančno stanje ponudnika 4 točke.

15., 16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-12602
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOL, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg
Mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljublja-
na, 061/306-17-28, faks 061/12-59-268.

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

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

trebno dobaviti: sol za posip – natrijev
klorid NaCl 2.300 t (od tega: 2.000 t v
razsutem stanju in 300 t v vrečah paki-
ranih po 50 oziroma 25 kg).

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

30,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 48

ur po naročilu pisno ali po faksu.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOL, Mestna uprava, Oddelek za gospo-
darske javne službe in promet, kont. oseba
Stanka Galuf, Trg Mladinskih delovnih bri-
gad 7, 1000 Ljubljana, tel. 306-17-28, so-
ba 412.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni po objavi
tega razpisa od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki po-
ravnajo z virmanom na ŽR št.
50100-845-50358, sklic na št.
728013-04.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
21. oktobra 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: MOL, Mestna uprava, Od-
delek za gospodarske javne službe in pro-
met, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000
Ljubljana, soba 208/II.

Ponudbo je treba predložiti v zapečateni
kuverti, ki mora biti vidno označena z napi-
som “Ne odpiraj – ponudba javni razpis –
dobava soli za posip”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 10.
1999 ob 8.30, v II. nadstropju, soba 215,
MOL, Mestna uprava, Oddelek za gospo-
darske javne službe in promet, Trg mladin-
skih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: naveden v razpisni doku-
mentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: naveden v razpi-
sni dokumentaciji.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedene v razpisni dokumentaciji.

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu: Mestna občina Ljubljana, Trg MDB 7,
Ljubljana, kontaktna oseba Stane Vidmar in
Mira Škof, tel. 306-17-28.

16., 17.
Mestna občina Ljubljana

Št. 813/99 Ob-12604
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Slovensko narodno gledališče Dra-

ma, Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana,
faks 061/223-885.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

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

no dobaviti: zazidano stavbno zemljišče
za skladiščenje scenske in kostumske
opreme za potrebe SNG Drama. Natan-
čen opis je v razpisni dokumentaciji (veli-
kost zemljišča: 2000-3000 m2, velikost ob-
jekta: 700-1000 m2, komunalno urejeno,
možno takojšnje skladiščenje in kasnejša
gradnja, urejen dostop in dovoz, oddalje-
nost do 10 km).

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ne.
Natančni podatki so v razpisni dokumen-
taciji.

č) Ocenjena vrednost naročila: okrog
140 milijonov SIT.

4. Datum dobave: december 1999.
5.
6. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: se-
dež naročnika pri Lidiji Toroš, tel.
061/221-462.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 4. do 15. 10.
1999 vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5000 SIT bruto, ŽR
50100-603-56416.

7. a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: 2. 11. 1999,
do 10. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: tajništvo, Drama SNG, Er-
javčeva 1, 1000 Ljubljana. Ponudniki mora-
jo predložiti svojo ponudbo na naslov na-
ročnika v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj - ponudba za nakup zemljišča”.

8. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
2. 11. 1999, sedež naročnika, sejna soba
št. 406, ob 12. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: navedena so v razpisni dokumen-
taciji in so delno skladna z navodilom v Ur. l.
RS, št. 73/97.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: proračunska
sredstva.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravne in fizične osebe. Podrobnejša dolo-
čila so navedena v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od pričetka po-
stopka odpiranja ponudb do konca zahteva-
nega časa veljavnosti ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila: natanč-
no so navedena v razpisni dokumentaciji in
so skladna z 21. čl. ZJN). Merila so: speci-
fikacije/lastnosti zemljišča, skupna cena, iz-
polnjevanje zahtev naročnika.
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15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zahteve za vsebino ponudbe so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Ur. l. RS, št.
85-86 z dne 18. 12. 1998.

17.
SNG Drama, Ljubljana

Ob-12642
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice d.d., Kolodvor-
ska 11, 1506 Ljubljana, 061/29-12-921.

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

3. (a) Kraj dobave: Maribor, Kurilniška 8.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: oprema in montaža 5 ra-
diodispečerskih naprav za enokabinske
lokomotive 664 z dvema komandnima
pultoma.

Ponudba vsebuje:
– potrebno oziroma ustrezno opremo,
– vsa montažna dela,
– vso potrebno projektno dokumenta-

cijo,
– časovni potek vseh aktivnosti,
– pridobitev dovoljenja za vgradnjo in de-

lo radijskih naprav,
– dobavo potrebne merilne opreme za

vzdrževanje in ustrezno šolanje vzdrževal-
cev.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

30,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do

konca leta 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 1. 2000.
6. (a) Polni naslov službe , od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, Materialno poslovanje,
Trg OF 6/1, 1506 Ljubljana, soba št. 20,
Alenka Lukek.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 11. 10. 1999 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo(številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 20.000
SIT – virman na žiro račun
50100-601-14744 pri NLB Ljubljana, (do-
mači ponudniki), 110 EUR
50100-620-133-900-7100-59383/4 pri
NLB Ljubljana (tuji ponudniki).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe 25. 10. 1999 do 10.
ure tajništvo Materialnega poslovanja Pavlič
Melita.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 10. 1999 ob 13. uri, Kolodvorska 11,
steklena dvorana, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% ponu-
jene vrednosti, z veljavnostjo do 31. 1. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok je
60 dni po dobavi.

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, boniteta, potrdilo
o plačilu davkov in prispevkov.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 1. 2000.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tehnični podatki Jože Brežan, tel.
061/29-14-108, komercialna vprašanja
Alenka Lukek, tel. 061/29-12-527.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 402-04-49/99 Ob-12645
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks
061/178-55-79.

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

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

trebno dobaviti: dobava in montaža tele-
komunikacijske opreme za potrebe dr-
žavnih organov:

1. 15 kosov tel.central s telefonskimi
aparati in pripadajočo opremo:

a) telefonska centrala ISDN – 1 vhod-
na in 5 internih linij in pripadajoči telefonski
aparati (celotna konfiguracija): 2 kosa,

b) telefonska centrala ISDN z direkt-
nim izbiranjem, vsaj 15 vhodnih linij, 100
internih linij z vsemi potrebnimi ISDN tel.pri-
ključki in tel. aparati ISDN: 1 kos,

c) telefonska centrala – 2 vhodni, 4
interne linije, pripadajoči telefonski aparati:
1 kos,

č) telefonska centrala – 4 vhodne, 16
internih linij, pripadajoči potrebni telefonski
aparati – (celotna konfiguracija): 1kos,

d) telefonska centrala ISDN – 3 vhod-
ne linije, 8 internih linij in potrebni ISDN
telefonski aparati – (celotna konfiguracija):
2 kosa,

e) telefonska centrala ISDN z direkt-
nim izbiranjem – 11 vhodnih linij, 80 inter-
nih linij in pripadajoči potrebni ISDN tele-
fonski aparati: 1 kos,

f) telefonska centrala ISDN z direktnim
izbiranjem, potrebno število vhodnih linij , 35
internih linij z vsemi potrebnimi ISDN priključ-
ki in ISDN telefonskimi aparati: 1 kos,

g) telefonska centrala – 2 ISDN vho-
da, 4 analogni vhodi, izhod – 8 analognih
priključkov, 8 digitalnih priključkov, telefon-
ski aparati ISDN: 3 kos,

h) telefonska centrala ISDN – 2 vhod-
ni in 5 internih linij, pripadajoči potrebni te-
lefonski aparati: 1 kos,

i) telefonska centrala ISDN 8 vhodnih
linij, 42 internih linij, 5 boljših ISDN telefon-
skih aparatov, 1 posredovalni aparat in 34
ISDN navadnih telefonskih aparatov: 1 kos,

j) telefonska centrala ISDN, potrebno
število zunanjih linij, 120 internih linij, 64
analognih aparatov, 61 sistemskih apara-
tov, 7 kosov brezžičnih telefonskih aparatov
(nadstandarni ISDN).

2. 28 navadnih telefonskih aparatov
in 1 prenosni telefonski aparat

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročilo posa-
mezne skupine ali podskupine zgoraj nave-
dene telekomunikacijske opreme.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
26,500.000 SIT.

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

1. skupina 25,000.000 SIT,
2. skupina 1,500.000 SIT.

4. Datum dobave če je predvideno:
14. 11. 1999.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Slo-
venije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Romana
Zajc, tel. 061/178-54-96, telefaksa:
061/178-55-79.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 5. 10. do
15. 10. 1999, vsak delovni dan od 9. do
11. ure.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 11. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 11. 1999 ob 12. uri v sejni sobi na na-
slovu: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini določeni v posebnih razpisnih
pogojih naročnika.

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 blaga, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– kompletnost ponudbe v okviru posa-

mezne skupine ali podskupine specifikacije
telekomunikacijske opreme,

– za posamezno vrsto telekomunikacij-
ske opreme priložen RSO, varnostni atest
(deklaracija o ustreznosti) in RUT atest (at-
est Uprave RS za telekomunikacije),

– garancija 12 mesecev,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, ustrezna pooblastila in de-
lovne zmožnosti ter zadostne proste tehnič-
ne zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanes-
ljivost, izkušnje in ugled.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 12. 1999.
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14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

1. usposobljenost in sposobnost po-
nudnika za realizacijo razpisanih del (točke
0–18),

2. popusti (točke 0–30),
3. dobavni roki (točke 0–15),
4. servisiranje (točke 0–3),
5. plačilni pogoji (točke 0–6),
6. druge ugodnosti (do 5 točk),
7. ponudbena cena.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Andreja Bajec, tel. 178-54-54, vsak
dan od 9. do 11. ure.

Datum, do katerega bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 15. 11. 1999.

16., 17.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 402-04-52/99 Ob-12646
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks
061/178-55-79.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana in drugi kra-
ji v Sloveniji.

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

– 1. točka: specifikacija številka 9:
3 osebna vozila s pogonom 4x4,

– 1. točka: specifikacija številka 10:
4 osebna vozila s pogonom 4x4

– 2. točka: specifikacija številka 1: 6
kombijev z 8 + 1 sedežem.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po
posamezni specifikaciji znotraj točke 1, ozi-
roma točke 2.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
43,000.000 SIT.

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

predvidoma od 15. 11. 1999 do vključno
15. 12. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
vključno 15. 12. 1999.

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, 1000 Ljubljana, Glavna pisarna pri
Mojci Gregorič, tel. 061/178 54-96, tele-
faks 061/178-55-79.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 5. oktobra
1999 do 22. oktobra 1999, vsak delovni
dan od 9. do 10.30 ure.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 2. 11. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 11. 1999 ob 10. uri v sejni sobi na na-
slovu: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini določeni v posebnih razpisnih
pogojih naročnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili Po-
sebnih razpisnih pogojev.

11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov blaga, če ji bo dodelje-
no javno naročilo: ni zahteve.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika blaga, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, ustrezna pooblastila in de-
lovne zmožnosti ter zadostne proste tehnič-
ne zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanes-
ljivost, izkušnje in ugled.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 12. 1999.

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

1. usposobljenost in sposobnost po-
nudnika za realizacijo razpisanih del (od 0
do 35 točk),

2. plačilni pogoji (od 0 do 3 točke),
3. dobavni rok (od 0 do 12 točk),
4. garancijski rok (od 0 do 24 točk),
5. druge ugodnosti (od 0 do 5 točk),
6. ponudbena cena.

Pri vrednotenju po točkah 1 do 5 se
upošteva vplivnostni faktor 0,4. V točki 6,
pa se pri vrednotenju ponudbene cene po
posamezni specifikaciji prevoznih sredstev
izračuna količnik med najnižjo obravnavano
in obravnavano ponudbeno ceno veljavne
ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim fak-
torjem 0,6, tako dobljeni zmnožek se pom-
noži s številom 100.

Najugodnejša je tista ponudba, ki po
obeh vrednotenjih (pri vrednotenju od 1. do
vključno 5. točke in pri vrednotenju 6. toč-
ke) doseže najvišje število točk.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Danica Lašič, tel. 061/178-54-50 vsak
delovnik od 9. do 10.30 ure.

Datum, do katerega bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 15. 11.
1999.

16. Številka Uradnega lista Republike
Slovenije, datum in številka objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999 pod št. 3746.

17. Javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 67-68 z dne 20. 8. 1999 in popra-
vek v Uradnem listu RS, št. 69-70 z dne
27. 8. 1999.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb

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. 456/99 Ob-12277
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): merila so navedena v
razpisni dokumentaciji.

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: obno-
va lokalne ceste Črna vas–Podpeč –
gradnja mostu čez potok Farjavec.

Ocenjena vrednost del: 30 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 3 mesece.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Trg MDB 7, 1000
Ljubljana, tel. 061/306-1719, faks
061/125-90-28, soba št. 404.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni po objavi v
Uradnem listu RS, od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki plačajo z vir-
manom na račun št. 50100-845-50358,
sklic št. 728013-06/99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
22. 10. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Trg
MDB 7, 1000 Ljubljana, soba št. 404.

Ponudbe morajo biti predložene ločeno
v zapečatenih kuvertah, označene morajo
biti z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za:
most čez potok Farjavec”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 10. 1999 ob 8.15, na naslovu: Mestna
občina Ljubljana, Trg MDB 7, Ljubljana, od-
piranje vodi strokovna komisija MOL, soba
št. 215.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
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13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: navedeno v raz-
pisni dokumentaciji.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Mestna občina Ljubljana, kont. oseba
Nevenka Brumen, dipl. inž. in Anton Huč,
inž., Trg MDB 7, Ljubljana, tel.
061/306-1719, faks 061/125-90-28.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Ob-12278
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Toplotna oskrba,
d.o.o., Maribor, Jadranska c. 28, 2000 Ma-
ribor, kontaktna oseba: Marko Hegedič, tel.
062/300-88-39, 062/300-880, telefaks
062/301-711.

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

3. Kraj izvedbe del: Jadranska 28, Mari-
bor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja armirano betonskega dimnika kotlov-
nice TOM.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudnik mora ponu-
diti dela v kompletu.

Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantnih rešitev ni.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek pred-
vidoma 30. 4. 2000 in končanje do 30. 6.
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Toplotna oskrba, d.o.o., Mari-
bor, Jadranska c. 28, Maribor, soba št. 102,
tel. 062/300-88-39, med 8. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago od 4. 10. do 8. 10.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, ob predložitvi
potrdila o plačilu. Način plačila: negotovin-
sko na žiro račun št. 51800-601-16780.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
5. 11. 1999 do 12. ure. Ponudba mora biti
oddana v zaprti ovojnici, pravilno označena,
in sicer: v desnem spodnjem kotu naslov
naročnika, v levem spodnjem kotu se napi-
še predmet javnega razpisa z označbo “Po-
nudba – Ne odpiraj“, z navedbo številke
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS,
na hrbtni strani kuverte mora biti označen

naslov pošiljatelja. Vse označbe morajo biti
napisane z velikimi tiskanimi črkami.

(b)
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

javno odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb bo 8. 11. 1999 ob 11. uri, v prostorih
Javnega podjetja Toplotna oskrba, d.o.o.,
Jadranska c. 28, v Mariboru.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, ki se
mora glasiti na 10% skupne ponudbene
vrednosti, rok veljavnosti garancije je 45 dni
od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): zago-
tavljanje kvalitetne izvedbe, reference, stro-
kovna popolnjenost, cena, plačilni pogoji,
garancijski rok. Podrobneje so kriteriji raz-
deljeni v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko ponudniki dobijo na tel.
062/300-88-39, 062/300-880, med 8. in
9. uro, pri Marku Hegediču, od 7. 10. do
12. 10. 1999. Ogled objekta bo možen v
sredo, 13. 10. 1999, po predhodni tele-
fonski najavi.

17., 18.
Javno podjetje

Toplotna oskrba, d.o.o., Maribor

Ob-12323
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno stanovanjska družba,
d.o.o., Goriška 23b, Ajdovščina, faks
065/63-142.

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

3. Kraj izvedbe del: Ajdovščina–Cesta
IV. Prekomorske brigade.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela izvedbe ceste.

Ocenjena vrednost del: 19 mio SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: oddaja za vsa razpisa-
na dela skupaj.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so možne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek no-

vembra 1999, dokončanje decembra
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno stanovanjska družba, d.o.o., Go-
riška 23b, Ajdovščina.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko na
ŽR: 52010-601-13609.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 10. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno stanovanjska
družba, d.o.o., Goriška 23b, Ajdovščina,
tajništvo.

Ponudba mora biti predložena v zapeča-
teni kuverti in označena skladno z navodili iz
razpisne dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 10. 1999 ob 10. uri, v prostorih KSD,
d.o.o., Goriška cesta 23b, Ajdovščina.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega razpisa, za
katerega ponudnik daje ponudbo, z veljav-
nostjo 90 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z zakonodajo o izvrševanju in izpla-
čevanju iz proračuna RS in iz proračuna
občin, skladno z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skup-
nem nastopu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z določili razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v roku 90 dni od
datuma odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
pogodbenih del, strokovna usposobljenost
ponudnika in njegove reference, tehnična
opremljenost ponudnika, rok izvedbe in dru-
go, navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Aleš Bačer, tel.
065/16-19-70.

17., 18.
Komunalno stanovanjska
družba, d.o.o., Ajdovščina

Št. 256/99 Ob-12361
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Metlika, d.o.o., Ulica XV.
brigade 2, Metlika, telefaks 068/63-72-10,
e-mail: Komunala.Metlika@siol.net.

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

3. Kraj izvedbe del: Metlika.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: garaž-
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na hiša (44 garaž in 350 m2 poslovnih
prostorov).

Ocenjena vrednost 82,000.000 SIT, III.
podaljšana faza.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variant.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
1. 12. 1999, rok izvedbe: 5 mesecev.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Metlika, d.o.o., Ulica XV. brigade 2,
Metlika.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 11. 1999
vsak delovnik do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na ŽR:
52130-601-14146 pri Agenciji za plačilni
promet v Metliki.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 11. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Metlika, d.o.o.,
Ulica XV. brigade 2, 8330 Metlika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 11. 1999 ob 12. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% od orientacij-
ske vrednosti, veljavna do 30. 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 celoti in
lastnih sredstev.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo le z enim ponudnikom. Ponudnik
mora predložiti sklenjene pogodbe s podi-
zvajalci.

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,
– da ima veljavno registracijo za oprav-

ljanje dejavnosti in veljavno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, za katero je regi-
striran,

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih,

– da proti njemu ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije.

Zahteve so podrobneje navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 12. 1999.

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

– ponudbena cena za razpisana dela,
– usposobljenost ponudnika,
– trajanje razpisanih del,

– druge ugodnosti ponudnika.
Izbran bo ponudnik z največjim številom

točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dobijo ponudniki na naslovu naročni-
ka; kontaktna oseba Mihelčič Jože, tel.
068/63-72-00.

17., 18.
Komunala Metlika, d.o.o.

Št. 255/99 Ob-12362
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Metlika, d.o.o., Ulica XV.
brigade 2, Metlika, telefaks 068/63-72-10,
e-mail: Komunala.Metlika@siol.net.

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

3. Kraj izvedbe del: Hrast pri Jugorju v
Občini Metlika.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rezer-
var Hrast – 200 m3 – s klorirno postajo.

Ocenjena vrednost: 17,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variant.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
1. 11. 1999, rok izvedbe: 3 mesece.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Metlika, d.o.o., Ulica XV. brigade 2,
Metlika.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na ŽR:
52130-601-14146 pri Agenciji za plačilni
promet v Metliki.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 10. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Metlika, d.o.o.,
Ulica XV. brigade 2, 8330 Metlika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 10. 1999 ob 12. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% od orientacij-
ske vrednosti, veljavna do 1. 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 celoti iz
proračuna Občine Metlika. Ponudbena ce-
na je fiksna, avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo le z enim ponudnikom. Ponudnik
mora predložiti sklenjene pogodbe s podi-
zvajalci.

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,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti in veljavno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, za katero je registri-
ran,

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih,

– da proti njemu ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije,

– da ima reference s področja nizkih
zgradb – vodovodni objekti,

– da ima tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 1. 11. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za razpisana dela,
– usposobljenost ponudnika,
– trajanje razpisanih del,
– druge ugodnosti ponudnika.
Izbran bo ponudnik z največjim številom

točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dobijo ponudniki na naslovu naročni-
ka; kontaktna oseba Mihelčič Jože, tel.
068/63-72-00.

17., 18.
Komunala Metlika, d.o.o.

Št. 02/01-99 Ob-12366
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete
5, 3310 Žalec, telefaks 063/716-311.

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

3. Kraj izvedbe del: Jedrt (Gotovlje pri
Žalcu).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja plazu na lokalni cesti L 490421 (L
8230) Gotovlje–Jedrt v predvidenem zne-
sku 10,000.000 SIT.

(b)
(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
mesec oktober. Dokončanje del je v 30
dneh.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Občina Žalec, Ulica Sa-
vinjske čete 5, 3310 Žalec, tel.
063/715-313, telefaks 063/716-311,
kontaktna oseba Milan Gerželj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 5. 10. 1999 do 8. 10.
1999 v delovnem času.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za raz-
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pisno dokumentacijo za vsako cesto in vo-
dovod posebej ponudniki lahko poravnajo
na račun št. 50750-695-5171.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
18. 10. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Žalec, oddelek za
okolje, prostor in komunalne zadeve, Ulica
Savinjske čete 5, vložišče, soba št. 42.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za sanacijo plazu na L 490421 (L 8230)
Jedrt.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 10.
1999 ob 13. uri, na naslovu: Občina Žalec,
Savinjske čete 5, 3310 Žalec, sejna soba
št. 11/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
iz lastnih sredstev in republiških sredstev za
odpravo posledic neurij, poplav in plazenja
tal. Kolikor niso zagotovljena republiška
sredstva, si pridržujemo zmanjšati obseg del
glede na razpoložljiva sredstva oziroma od-
stopiti od izvedbe.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje z opredelitvijo in pooblasti-
lom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi registracijo podjetja in
odločbo upravne enote.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 10. 1999
po 12. uri.

15. Merila  za  dodelitev  naročila,  teža
in  način  uporabe  meril  (21. člen ZJN):
reference 20 točk, podatki o strokovnem
kadru  in  tehnični  opremi  10 točk,  po-
nudbena cena 40 točk, plačilni pogoji 10
točk, garancije 10 točk in ostale ugodnosti
10 točk.

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: strokovne informacije posreduje Obči-
na Žalec, oddelek za okolje, prostor in ko-
munalne zadeve, Milan Gerželj, tel.
715-313.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni.

18.
Občina Žalec

Št. 61/99 Ob-12375
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod OZG, p.o., Kranj, OE
Zdravstveni dom Škofja Loka, Stara cesta
10, Škofja Loka, faks 064/632-611.

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

3. Kraj izvedbe del: Železniki.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:
Zdravstveni dom Železniki – preureditev
ambulant splošne medicine in fiziotera-
pije I. faza.

Ocenjena vrednost skupnih del:
20,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: 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: okvirni čas
izvedbe: I. faza – pričetek del I. faza okto-
ber 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Lo-
kainvest, d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220
Škofja Loka, kont. oseba Nataša Jelovčan,
tel. 064/656-090, faks 064/624-117.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 8. 10. 1999,
vsak delovnik med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 51510-601-11191.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 10. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Lokainvest, d.o.o., Kapu-
cinski trg 7, 4220 Škofja Loka.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 10. 1999 ob 12.15, na naslovu: Lo-
kainvest, d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220
Škofja Loka.

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 500.000 SIT, z veljavnostjo 60 dni od
dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
bo na podlagi izstavljenih in potrjenih me-
sečnih situacij v roku 60 dni od uradnega
prejema situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo v skladu z raz-
pisno dokumentacijo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo, zahteva-
no v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od zadnjega roka za
oddajo ponudb do roka veljavnosti ponud-
be. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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

– ponudbena cena – 75 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk,
– reference – 10 točk,
– garancijski rok – 5 točk.
Podrobnejša razčlenitev meril za izbiro

je določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Lokainvest, d.o.o., Kapucinski trg
7, Škofja Loka, kontaktna oseba Jože Be-
šter, grad. teh., tel. 064/656-0916, faks
064/624-117.

17. Datum predhodne objave namere
o naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava naročila je bila objav-
ljena.

18.
Javni zavod OZG, p.o., Kranj

Št. 60-2785/99 Ob-12378
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514, faks 068/324-115.

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

3. Kraj izvedbe del: Križi–Vrhovo (Obči-
na Žužemberk).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovoda Križi–Vrhovo.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
23,300.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
1. 12. 1999, konec del: 31. 5. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvo-
ja in investicij, Muzejska ulica 5, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba Andreja Gorše.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 20.000
SIT na ŽR JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459, pri Agenciji za pla-
čilni promet Novo mesto, z navedbo “Javni
razpis za izgradnjo vodovoda Križi–Vrhovo”.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: 26. 10. 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.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 10. 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 zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% ocenjene vrednosti javnega naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji
in pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: vse pravne oblike, skladno z
zakonom o gospodarskih družbah.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 28. 12. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): eko-
nomsko najugodnejša ponudba; ustrezne
reference, ugodna cena, sposobnost in us-
posobljenost ponudnika dela izvesti kot jav-
no naročilo zahteva.

16., 17., 18.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 60-2784/99 Ob-12386
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514, faks 068/324-115.

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

3. Kraj izvedbe del: Novo mesto.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela pri obnovi vodovoda in izgrad-
nji plinovoda po Ragovski in Gubčevi
ulici.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
4,500.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
2. 11. 1999, konec del: 2. 12. 1999.

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 Mirko Kra-
šovec.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 8. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 5.000
SIT na ŽR JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459, pri Agenciji za pla-
čilni promet Novo mesto, z navedbo “Po-
novni javni razpis za gradbena dela po Ra-
govski in Gubčevi ulici”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 10. 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:
14. 10. 1999 ob 10. uri, JP Komunala No-
vo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000
Novo mesto, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% ocenjene vrednosti javnega naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji
in pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: vse pravne oblike, skladno z
zakonom o gospodarskih družbah.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 14. 12. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): eko-
nomsko najugodnejša ponudba; ugodna
cena, ustrezne reference, sposobnost in us-
posobljenost ponudnika dela izvesti kot jav-
no naročilo zahteva.

16., 17., 18.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 347-36/99 Ob-12412
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330
Metlika, faks 068-63-100.

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

3. Kraj izvedbe del: Slamna vas - občina
Metlika.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: razpis se
nanaša na izbiro najugodnejšega izvajalca za
izvedbo asfaltne preplastitve lokalne ce-
ste LC - 255040 v dolžini ca. 2.000 m.

Ocenjena vrednost del je ca.
16,500.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: ponudnik lah-
ko ponudi samo varianto po razpisni doku-
mentaciji.

(b)
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: v skladu s
pogoji v razpisni dokumentaciji oziroma s
pogodbo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
razpisna dokumentacija in vse ostale infor-
macije za izdelavo ponudbe so na voljo
vsak delovni dan od 8. do 10. ure v prosto-
rih Občine Metlika, Mestni trg 24, 8330
Metlika.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati 8 delovnih dni od
te objave.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o pla-
čilu 10.000 SIT na žiro račun št.
52130-630-40409.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pred-
ložiti najpozneje 20 dni po objavi v Urad-
nem listu RS, do 10. ure.

(b)Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg
24, 8330 Metlika, in mora biti zapečatena v
ovojnici z oznako “Ne odpiraj ponudba –
Preplastitev LC-255040“.

9. Datum in kraj odpiranja ponudb: odpi-
ranje ponudb bo v prostorih Občine Metli-
ka, 22. 11. 1999 ob 12. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki so v ponudbi dolžni priložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
od vrednosti razpisanih del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: 50% plačila
opravljenih del se bo lahko obračunalo do
konca leta 1999, preostalih 50% plačila
opravljenih del se obračuna v letu 2000 v
skladu z dogovorom oziroma pogodbo.

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:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati pogo-
je v skladu z razpisno dokumentacijo in
odredbo o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije.

14. Datum, po katerem ponudnik ne mo-
re odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po roku za odpi-
ranje ponudb, to je po 22. 10. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
bodo določena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni v
roku 8 dni, po odpiranju ponudb.

17., 18., 19.
Občina Metlika

Št. 351-01-1/98-3 Ob-12418
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Nova Gorica, Trg Ed-
varda Kardelja 1, Nova Gorica, tel.
065/1350-135, faks 065/21-233.

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

3. Kraj izvedbe del: Nova Gorica - Ar-
kadni hodnik in vmesni trg med objektom
PGD in nove knjižnice v Novi Gorici.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja arkadnega hodnika med objektom
PGD in nove knjižnice v Novi Gorici.

Ocenjena vrednost: 32,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: za ponujena dela
obstaja samo ena varianta.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 45 koledar-
skih dni.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Nova Gorica, oddelek za
infrastrukturo in gospodarske javne službe,
Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 8. 10. 1999.

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

predložiti ponudbo: 21. 10. 1999 do 12.
ure (prinešeno v glavno pisarno Mestne ob-
čine Nova Gorica, soba št. 38/I. nadstropje
ali poslano priporočeno po pošti in prejeto
do razpisane ure).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Nova Gori-
ca, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
glavna pisarna, soba št. 38/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 10. 1999 ob 13. uri, Mestna občina
Nova Gorica, steklena dvorana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: za
resnost ponudbe bo moral ponudnik predlo-
žiti bančno garancijo v višini 5% od ponudbe-
ne vrednosti, ostala zavarovanja ponudbe so
razvidne v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v razpisni
dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti ponudbi dokumentacijo in dokazi-
la, zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 10. 1999
po 12. uri.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico naročati
manjši obseg od razpisanega, ali odstopiti
od pogodbe kolikor se izkaže, da ne more
zagotoviti sredstev za pokritje pogodbene-
ga zneska. V obeh primerih ponudniki nima-
jo pravice do odškodnine iz tega naslova.
Cena ni edino merilo pri izt. I. Naročnik si
pridržuje pravico, da ne izbere nikogar od
ponudnikov.

17. Datum predhodne objave namere
o  naročilu  ali  navedba  če  je  bila
objavljena: ne.

18.
Mestna občina Nova Gorica

Št. 18 Ob-12420
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Lekarna Kamnik, Šutna 7, Kamnik,
tel. 061/819-200, faks 061/809-205;
kontaltna oseba: Čevka Ksenija.

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

3. Kraj izvedbe del: Stanovanjsko po-
slovni objekt “Malin” v Radomljah, pritličje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

A) gradbena, obrtniška, instalacijska
dela – dokončanje lekarne v obstoje-
čem objektu zgrajenem do IV. gradbene
faze, pritličje SPO “Malin” Radomlje;
ocenjena vrednost del je: 10,500.000 SIT
(z DDV),

B) dobava in montaža opreme za le-
karno, ocenjena vrednost del je:
11,900.000 SIT (z DDV).

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: brez variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe:
A) za GOI dela je od 15. 11. 1999 do

15. 2. 2000,
B) za opremo je od 30. 1. 2000 do

15. 3. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Lekar-
na Kamnik, Štuna 7, Kamnik, knjigovodstvo,
tel. 061/819-200, faks 061/819-205, kon-
taktna oseba: Čevka Ksenija.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 10. 1999
vsak delovnik do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:

A) za GOI 10.000 SIT z virmanom na
žiro račun št.: 50140-603-57161,

B) za opremo 10.000 SIT z virmanom
na žiro račun št. 50140-603-57161.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 26. 10. 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Lekarna Kamnik, Šutna 7,
1240 Kamnik, knjigovodstvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
za A) in B) 26. 10. 1999 ob 14. uri, v knjigo-
vodstvu lekarne Kamnik, Šutna 7, Kamnik.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% ponudbene vrednosti originalno garan-
cijo banke, 30 dni od odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 30. 11.
1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
navedena v razpisni dokumentaciji: refere-
ne ponudnika, bonitete ponudnika, višina
ponudbene cene, garancijski rok in druge
ugodnosti iz razpisne dokumentacije.

16., 17., 18.
Lekarna Kamnik

Št. 002-00-5/99 Ob-12425
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Bohinj, Triglavska 35, Bo-
hinjska Bistrica.

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

3. Kraj izvedbe del: Bohinjska Bistrica
(Avtokamp Danica).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izdela-
va, dobava in montaža kovinske kon-
strukcije z membransko kritino za več-
namensko dvorano, ocenjena vrednost:
70,000.000 SIT,

– gradbena dela vključno s pripravo
terena: ocenjena vrednost: 10,000.000
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), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitev: ponudnik
mora navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve, kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
november 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo na Občinski upravi obči-
ne Bohinj, Triglavska 35, Bohinjska Bistri-
ca, kontaktna oseba je Dušan Vučko, tel.
064/721-861, faks 064/721-864.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejitve.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo v višini 25.000 SIT ponudniki lah-
ko poravnajo na Občinski upravi občine Bo-
hinj (finance) oziroma z virmanom na račun
št.: 51540-630-50267, sklicem na št.
00-714100-24.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 10. 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Bohinj, Občinska
uprava, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinj-
ska Bistrica.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudbe – ne odpiraj” in
z navedbo predmeta naročila. Na kuverti mo-
ra biti naveden popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 10. 1999
ob 12. uri na naslovu: Občina Bohinj, Ob-
činska uprava, Triglavska 35, Bohinjska Bi-
strica, sejna soba (II. nadstropje).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti ponujenih del, ki mora
veljati vsaj 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna občine in poračunava
plačila v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna in pogodbo. Naročnik bo 10%
vrednosti pogodbenih del zadržal do izpol-
nitve vseh pogodbenih obveznosti izvajalca.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
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 predloži BON 1, BON 2 oziroma
BON 3,

– 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 njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem,

– da ima reference s področja razpisa-
nih del,

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve in kaj mora ponudnik k ponudbi

predložiti so podrobneje navednee v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do 21. 10.
1999 do 12. ure.

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

– ponudbena cena za razpisana dela
maks. – 50 točk,

– rok izvedbe razpisanih del maks. – 50
točk,

– posebne ugodnosti maks. – 50 točk,
– usposobljenost ponudnika maks. – 30

točk,
– reference podjetja maks. – 30 točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim doseže-

nim številom točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo ponudniki na naslovu naročnika. Kon-
taktna oseba Dušan Vučko, tel.
064/721-861 ali GSM 041/41-48-48.

17., 18.
Občina Bohinj, občinska uprava

Št. 2599/99-NŠ Ob-12430
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.,

Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, tele-
faks 061/132-40-74.

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

3. Kraj izvedbe del: izgradnja kabel-
ske kanalizacije Stanežiče in obnova TP
Stanežiče 34 v Ljubljani.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: gradbe-
na in obrtniška dela.

Ocenjena vrednost razpisa je
36,000.000 SIT.

b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ne, delnih ponudb ne bo-
mo upoštevali!

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: predvideni rok
izvedbe del je 2 meseca. Rok dokončanja
del je v februarju 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 13-15-255, v sobi št. 16 na naslovu:
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 12. 10. 1999 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija bo na razpolago za pla-
čilo 15.000 SIT na žiro račun Elektro Ljub-
ljana, št. 50102-601-90004, sklic na šte-
vilko: 007991-276.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 2. 11. 1999 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

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

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis - Ponudba za izvaja-
nje gradbenih in obrtniških del pri izgradnji
kabelske kanalizacije Stanežiče in obnova
TP Stanežiče 34 - Ne odpiraj”!

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 11. 1999, ob
12. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, Slovenska c. 56/VII v
Ljubljani.

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

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti, z veljavnostjo 90 dni od objave v
Uradnem listu RS.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
gotovinsko plačilo ali kompenzacija nepla-
čane električne energije brez stroškov kom-
penzacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ne.

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 je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, ki mora predložiti na-
slednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika ali veljav-
no dovoljenje pristojnega upravnega orga-
na, ki ni starejše od 90 dni od objave v
Uradnem listu RS, oziroma samostojni pod-
jetniki priglasitveni list DURS-a, ki ni starejši
od 30 dni od objave v Uradnem listu RS, če
ponudnik vključuje sodelovanje podizvajal-
cev, tudi podatke o predvidenih podizvajal-
cih in njihove registracije oziroma dovolje-
nja upravnih organov,

– BON 1, BON 2, BON 3, ne starejši od
30 dni od objave v Uradnem listu RS, oziro-
ma samostojni podjetniki davčno odmero
za leto 1998,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku pri-
silne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od objave v Uradnem listu RS,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
stih iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od objave v Uradnem listu RS,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti,

– izjavo ponudnika o obveznostih po za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, sposobnosti daja-
nja tehničnih informacij in garancij,

– izjavo podizvajalca ali pogodbo o skup-
nem nastopanju, če ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalcem ali v obliki poslov-
nega sodelovanja,

– dokazilo o razpolaganju z ustrezno me-
hanizacijo ter kadri in strokovni usposoblje-
nosti ponudnika oziroma njegovega podi-
zvajalca, ki bodo omogočili izvedbo razpi-
sanih del v razpisanem roku.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba je ve-
ljavna 90 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

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

– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za izvedbo grad-

benih in obrtniških del, ki so predmet raz-
pisa.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
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Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 22. 10. 1999.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ne!

18.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 110-1/99 Ob-12434
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

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

3. Kraj izvedbe del: AC Brezovica – Vrh-
nika.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja protihrupne zaščite PO6 in PN7 za
del naselja Brezovica na AC Brezovica –
Vrhnika.

Ocenjena vrednost celote je
40,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok dokonča-
nja del je 31. 3. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič, dipl.
inž., tel. 17-88-331, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 1. 10. 1999 do 18. 10.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 50.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
2. 11. 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 Gradnja protihrupne zaščite PO6 in PN7
za del naselja Brezovica na AC Brezovica –
Vrhnika” Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 11. 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 resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,200.000 SIT in veljavnostjo
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, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, dipl. inž. – Družba za državne ce-
ste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana,
tel. 17-88-331, faks 17-88-332.

17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99  Ob-12435
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

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

3. Kraj izvedbe del: Slovenske Konjice
– Celje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: Celje –
magistrala sever; rekonstrukcija Mari-
borske ceste R2 odsek 430/282, Slo-
venske Konjice-Celje od km 7+500 do
km 8+160; II. etapa.

Ocenjena vrednost celote je
535,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj po uvedbi izvajalca v delo. Rok dokon-
čanja del je 8 mesecev 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
103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič, dipl.
inž., tel. 17-88-331, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 1. 10. 1999 do 18. 10.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 100.000 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
3. 11. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Celje – magistrala sever; rekonstrukcija
Mariborske ceste R2 odsek 430/282, Slo-
venske Konjice-Celje od km 7+500 do km
8+160; II. etapa” Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 11. 1999
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 16,050.000 SIT in veljavnost-
jo 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, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
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zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Miljan
Senčar, dipl. ek., inž. grad. – Družba za
državne ceste d.o.o., Ulica talcev 24, 2000
Maribor, tel 062-224-559, faks
062-224-549

17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 3520114/99 Ob-12436
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško.

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

3. Kraj izvedbe del: Jurklošter.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote: zuna-
nja ureditev nadomestne podružnične šole
z vrtcem v Jurkloštru: preddela, zemeljska
dela, zgornji ustroj, odvodnjavanje, ostala
dela; ocenjena vrednost vseh del: 14 mio
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe 4
mesece.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Laško, Mestna ulica 2, tajništvo, odde-
lek za GJS, okolje in prostor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvig razpisne do-
kumentacije je možen do vključno pone-
deljka 11. 10. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpisna
dokumentacija je na razpolago za 15.000
SIT; plačilo po položnici ali na blagajni Obči-
ne Laško, na račun št. 50710-630-10131.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 2. 11. 1999 do 10.
ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo oddelka za GJS,
okolje in prostor, Občina Laško, Mestna
ulica 2, Laško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 11. 1999, ob 12. uri, v sejni sobi Obči-
ne Laško.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: plačila se bodo vršila po izstavljenih
situacijah v roku 60-90 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno jav-
no naročilo: gradbena pogodba.

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

zahteve so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morajo umakniti ponudbe: 17. 11. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe bo opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na Od-
delku za GJS, okolje in prostor, Mestna
ulica 2, 3270 Laško, tel. 731-122 med 10.
in 12. uro, do 26. 10. 1999.

Občina Laško

Št. 110-1/99  Ob-12463
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

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

3. Kraj izvedbe del: HC Selo – Šempe-
ter.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: HC Se-
lo – Šempeter; oskrbna postaja Vogr-
sko, plato “jug” – izvedba priključnih kra-
kov 1 in 3.

Ocenjena vrednost celote je
11,500.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj po uvedbi izvajalca v delo. Rok dokon-
čanja del je 30 dni 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
103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič, dipl.
inž., tel. 17-88-331, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 1. 10. 1999 do 18. 10.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 40.000 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
2. 11. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za HC Selo – Šempeter; oskrbna postaja
Vogrsko, plato “jug” – izvedba priključnih
krakov 1 in 3” Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 11. 1999
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 345.000 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, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, dipl. inž. – Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana,
tel. 17-88-331, faks 17-88-332.

17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 351-53/99-21303 Ob-12471
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Jesenice, Cesta m. Tita 78,
4270 Jesenice, 064/864-573.

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

3. Kraj izvedbe: Stara Sava na Jeseni-
cah.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: zaščita obstoje-
če kamnite konstrukcije objekta Pudlov-
ka (Stara Sava na Jesenicah), ocenjena
vrednost celote je 11,000.000 SIT, in sicer:

– I. faza:
1. rušitev lesene konstrukcije pudlov-

ke in celotnega objekta št. 8 a,
2. obnova in zaščita vzhodnega zidu

pudlovke;
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– II. faza:
3. obnova in zaščita severnega zidu

pudlovke,
4. obnova in zaščita južnega zidu pud-

lovke,
5. obnova in zaščita stebrov na dvo-

rišču pudlovke.
b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki lahko oddajo
ponudbe le za vsa dela skupaj.

c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala fazno, in sicer je pričetek I. faze
15. 11. 1999 dokončanje del 15. 12.
1999; II. faza - pričetek april 2000, do-
končanje oktober 2000.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Jesenice, Titova 78, tajništvo župana,
soba št. 30, telefon št. 064/877-030.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumen- ta-
cijo je možno zahtevati proti plačilu do petka
15. 10. 1999, do 12. ure, ravno tako si je
mogoče ogledati objekt na kraju samem.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumen-
tacijo je 20.000 SIT.

Znesek je potrebno virmansko nakazati
na žiro račun Občine Jesenice, na številko:
51530-630-50155, sklicevanje na številko
710-3083.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do dne 21. 10. 1999, do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Jesenice, Cesta m.
Tita 78, 4270 Jesenice, soba št. 1- spre-
jemna pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale dne 21. 10.
1999, ob 12.30, v sejni sobi Občine Jese-
nice, Cesta m. Tita 78.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od vrednosti javnega raz-
pisa.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: 60 dni po izstavitvi ustreznega do-
kumenta - v skladu z določili navodila o izvr-
ševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje z opredelitvijo in pooblasti-
lom vodilnega partnerja.

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

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po iztečenem
roku za oddajo ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dela se bodo izvajala fazno.

Z izbranim ponudnikom se bo sklenila po-
godba o izvedbi predmeta javnega naročila v
celoti, in sicer v višini razpoložljivih proračun-
skih sredstev za leto 1999. V proračunskem
letu 2000 se bo z aneksom , ki bo sestavni
del pogodbe, dogovorilo poplačilo razlike do
celotne vrednosti razpisanih del.

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

čilo je bil objavljen dne 3. 9. 1999.
Občina Jesenice

Št. 0048-308/83-99 Ob-12597
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: policijska postaja An-
hovo.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija stanovanj na Policijski postaji An-
hovo obsega naslednja dela:

1) Gradbena dela (rušitvena dela,
tesarska dela, betonska in arm. beton-
ska dela, zidarska dela),

2) Obrtniška dela (mizarska dela,
keramičarska dela, parketarska dela, sli-
kopleskarska dela, streharska dela).

Skupna ocenjena vrednost naročila zna-
ša: 17,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi
vsa dela, ki so predmet javnega naročila, v
celoti, torej oba sklopa (1 in 2) v kompletu.
Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje
del posameznega sklopa ali za izvajanje po-
sameznih del iz posameznega sklopa.

(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto (osnovno) ponudbe. V
primeru, da ponudnik ponudi še variantno
ponudbo, se ta ne bo upoštevala.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvedbe vseh del je 5. 11. 1999,
dokončanja pa 15. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Ma-
rinki Hlade, kontaktna oseba: Franci Hra-
bar, tel. 061/172-4904.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpi-
sno dokumentacijo: od dneva objave do zad-
njega roka za oddajo ponudb, od 12. do 14.
ure, razen dnevov, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo

za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-83-99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 10. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za notranje zadeve
RS, Štefanova 2 - vložišče, 1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 10. 1999, ob 12. uri, Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garanci-
jo za resnost dane ponudbe s strani ponud-
nika za vrednost 8% od vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva,
ko naročnik uradno prejme situacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi
gradbenih in obrtniških del za adaptacijo
stanovanj na Policijski postaji Anhovo v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega ro-
ka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 150 dni od dneva odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
finančno stanje ponudnika, reference ka-
drov ter reference ponudnika in morebitne-
ga podizvajalca.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be dosežejo za ceno je 35 točk, za finanč-
no stanje ponudnika je 8 točk, za reference
kadrov je 8 točk ter za reference ponudnika
in morebitnega podizvajalca je 4 točke.

16., 17., 18.
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-12603
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, faks
061/13-12-327 in Pravna fakulteta, Kon-
gresni trg 12, Ljubljana.

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

3. Kraj izvedbe del: Kapiteljska 1, Kopi-
tarjeva 2 in Poljanski nasip 2, vse v Ljubljani.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih vseh del
in ocenjena vrednost delov, ki se bodo od-
dajali posamično: razpisana dela, ki so
predmet javnega naročila: dokončanje
prenove objektov za Pravno fakulteto:

(a) izvedba gradbenih del s priključki na
komunalo,
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(b) izvedba strojnih instalacij s priključki
na komunalo,

(c) izvedba elektroinstalacij s priključki
na komunalo,

(d) izvedba sklopa strehe:
– strešna konstrukcija,
– ravna streha,
– kleparska dela,

(e) izvedba ključavničarskih del,
(f) izvedba mizarskih del,
(g) izvedba fasade:

– obešena fasada,
– al. obloge parapetov,
– žaluzije,

(h) izvedba al. oken in sten,
(i) izvedba lahkih (“gips”) sten in stropov,
(j) izvedba tlakov in oblog iz naravnega

kamna,
(k) izvedba finalnih oblog:

– keramika,
– talne obloge (tekstilni tlak, parket,

guma),
– slikopleskarska dela,

(l) izvedba dvigal.
Vse je skladno s projektom, ki ga je izde-

lal LUZ Ljubljana in projekti za komunalne
priključke. Ponudnik lahko ponudi vsa
razpisana dela ali posamezna dela po
točkah od a) do l).

Ocenjena vrednost naročila po
posameznih točkah kot sledi:

(a)  gradbena dela: 350 mio SIT,
(b)  strojne instalacije: 199 mio SIT,
(c)  elektroinstalacije: 264 mio SIT,
(d)  streha: 35 mio SIT,
(e)  ključavničarska dela: 50 mio SIT,
(f)  mizarska dela: 13,5 mio SIT,
(g)  al. fasada: 60 mio SIT,
(h)  al. okna, stene: 109 mio SIT,
(i)  gips: 90 mio SIT,
(j)  kamen: 104 mio SIT,
(k)  finalne obloge: 111,5 mio SIT,
(l)  dvigala: 22 mio SIT.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: predviden
pričetek del je 24. november 1999; predvi-
den datum zaključka je 30. september
2000 s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.
Izvajalec mora naročniku omogočiti pričetek
opremljanja objekta v avgustu 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: poo-
blaščenec investitorja LIZ-inženiring,d.d.,
Vurnikova 2, Ljubljana, v V. nadstropju v
sobi št. 511, med 8. in 12. uro, tel.
061/133-62-52.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko interesenti dvignejo do vk-
ljučno 9. dne do 12. ure od dneva objave v
Uradnem listu RS.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentaci-
je znaša po posameznih točkah kot sledi:

(a) 40.000 SIT,
(b) 40.000 SIT,
(c) 40.000 SIT,
(d) 30.000 SIT,
(e) 30.000 SIT,
(f) 30.000 SIT,

(g) 30.000 SIT,
(h) 30.000 SIT,
(i) 30.000 SIT,
(j) 30.000 SIT,
(k) 30.000 SIT,
(l) 30.000 SIT.
Cena celotne razpisne dokumentacijo za

vse sklope znaša: 90.000 SIT.
Način plačila: na žiro račun št.

50105-601-11966. Ob dvigu razpisne do-
kumentacije je potrebno predložiti virman o
izvršenem plačilu. Projektno tehnična doku-
mentacija je na vpogled na LIZ-inženiringu,
d.d., Ljubljana, Vurnikova 2.

Ponudnik, ki bi želel imeti tudi projektno
dokumentacijo, mora le to zahtevati pisno in
jo bo dobil v treh dneh po zahtevku proti
plačilu materialnih stroškov.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do
2. 11. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: LIZ-inženiring,d.d.,
Ljubljana, Vurnikova 2, soba V/511.

Zapečatena ovojnica mora biti jasno
označena s pripisom “Ponudba – ne odpiraj
– za Pravno fakulteto“. Na ovojnici mora biti
popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 2. 11. 1999 ob 9. uri
v prostorih dekanata Pravne fakultete, Kon-
gresni trg 12, I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi predložiti bančno
garancijo v višini 5% od razpisane vrednosti
z veljavnostjo najmanj 75 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določi-
la v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik s soinves-
titorjem. Način plačevanja z roki je določen z
razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: samostojni izvajalec
z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki
jih navede v ponudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da so registrirani za opravljane tovrst-
nih dejavnosti,

– da so zmožni izvesti razpisana dela v
razpisanih rokih,

– da ima dovolj kadrov (najmanj 50% za-
poslenih) in ustrezno tehnološko opremo,

– pozitivno bilančno stanje v zadnjih treh
letih,

– da izpolnjuje vse druge pogoje,
določene v razpisni dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. 1. 2000.

15. Merila za delitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponujena cena,
– dosedanje izkušnje in reference pri iz-

vedbi tovrstnih objektov in rekonstrukcij ob-
jektov v zadnjih treh letih,

– rok izvedbe del, ki je ugodnejši od
razpisanega,

– garancijski roki, ki so ugodnejši od
razpisanih,

– finančna sposobnost ponudnika (zamik
plačil za več kot 60 dni).

Merila in način določanja teže so točno
razvidna iz razpisnih pogojev investitorja.
Končni kriterij za ugotavljanje najugodnej-
šega ponudnika bo seštevek točk. Najcenej-
ši ponudnik ni nujno najugodnejši.

16. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: vsa tolmačenja in informacije o naročilu
lahko dobite pri Janezu Sitarju ali Janezu Jer-
ebu, vsak dan od 7.30 do 9. ure, od dneva
objave razpisa do vključno 14 dni po objavi na
naslovu: LIZ-inženiring, Vurnikova 2, Ljublja-
na, tel. 061/133-62-52, faks 061/319-245.
Za obvezen ogled objektov, ki so predmet
razpisa, se je treba predhodno dogovoriti.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
predhodna najava namere je bila objavljena v
Uradnem listu RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999.

18.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-12640
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze – Di-
rekcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Trebnje–Karteljevo.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: ureditev po-
čivališča ob cesti H-1 pri Trebnjem.

Ocenjena vrednost del: 19,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 30 dni po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: stroške za razpisno dokumenta-
cijo 10.000 SIT, ponudniki lahko poravnajo
pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma z virma-
nom na račun št. 50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 10. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Ureditev počivališča ob cesti H-1 pri Treb-
njem.” - M.R.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 10. 1999
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 3% od ocenjene vrednosti, ki mora veljati
vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije. Naročnik
bo plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Mir-
jam Rejc, inž. prom., Družba za državne
ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-8300. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

17., 18. Prvi neuspeli javni razpis za to
naročilo je bil objavljen dne 27. 8. 1999 v
Uradnem listu RS, št. 69-70, Ob-10492.

Direkcija RS za ceste

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
storitev brez omejitev

 Popravek
Št. 141-3/99 Ob-12532

V javnem razpisu za čiščenje prostorov,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 77-78
z dne 24. 9. 1999, Ob-12060 se 9. (b)
točka popravi in se pravilno glasi:

9. (b) Datum od kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. september
1999.

Zdravstveni dom Ajdovščina

Št. 404-08-224/99 Ob-12498
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-

ljeva ploščad 26, Ljubljana, telefaks
061/131-81-64.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zavarovanje prevoznih
sredstev MORS:

cestna motorna število zračna plovila število vodna plovila število
vozila

osebna 1245 helikopter: BELL 8 Patruljna ladja 1
412 SUPERDVORA MK II

tovorna 944 helikopter: BELL 3 Patruljni čoln 1
206 ANTARKTIK OPEN

avtobusi 25 letala: ZLIN 242 in 10 Patruljni čoln 1
143 NOVOMARINE MD 7

priključ. vozila 235 letalo UTVA 75 2
delovni stroji
motocikli 25 letalo: 1

Turbolet L 410
tirna vozila 48 letalo: Pilatus 2
(vagoni serije PC-6
SMMP) (turbo porter).

Ocenjena vrednost ca. 145,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ponudnik predloži dokazila o
registraciji in izpolnjevanju pogojev za oprav-
ljanje navedene dejavnosti.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
zakon o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97 popravek 34/98, 91/98), zakon o
obrambi (Ur. l. RS, št. 82/94, 44/97), pra-
vilnik o postopkih za izplačila iz proračuna
(Ur. l. RS, št. 91/98), navodilo o izvrševa-
nju proračuna (Ur. l. RS, št. 13/97, 71/97,
1/98), navodilo o pripravi investicijske do-
kumentacije in spremljanje investicij (Ur. l.
RS, št. 16/97, 20/97), navodilo o vrstah
finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki
zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v
postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št.
73/97), odredba o obvezni vsebini razpi-
sne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS,
št. 33/97, 63/97), zakon o obveznih zava-
rovanjih v prometu (Ur. l. RS, št. 70/94),
zakon o zavarovalnicah (Ur. l. RS, št.
64/94).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
nik v ponudbi navede imena cenilcev za
ocenjevanje škod.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponuditi
vse vrste zavarovanj iz javnega razpisa.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: variantne in pogojene ponudbe
ne bodo upoštevane. Ponudnik izdela po-
nudbo na način naveden v razpisni doku-
mentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 1. 2000–31. 12.
2000.

9. (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. 171-25-86, soba
št. 365, vsak delovni dan med 11. in 12.
uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 10. 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 38/99), na račun št.
50100-637-55216.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 3. 11. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna - vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ne odpiraj, ponudba BO
38/99 zavarovanje prevoznih sredstev
MORS”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 11. 1999 ob
9. uri na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, soba št.
150.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% razpisane vrednosti javnega na-
ročila, veljavna 120 dni od dneva odpiranja
ponudb,

– izjava banke, da bo dala bančno ga-
rancijo za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti, ki bo veljavna 13 me-
secev od dneva izdaje.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačnik storitev je
v celoti naročnik. Rok plačila je 30 dni od
uradnega prejema računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.
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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 predloži dokazila o registraciji in
izpolnjevanju pogojev za opravljanje nave-
dene dejavnosti.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. 11. 1999.

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

– cena – utež: 0,6,
– finančno stanje – utež: 0,2,
– reference ponudnika – utež: 0,1,
– število cenilcev – utež: 0,1.
Najboljša ponudba prejme 10 točk, ostali

pa prejmejo procentualno ustrezno manjše
število točk, in sicer glede na procentualno
vrednost odstopanja podatka v njihovi po-
nudbi od podatkov najugodenjšega ponud-
nika.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se dobijo na naslovu: Mini-
strstvo za obrambo RS, Kardeljeva pl. 24,
kont. oseba je Marko Škerbina, dipl. jur.,
tel. 061/171-2153.

19., 20.
Ministrstvo za obrambo

Št. 462-02/81-99/0431-001 Ob-12265
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Carinska uprava Republike Sloveni-
je, Šmartinska 130, Ljubljana, tel.
061/14-14-510 in 061/140-21-55.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega naroči-
la je dobava strokovne literature za po-
trebe carinske službe, in sicer priprava,
lektoriranje, natis strokovne literature; ažur-
no spremljanje novosti in sprememb, pri-
prava, lektoriranje in natis dopolnil k stro-
kovni literaturi v naslednjih letih avtomatično
brez predhodnega naročila naročnika; ter
dobava strokovne literature in dopolnil na
lokacije naročnika. Vrsta strokovne literatu-
re je navedena v razpisni dokumentaciji.

Orientacijska vrednost javnega naročila
za dobavo strokovne literature za potrebe
carinske službe je 41,200.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: dobava strokovne litera-
ture se bo izvajala v skladu s specifikacijo
naročnika na lokacijo carinarnice Celje, ca-
rinarnice Dravograd, carinarnice Jesenice,
carinarnice Koper, carinarnice Ljubljana, ca-
rinarnice Maribor, carinarnice Murska So-
bota, carinarnice Nova Gorica, carinarnice
Sežana in Carinske uprave Republike Slo-
venije.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 87/97, 34/89 in 91/98),
zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) ter carinski zakon, zakon o carinski
tarifi in podzakonski akti, izdani na njuni os-
novi.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročnik ne bo upošteval
delnih ponudb.

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: dobava razpisane
strokovne literature se bo izvršila najka-
sneje do 10. 12. 1999. Dobava dopolnil k
razpisani strokovni literaturi se bo izvrševa-
la sukcesivno v naslednjih letih, in sicer v
primeru kakršnihkoli sprememb strokovne
literature.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ca-
rinska uprava Republike Slovenije, Šmar-
tinska 130, Ljubljana, VII. nadstropje, so-
ba št. 723, tel. 061/140-10-44, int.
22-77, kontaktna oseba dipl. ek. Barbara
Gašperlin.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 10. 1999.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 2. 11. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 130, Ljubjana, VII.
nadstropje, vložišče – soba št. 709.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 11. 1999 ob 10. uri na Carinski upravi
Republike Slovenije, Šmartinska 130, Ljub-
ljana, XI. nadstropje, sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe,  če  so  v  tem  postopku  zah-
tevana:

12.1. bančna garancija v višini 10% od
vrednosti javnega razpisa oziroma dela jav-
nega razpisa, izplačljivo na prvi poziv z ve-
ljavnostjo 30 dni od izdaje sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, kot garancijo za
resnost ponudbe.

12.2. izjava ponudnikove poslovne ban-
ke, da bo izdala po nalogu ponudnika ga-
rancijo v višini 10% pogodbene vrednosti,
izplačljivo na prvi poziv, brez ugovora, kot
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti in odpravo napak, z veljavnostjo 6
mesecev po opravljeni storitvi.

13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. 1. 1999.

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

– usposobljenost in sposobnost ponud-
nika,

– dobavni rok oziroma čas, ki je ponud-
niku potreben za dobavo literature od dne-
va objave gradiva v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije,

– cena.
Merila so glede na pomen v postopku

ocenjevanja ponudb navedena po padajo-
čem vrstnem redu. Merilo pod 1. alineo je
izločitveni kriterij, kolikor naročnik ugotovi
neusposobljenost in nesposobnost ponud-
nika. Usposobljenost in sposobnost ponud-
nika se bosta ugotavljali na podlagi doku-

mentacije, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

Naročnik ni obvezan sprejeti niti naj-
cenejše, niti katerekoli od ponudb ali od-
dati naročilo, če nobena od ponudb ne
ustreza zahtevam naročnika. Sklenitev po-
godbe je odvisna od odobritve finančnih
sredstev.

18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 20. 8. 199, v Urad-
nem listu RS, št. 67-68, objava o izidu pa
dne 1. 10. 1999.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Ob-12324
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l., kont.
oseba Romana Georgijevič, Ul. 15. maja 4,
Koper, telefaks 066/32044.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje programa
čiščenja in vzdrževanja javne snage jav-
nih površin na območju Mestne občine
Koper.

Ocenjena vrednost naročila je ca.
60,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Koper.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: dejavnost snage.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: razni
mestni odloki.

(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: razpisane storitve tvorijo en
sklop.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12. mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Koper, d.o.o. - s.r.l., tajništvo, Ul.
15. maja 4, Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 22. 10. 1999 za
11.900 SIT (vključen DDV).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je potrebno virman-
sko nakazati na žiro račun Komunale
Koper, d.o.o. - s.r.l., na številko
51400-601-10953 pri Agenciji za plačilni
promet Koper – navesti davčno številko in
če je davčni zavezanec.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
2. 11. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Koper, d.o.o. -
s.r.l., prevzemnik tajništvo, Ul. 15. maja 4,
6000 Koper.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 11.
1999 ob 11. uri na naslovu: Komunala
Koper, d.o.o. - s.r.l., sejna soba, Ul. 15.
maja 4, Koper.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe: veljavnost
najmanj do datuma 30. 11. 1999 (velja za
vse ponudnike); garancija za dobro izvedbo
pogodbenih del (velja samo za izbranega
ponudnika).

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: glavni pogoji
plačila se bodo dokončno oblikovali v po-
godbi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik sklene po-
godbo z nosilcem ponudbe.

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:

a) registracijo podjetja oziroma potrdilo
o vpisu v sodni register samostojnih podjet-
nikov,

b) potrdilo pristojnih organov, da ima po-
ravnane obveznosti iz davkov, taks in drugih
dajatev (potrdilo DURS oziroma obrazec
BON 1 in BON2 ali BON 3).

c) razne izjave ponudnika, ki bodo prilo-
žene razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 2. 11. 1999
po 11. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference in bližina nastanitve delavcev.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se dobijo na naslovu pod
točko 1.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 23. 7. 1999 pod št.
58-59, objava o izidu pa dne 1. 10. 1999.

Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l.

Št. 50/109/99 Ob-12424
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Slovenska Bistrica, Kolod-
vorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, tel.
062/811-241, faks 062/811-141.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: gradbena, strojna in
elektroinstalacijska dela na objektu či-
stilna naprava s kanalizacijo ob Osnovni
šoli Spodnja Polskava.

Ocenjena vrednost naročila je
24,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Spodnja Polskava.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-

čen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponud-
nik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije in je registriran za opravljanje zah-
tevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97), zakon o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 59/96).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: po raz-
pisni dokumentaciji - da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponuditi
razpisana dela v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: ponudnik lah-
ko ponudi samo varianto po razpisni doku-
mentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predvideni datum za-
četka del je 2. 11. 1999 in zaključek
15. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vlo-
žišče Občine Slovenska Bistrica, Kolodvor-
ska 10, Slovenska Bistrica, prva stavba, 2.
nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo vsak dan od 7.30 do 12.
ure od 5. 10. 1999 do vključno 18. 10.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu je potrebno pred-
ložiti dokazilo o plačilu stroškov razpisne
dokumentacije v višini 10.000 SIT na ŽR
Občine Slovenska Bistrica, št.
51810-630-25589, sklic na številko
7141-995 pri APP ali plačilo na blagajni
Občine Slovenska Bistrica.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: četrtek, 21. 10.
1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Slovenska Bistrica,
Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica. Zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Ponudba - ne odpiraj”, z navedbo
predmeta naročila “čistilna naprava ob OŠ
Sp. Polskava”, z naslovom Občine Sloven-
ska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slo-
venska Bistrica; na hrbtni strani pa mora biti
označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v četr-
tek, dne 21. 10. 1999 ob 11. uri, na na-
slovu Občine Slovenska Bistrica, Kolod-
vorska 10, II. nadstropje, Slovenska Bistri-
ca. Odpiranje bo vodil predsednik komisije
Milan Ozimič. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo za za-
stopanje.

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 dela javnega razpisa,
na katerem konkurira ponudnik. Veljavnost
bančne garancije najmanj 60 dni od izteka
razpisnega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: cena storitve mo-
ra biti fiksna do konca izvedbe, vsebovati
mora stopnjo davka na dodano vrednost, ki
se v ponudbeni ceni prikaže ločeno. Plačilo
izstavljenih situacij se izvede v roku 60 dni
po izstavitvi. Avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pisne po-
godbe.

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:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 21. 10. 1999
(do poteka roka za oddajo ponudbe).

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki morajo svoje storitve nuditi kvalitet-
no in v skladu z veljavno zakonodajo ter
predpisanimi tehničnimi standardi. Ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

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

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

Občina Slovenska Bistrica

Ob-12426
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14,
2327 Rače, tel. 062/608-692,
062/608-699, faks 062/608-693.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje dnevnih
prevozov za potrebe učencev OŠ Rače
(40 km/dan) in OŠ Fram (80 km/dan),
za obdobje od 1. 11. 1999 do 30. 6.
2000. Podrobnejši opis storitev (po relaci-
jah) je v razpisni dokumentaciji.

Orientacijska vrednost naročila je
8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Ra-
če-Fram in sosednji zaselki, ki gravitirajo k
Občini Rače-Fram; konkretne relacije so
razvidne iz razpisne dokumentacije.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da; prevoze lahko opravljajo za
dejavnost registrirani prevozniki z licenco
za prevoz potnikov v cestnem prometu.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97), zakon o prevozih v cestnem pro-
metu (Ur. l. RS, št. 72/94, 18/95, 54/96,
48/98), zakon o organizaciji in financiranju
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vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96
in 23/96).

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: oddaja storitev je mogoča v
dveh sklopih, in sicer ločeno za:

– prevoz učencev za potrebe OŠ Rače,
– prevoz učencev za potrebe OŠ Fram.
Ponujena cena mora biti razvidna za vsak

sklop posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: druge variante niso
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponudnik lahko ponudi le
razpisane variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročilo traja 8 mese-
cev, in sicer vse šolske dni v obdobju od
pričetka do dokončanja storitve, to je od 1.
novembra 1999 do 30. junija 2000. Pod
pogoji iz razpisne dokumentacije obstaja
možnost podaljšanja pogodbe za vsako po-
samezno leto, največ do konca šolskega
leta 2001/2002, to je do 30. 6. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na sedežu Občine Rače-Fram, Graj-
ski trg 14, 2327 Rače, ob predložitvi doka-
zila o plačilu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo je
možno zahtevati do vključno srede, 13. ok-
tobra 1999 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 2.000 SIT; navedeni znesek je
potrebno predhodno plačati na ŽR Občine
Rače-Fram, št. 51800-630-25547.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
pisne ponudbe, ki bodo predložene naj-
kasneje do srede, 20. oktobra 1999 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Rače-Fram, Grajski
trg 14, 2327 Rače.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj –
ponudba za šolske prevoze” in številko ob-
jave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo, 20.
oktobra 1999 ob 15. uri, na naslovu: Obči-
na Rače-Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače,
v sejni sobi. Odpiranje ponudb bo izvedla
strokovna komisija. Predstavniki ponudni-
kov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju
ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo
za zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: za zavarovanje resnosti ponudbe se
zahteva bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ocenjene vrednosti raz-
pisanih storitev, kar pomeni 400.000 SIT
in mora biti v veljavi 60 dni po izteku razpi-
snega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-

ločila v drugih dokumentih: cene šolskih
prevozov so za posamezno šolsko leto fik-
sne in vključujejo davek na dodano vred-
nost. Obračun šolskih prevozov se oprav-
lja po principu dejansko opravljenih prevo-
zov. Račun se izstavi 20. v mesecu za te-
koči mesec. Rok plačila je 30 dni po
izstavitvi računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti in imajo licenco za prevoz potni-
kov v cestnem prometu,

– razpolagajo z ustreznim številom neo-
porečnih avtobusov,

– ponudniki morajo biti samostojni izva-
jalci in imeti stalno zaposlene strokovno us-
posobljene delavce.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti – umakniti ponudbe po iz-
teku roka za oddajo ponudbe.

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

– cena 80%,
– reference 10%,
– druge ponujene ugodnosti 10%.
Način uporabe meril je naveden v razpi-

sni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: ponud-

niki lahko dobijo dodatne informacije v zvezi
s ponudbo pri Simoni Antolič, tel.
062/608-699.

19., 20.
Občina Rače-Fram

Št. 90105-12/1999 Ob-12437
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slov-
enije, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana;
faks 061/1784-822 v sodelovanju s sofi-
nancerjem Mestno občino Ljubljana, mest-
no upravo, oddelkom za stavbna zemljišča,
Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Izvedba sanacije nivelmanske
mreže na območju Mestne občine Ljub-
ljana (zanke: 4, 10, 22, 23, 24). Ocenje-
na vrednost: 18,000.000 SIT.

3.2. Izvedba sanacije poligonome-
trične mreže na območju Mestne obči-
ne Ljubljana. (72 poligonometričnih
točk po projektu). Ocenjena vrednost:
10,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: nalogi se izvajata na te-
renu in v prostorih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za spe-
cifičen poklic: naročilo obsega naloge, ki
jih lahko opravijo izvajalci geodetske
stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: pra-
vilnik o tehničnih normativih za mreže te-
meljnih geodetskih točk.

(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 stroritve oziroma naloge
so že opredeljeni v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo 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 po-
samezne naloge je opredeljen z uveljavitvijo
posamezne pogodbe, dokončanje pa je do-
ločeno v razpisni dokumentaciji, predvido-
ma do 31. 5. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Območna geodetska uprava Ljubljana,
Cankarjeva cesta 1, 1000 Ljubljana, kon-
taktna oseba: Jelka Kocjan, soba 3/III,
tel. 061-210-743.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 10. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo; ce-
na enega izvoda razpisne dokumentacije
je 5.000 SIT na žiro račun:
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 22. 10. 1999 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Območna geodetska uprava
Ljubljana, Cankarjeva cesta 1, 1000 Ljub-
ljana, Jelka Kocjan, soba 3/III.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 10. 1999 ob 8.15; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Območna geodetska
uprava Ljubljana, Cankarjeva cesta 1, 1000
Ljubljana, soba 2/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe: v
višini 10% od ponudbene vrednosti posa-
mezne naloge – veljavnost do 6. 12. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogi 3.1. in 3.2.
se sofinancirata v približnem razmerju 28%
naročnik razpisa in 72% sofinancer, na na-
čin, da naročnik v l. 1999 poravna del svoje
finančne obveznosti v višini 14%, del pa v
l. 2000 in sofinancer svojo celotno finanč-
no obveznost v celoti v l. 2000.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik dela opravi
samostojno brez podizvajalcev.
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15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, so določene v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 22. 11. 1999
do 8. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Janez
Dotti.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena, to je prva objava.

20.
Geodetska uprava RS

Ob-12474
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za  finance,  sektor  za  upravljanje  z
javnim  dolgom,  Beethovnova  11,  1502
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZNJ): javni razpis za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbor plačilnega agen-
ta za izplačevanje državnih vrednostnih
papirjev za dobo dveh let:

– 1.500 SIT na imetnika državnega vred-
nostnega papirja na izplačilo, vendar največ
15,000.000 SIT za celotno naročilo v pri-
meru preverjanja pravilnosti podatkov imet-
nika,

– 500 SIT na imetnika državnega vred-
nostnega papirja na izplačilo, vendar največ
5,000.000 SIT za celotno naročilo v prime-
ru, da preverjanje pravilnosti podatkov imet-
nika ni potrebno.

4. Kraj izvedbe: Ministrstvo za finance,
Beethovnova 11, 1502 Ljubljana.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.

24/97);
– odredba o obvezni vsebini razpisne in

ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97);

– uredba o višini zaščite domačih po-
nudnikov v postopku oddaje javnih naročil
in o merilih, kdaj šteje, da so blago, gradbe-
na dela ali storitev domačega porekla (Ur. l.
RS, št. 47/97);

– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjeva-
nje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vedba osebja, ki bo sodelovalo pri izvedbi.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: naročilo ni objavljeno po delih.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 24 mesecev, od 6. 1.
2000 do 6. 1. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacij: Mini-

strstvo za finance, sektor za upravljanje z
javnim dolgom, Beethovnova 11, 1502
Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 2.500
SIT na račun št. 50100-630-10014, sklic
na 6522.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 10. 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za finance, sek-
tor za upravljanje z javnim dolgom, Beet-
hovnova 11, 1502 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti zapečatene in ja-
sno označene z napisom “Ponudba - Ne
odpiraj!”

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 10. 1999, ob 10. uri v sobi 101 na
Ministrstvu za finance, Beethovnova 11,
1502 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe: garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

13. Glavni  pogoji  glede  financiranja
in  plačila  in/ali  sklicevanje  na  merodaj-
na  določila  v  drugih  dokumentih:  plačilo
za razpisno dokumentacijo mora biti izvr-
šeno v 8 dneh od dviga razpisne doku-
mentacije.

Plačilne roke določijo ponudniki in so
merilo za izbor.

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:

– potrdilo - izpis iz sodnega registra,
– potrdilo upravnega organa, da ponud-

nik izpolnjuje vse pogoje za opravljanje de-
javnosti,

– potrdilo pristojnega sodišča, da
vodstveni delavci niso bili kaznovani,

– potrdilo pristojnega sodišča, da po-
nudnik ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije,

– BON1 in BON2 oziroma BON3,
– izjava ponudnika, da mu zakon ne pre-

poveduje skleniti pogodbe,
– izjavo ponudnika, da ima poravnane

vse zapadle obveznosti do svojih podizva-
jalcev s katerimi sodeluje v ponudbi,

– navedbo referenc,
– opis sistema zaščite podatkov,
– izjavo ponudnika, da le-ta ni prenehal

opravljati dejavnosti,
– izjavo ponudnika, da proti njemu ni bi-

la izdana pravnomočna sodna odločba, ki bi
kazala na njegovo nestrokovnost,

– potrdilo DURS-a o poravnanih davčnih
obveznostih v preteklem letu,

– licenca Banke Slovenije (velja samo za
banke),

– navedbo osebja, ki bo sodelovalo pri
izvedbi,

– izjavo ponudnika, da bo glede na že
sklenjene pogodbe, ki se nanašajo na pred-
met tega razpisa, v primeru, da bo izbran,
sposoben v skladu s pogodbo izvajati dela
iz tega razpisa,

– opis načina opravljanja predmeta raz-
pisa,

– navedba rokov, v katerih bo ponudnik
opravil posamezno plačilo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 21. 10.
1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): konku-
renčnost cen, plačilni roki, fiksnost cen
(Razpisni obrazec 4).

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba za izvedbo javnega razpisa je
Sergej Požar, svetovalec ministra, tel.
178-53-56, faks 178-67-05, e-mail: Ser-
gej.Pozar@mf-rs.si.

Naročnik ne daje ustnih informacij.
19., 20.

Ministrstvo za finance

Št. 011-04-20/98  Ob-12484
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19, faks 178-8036.

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: inženiring storitve pri
realizaciji investicij na državnih cestah.

Ocenjena vrednost: 900,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
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:

– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),

– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97),

– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjeva-
nje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97),

– zakon o izvrševanju proračuna s spre-
membami in dopolnitvami,

– drugi predpisi.
(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: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: sprotno po proračun-
skih postavkah iz priloge D, vendar najka-
sneje do konca proračunskega leta 2001.

Dela je potrebno izvesti v roku 24 mese-
cev po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 418/IV,
s potrdilom o virmanskem nakazilu plačila
stroškov, kontaktna oseba je Meta Žagar,
faks 17-88-036.
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b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 25.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko pla-
čajo z virmanom na žiro račun Jurmat d.o.o.
Ljubljana 50106-601-217193.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 2. 11. 1999 do
12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 19, 1000 Ljubljana, vložišče, soba
21/1.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izvedbo inženiring storitev pri realizaciji
investicij na državnih cestah do konca pro-
računskega leta 2001”. Na hrbtni strani mo-
ra biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 11. 1999
ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2% od vrednosti
javnega razisa v višini 18,000.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

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. Način plačevanja z ro-
ki je določen v pogodbi kot obvezni sestavi-
ni razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe z
naročnikom. Ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nasto-
panje (Joint venture) z opredelitvijo in poob-
lastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki lahko nastopajo kot posa-
mezni izvajalec oziroma skupno nastopa-
nje (joint venture) z opredelitvijo in poobla-
stilom vodilnega partnerja. Ponudniki
morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti
k ponudbi: overjeno fotokopijo izpiska iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejša od
30 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti
(overjeno fotokopijo upravnega organa za
opravljanje dejavnosti), boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe je 91 dni od
datuma odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: merila
za dodelitev naročila, teža in način uporabe
meril (21. člen ZJN) in merila navedena v
razpisni dokumentaciji, Knjiga 1 Zvezek 1
člen 28. Ponudbe se bodo rangirale po
sistemu točkovanja od 0–100 točk, pri tem
ima vplivnost tehničnega dela 70% težo, ki
se sestoji;

1. Reference ponudnika(R): dosedanje
izvajanje inženiring storitev pri investicijah
na državnih cestah v RS: ponder…………
0,4.

2. Angažiranost ponudnika (A) bo ovred-
notena kot vsota točk glede na odstotek
letne realizacije inženiring storitev za naroč-
nika v razmerju do celotnega letnega obse-
ga inženiring storitev ponudnika pon-
der………………. 0,1.

3. Kadri ponudnika za izvedbo razpisa-
nih del bodo vrednoteni kot vsota točk po
treh vrstah univerzitetne izobrazbe: grad-
beni, pravni in ekonomski: pon-
der……….0,2.

4. Opremljenost ponudnika se bo vred-
notila glede na razpoložljive delovne prosto-
re, prevozna sredstva in instalirano računal-
niško opremo ponder……….. 0,2,

5. ISO 9000 (Cl): ponder......... 0,1.
Vplivnost finančnega dela pa je 30%.
Ponudba, ki v ocenjevalnem delu teh-

ničnega dela ne bo dosegla skupno 25 točk
bo iz nadaljnjega ocenjevanja izločena, njen
finančni del pa vrnjen ponudniku, v skladu z
razpisno dokumentacijo.

18. Druge informacije o naročilu: naroč-
nik bo ponudikom posredoval druge infor-
macije o naročilu, le na podlagi pismeno
postavljenih vprašanj, ki jih bo prejel najka-
sneje do 10 dni pred skrajnim datumom za
oddajo ponudb, na naslov: Direkcija RS za
ceste, Služba za javna naročila, Tržaška 19,
Ljubljana. Strokovne informacije posreduje
pisno Vlasta Živec, univ. dipl. ekon., soba
418/IV., faks 178-8036.

Naročnik bo ponudnike obvestil o izidu
razpisa v zakonitem roku.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena; 21. 5. 1999
v Uradnem listu RS, št. 37-38/99.

Naročnik bo ponudnike obvestil o izidu
razpisa v zakonitem roku.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98  Ob-12485
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19, faks 178-80-36.

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: konzultantske storitve
pri realizaciji investicij na državnih ces-
tah.

Ocenjena vrednost: 750,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
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:

– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),

– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97),

– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjeva-
nje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97),

– zakon o izvrševanju proračuna s spre-
membami in dopolnitvami,

– drugi predpisi.
(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: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: sprotno po proračun-
skih postavkah iz priloge D, vendar najka-
sneje do konca proračunskega leta 2002.

Dela je potrebno izvesti v roku 36 mese-
cev po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 418/IV,
s potrdilom o virmanskem nakazilu plačila
stroškov, kontaktna oseba je Meta Žagar,
faks 17-88-036.

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

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 25.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko pla-
čajo z virmanom na žiro račun Jurmat d.o.o.
Ljubljana 50106-601-217193.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 2. 11. 1999 do
11. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 19, 1000 Ljubljana, vložišče, soba
21/1.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izvedbo Konzultantskih storitev pri reali-
zaciji investicij na državnih cestah do konca
leta 2002”. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 11. 1999
ob 12. 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: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2% od vrednosti
javnega razpisa v višini 15,000.000 SIT in z
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Način plačevanja z ro-
ki je določen v pogodbi kot obvezni sestavi-
ni razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe z
naročnikom. Ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nasto-
panje (Joint venture) z opredelitvijo in poob-
lastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki lahko nastopajo kot posamezni
izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint
venture) z opredelitvijo in pooblastilom vo-
dilnega partnerja. Ponudniki morajo, za priz-
nanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: over-
jeno fotokopijo izpiska iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejša od 30 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti (overjeno fotoko-
pijo upravnega organa za opravljanje dejav-
nosti), boniteta, bilančno stanje oziroma po-
ročilo revizorjev za zadnja 3 leta, kadrovska
sestava in opremljenost.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: je 91 dni od
datuma odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: merila
za dodelitev naročila, teža in način uporabe
meril (21. člen ZJN) in merila navedena v
razpisni dokumentaciji, Knjiga 1 Zvezek 1
člen 28. Ponudbe se bodo rangirale po
sistemu točkovanja od 0–100 točk, pri tem
ima vplivnost tehničnega dela 80% težo, ki
se sestoji;

točk

1. Materialno in finančno stanje,
ter opremljenost ponudnika 0–20

2. Splošne izkušnje ponudnika
glede na celoten obseg storitev 0–30

3. Kvalifikacije, izkušnje
in zmožnosti vodilnega osebja
za celoten obseg storitev 0–40

4. ISO 9001 0–10
Vplivnost finančnega dela
pa je 20% oziroma 0–100

Ponudba, ki v ocenjevalnem delu tehnič-
nega dela ne bo dosegla skupno 60 točk
bo iz nadaljnjega ocenjevanja izločena, njen
finančni del pa vrnjen ponudniku, v skladu z
razpisno dokumentacijo.

18. Druge informacije o naročilu: naroč-
nik bo ponudikom posredoval druge infor-
macije o naročilu, le na podlagi pismeno
postavljenih vprašanj, ki jih bo prejel najka-
sneje do 10 dni pred skrajnim datumom za
oddajo ponudb, na naslov: Direkcija RS za
ceste, Služba za javna naročila, Tržaška 19,
Ljubljana. Strokovne informacije posreduje
pisno Vlasta Živec, univ.dipl.ekon., soba
418/IV., faks 178-8036.

Naročnik bo ponudnike obvestil o izidu
razpisa v zakonitem roku.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena; 21. 5. 1999
v Uradnem listu RS, št. 37-38/99.

Direkcija RS za ceste

Ob-12494
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, O68/44-040, 44-540.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. čl. ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: gradbeni nadzor in sve-
tovalni inženiring nad izgradnjo prosto-
rov za potrebe glasbene šole, galerije in
godbenega doma; 6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Kidričeva 2, Trebnje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali

upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

b) Navedbe zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo:zakon o
graditvi objektov in drugi predpisi navedeni
v razpisni dokumentaciji.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: variante niso sprejem-
ljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: po terminskem planu
gradnje, katere pričetek je predviden de-
cembra 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Trebnje, Goliev trg 5, kontaktna oseba
Miro Hrenk, tel. 068/44-040.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacije: ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o nakazilu
5.000 SIT na žiro račun Občine Trebnje
52120- 630- 40206.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: ponudbe mo-
rajo biti predložene do 21. 10. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Trebnje, Goliev trg
5, 8210 Trebnje. Na ovojnici mora biti napi-
sano”Javni razpis – storitev - gradbeni nad-
zor 3 G”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21.10.
1999 ob 11. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe mora ponudnik predlo-
žiti bančno garancijo v višini 5% ocenjene
razpisane vrednosti in mora veljati do pote-
ka opcije ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačilo se bo izvajalo v
skladu z določili zakona o izvajanju proraču-
na, navodili o izvrševanju proračuna RS in v
skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno- poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

na razpis se lahko prijavijo pravne in fi-
zične osebe, ki izponjujejo naslednje po-
goje:

– so registrirane za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno kadrovsko se-
stavo in opremljenostjo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost po-

nudbe mora biti najmanj 60 dni od dneva,
ko poteče rok za oddajo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. čl. ZJN):

– ponudbena cena - 60%,
– reference - 30%,
– dodatne ugodnosti, če jih ponudi -

10%.
18. Druge informacije o naročilu: druge

informacije o naročilu dobijo ponudniki na
naslovu naročnika pri Miru Hrenku.

19., 20.
Občina Trebnje

Št. 02.4.-1183/99 Ob-12495
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana,
faks 061/29-14-821.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava presoje vpli-
vov na okolje za progo Divača – Koper,
odsek II. tira Divača – Kozina, dolžina
odseka 11 km.

Okvirna vrednost naročila: ocenjena
vrednost naročila je 13,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Koper- Divača, odsek
Divača – Kozina, II. tir.

5. a) Navedba  ali  je  izvedba  naročila
te storitve z zakonom, predpisi ali upravni-
mi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročila: zakon o
graditvi objektov.

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: ne.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: dva meseca po podpi-
su pogodbe.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Slo-
venske železnice, d.d., Služba za strategi-
jo in razvoj, Kolodvorska 11,soba 229/II,
kontaktna oseba: mag. Blagomir Černe,
univ. dipl. inž., tel. 061/29-14-199, faks
061/29-14-813.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 3. 11.
1999 do 12. ure.

c) Znesek in način plačila razpisne doku-
mentacije:

– 5000 SIT z DDV,
– z virmanom na št. ŽR:

50100-601-5014744 pri Agenciji Republi-
ke Slovenije za plačilni promet,

– s pologom gotovine na glavni blagajni,
Kolodvorska 11, soba 115/I,

– prevzem razpisne dokumentacije je
možen le s predložitvijo potrdila o vplačilu
razpisne dokumentacije, ki se ga pridobi v
glavni blagajni, soba 115/I, od 8. do 10.
ure in od 11. do 13. ure, ob predložitvi
podatkov za izdajo računa (naslov in sedež
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kupca, žiro račun in davčna številka) in mo-
rebitnim dokazilom o že nakazanih sred-
stvih.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 4. 11.
1999 do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, Kolod-
vorska 11, 1506 Ljubljana, tajništvo Službe
za strategijo in razvoj, soba 229/II.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo 4. 11. 1999 ob 13.
uri, v sejni sobi Prometnega instituta, Slo-
venske železnice, d.d., Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: garancija za resnost ponudbe znaša
najmanj 3% od ocenjene vrednosti ponud-
be za izvedbo storitve, ki je predmet razpi-
sa in mora biti podana v obliki bančne ga-
rancije.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih:

– vsa plačila bodo realizirana na podlagi
potrjenih računov oziroma situacij,

– plačila bodo izvršena v 60 dneh po
potrditvi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalci ali skupno na-
stopanje z opredelitvijo in pooblastilom vo-
dilnega partnerja.

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno poslovna in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
fotokopijo izpiska iz sodnega registra z ve-
ljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje
dejavnosti, boniteta, kadrovska sestava in
opremljenost.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost po-
nudbe je 90 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: najnižja cena in merila
določena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba: mag. Blagomir Černe, univ.
dipl. inž., tel. 29-14-199, faks 29-14-813.

Slovenske železnice d.d.,
Infrastruktura

Št. 90315-32/1999-1 Ob-12585
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 izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Zemljiškokatastrska nova izme-
ra na območju IOGU Gornja Radgona, v
vrednosti ca. 8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja delno
na terenu, delno pa v prostorih 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 nalogo, ki jo
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
ponudniki morajo navesti imena in strokov-
ne kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za
izvedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli storitve oziroma naloge
so že opredeljeni v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba naloge poteka po zah-
tevah naročnika, opredeljenih v razpisni do-
kumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja nalo-
ge je opredeljen z uveljavitvijo pogodbe ozi-
roma prevzemom podatkov, dokončanje pa
je določeno 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 P3, tel.
061/178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 10. 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; nakazilo
na ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 13. 10. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P3.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 10. 1999 ob 10.30; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od okvirne vrednosti naloge; veljavnost do
6. 12. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo financira
naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: so določene v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 13. 10. 1999
do 8. ure.

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, to je prva objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: to je prva objava.

Geodetska uprava RS

Št. 0048-308/74-99 Ob-12598
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za servisiranje biro-
tehnične opreme, ki je izven garancijskega
roka.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega razpi-
sa je servisiranje birotehnične opreme
(fotokopirni stroji znamke Canon), ki je
izven garancijskega roka.

Skupna ocenjena vrednost javnega na-
ročila je 15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: na organizacijskih eno-
tah naročnika na območju celotne države.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.

24/97),
– zakon o izvrševanju proračuna Repub-

like Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97),

– zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 34/98),

– zakon o obligacijskih razmerjih,
– odredba o obvezni vsebini razpisne in

ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97),

– odredba o spremembah in dopolnitvah
odredbe o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
63/97),

– odredba o zaščiti domačega ponudni-
ka (Ur. l. RS, št. 47/97),

– pravilnik o postopkih izplačila iz prora-
čuna (Ur. l. RS, št. 43/98),

– navodilo o izvrševanju proračuna (Ur.
l. RS, št. 1/98),

– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjeva-
nje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97),

– zakon o davku na dodano vrednost
(Ur. l. RS, št. 89/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vesti je potrebno imena strokovnega oseb-
ja, ki bo izvajalo razpisane storitve. Ponud-
niki morajo na obrazcih, ki sta prilogi razpi-
sne dokumentacije, podati podatke o stro-
kovnih kadrih z ustrezno stopnjo izobrazbe
ter njihove reference.
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Ponudnik mora imeti zaposlene najmanj
3 delavce z ustrezno stopnjo izobrazbe za
področje javnega naročila, ki bodo sodelo-
vali pri izvedbi tega javnega naročila.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponuditi
vse razpisane storitve v celoti.

Posameznih razpisanih storitev ponudni-
ki ne morejo ponuditi.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto ponudbe, drugih variant
ponudbe naročnik ne bo upošteval.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo za izvedbo
razpisanih storitev. Predvideni datum pričet-
ka izvedbe storitve je 1. 12. 1999, predvi-
deni datum zaključka pa 1. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, uprava skup-
nih služb, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana,
kontaktna oseba: Miran Robljek, tel.
061/172-42-41.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od
12. do 14. ure, razen dnevov, ko državni
organi ne delajo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-74-99.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 21. 10. 1999, najkasneje do
14. ure.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
22. 10. 1999, ob 10. uri, na naslovu: Vi-
soka policijsko – varnostna šola, Kotniko-
va 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.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo predložiti bančno ga-
rancijo za resnost dane ponudbe s strani
ponudnika v znesku 8% od vrednosti po-
nudbe.

Bančna garancija mora veljati najmanj
130 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: rok plačila ne sme
biti krajši od 30 dni od dneva izstavitve ra-
čuna.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik, ki mu bo dodeljeno javno naroči-
lo: pogodba o servisiranju birotehnične
opreme, ki je izven garancijskega roka, v
skladu z razpisno dokumentacijo.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od zadnjega
roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 120 dni.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): meri-
la: cena, razširjenost servisne mreže, od-
zivni čas, čas odprave napak, odzivni čas
za reševanje morebitnih reklamacij, refe-
rence, garancija za opravljen servis in vgra-
jene rezervne dele ter finančno stanje po-
nudnika.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudbe prejmejo za ceno je 50 točk, za
razširjenost servisne mreže je 11 točk, za
odzivni čas je 10 točk, za čas odprave na-
pak je 10 točk, za odzivni čas za reševanje
morebitnih reklamacij je 6 točk, za referen-
ce so 4 točke, za garancijo za opravljen
servis in vgrajene rezervne dele so 4 točke
ter za finančno stanje ponudnika 4 točke.

18., 19., 20.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 530-5/1999-7 Ob-12644
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-48-22.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega vzpo-
stavitev Projektne pisarne Projekta po-
sodobitve evidentiranja nepremičnin, ki
se bo izvedlo po dveh ločenih sklopih:

3.1. tehnično vodenje projekta, ocen-
jena vrednost: 2,850.000 SIT,

3.2. tehnične naloge: organizacija,
naročila in nabava, finančno spremlja-
nje projekta in administrativna podpora,
ocenjena vrednost: 7,100.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v
opremljenih prostorih, ki jih zagotovi na-
ročnik.

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 različnih strok, kot je
to določeno v razpisni dokumentaciji.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
niki morajo navesti imena in strokovne kvali-
fikacije osebja, ki je odgovorno za izvedbo
naloge, kot je to določeno v razpisni doku-
mentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo

za del storitev: deli oziroma naloge so opre-
deljeni 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 začetka in
dokončanja storitve: začetek izvajanja del je
opredeljen z uveljavitvijo posamezne pogod-
be, dokončanje pa je določeno 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: 11. 10. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo; cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
5.000 SIT, ŽR 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: 12. 10. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana; kontaktna oseba: Nives Jurcan,
soba P03.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 10. 1999 ob 11. uri, Geodet-
ska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna so-
ba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 10%
od ponudbene vrednosti posamezne nalo-
ge, veljavnost do 27. 12. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naloge financira
naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalca, vendar mora več kot 50% de-
la opraviti sam, njihovo pravno razmerje do-
loča 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: 11. 10.
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: ni bila objav-
ljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
71 z dne 3. 9. 1999, Ob-10695.

Geodetska uprava RS
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ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 40310/0064/9907 Ob-12290

1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-
čina Maribor, oddelek za družbene de-
javnosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Mari-
bor.

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

3. Datum izbire: 14. 9. 1999; sklep o
izbiri najugodnejšega ponudnika za izdela-
vo, dobavo in montažo pohištva za vrtce
Mestne občine Maribor.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): izbran najugodnejši ponudnik
za izdelavo, dobavo in montažo pohištva
za vrtce je bil najcenejši.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Eurodesign, d.o.o., Apače
1, 9253 Apače.

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

trebno dobaviti: pohištvo za igralnice in
garderobe za vrtce Mestne občine Ma-
ribor.

7. Pogodbena vrednost:
– Vrtec Jadvige Golež: 1,145.595,10

SIT,
– Vrtec Jožice Flander: 673.302 SIT,
– Vrtec Otona Župančiča:

1,125.835,20 SIT,
– Vrtec Studenci: 1,060.375,70 SIT,
– Vrtec Vančka Šarha: 560.537 SIT,
– Vrtec Pobrežje: 894.820,50 SIT,
– Vrtec Tezno: 1,443.708 SIT,
– Vrtec Borisa Pečeta: 410.527,40 SIT,
– Vrtec Ivana Glinška: 838.489,50 SIT,
– Vrtec Pohorskega bataljona:

400.587,30 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo za
pohištvo za vrtce je bilo oddano v celoti.
Javno naročilo bo izbrani ponudnik izvedel
v celoti sam.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,578.236 SIT, 8,553.778,31 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 66 z dne 13. 8. 1999,
Ob-9554.

Mestna občina Maribor

Ob-12427

1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-
trarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Ljubljana,
Toplarniška 19, faks 061/446-480;
061/142-37-15.

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

3. Datum izbire: 8. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire):
– ponudbena cena,
– tehnični pogoji in rešitve,
– reference ponudnika in opreme,
– certifikat ISO,
– usklajenost pogodbe.
5.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:  dobave in storitve za
projekt: zamenjava telefonske centrale
v TE-TOL (dobava EISDN telefonske
centrale in telefonskih aparatov ter pri-
padajoče storitve).

7. Pogodbena vrednost: 20,726.706 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,831.057 SIT, 20,726.706 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51-53 z dne 2. 7. 1999,
Ob-6178.

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Ljubljana

Št. 3497/184 Ob-12570

1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-
la A. T. Linharta Radovljica, Kranjska cesta
27, 4240 Radovljica.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti (50.
člen ZJN).

3. Datum izbire: 10. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): pogoji iz 40. člena ZJN, zago-
tovljene letne količine blaga, plačilni rok
30 dni, pri mesu in mesnih izdelkih mora
biti meso slovenskega izvora, odzivni čas
– en delovni dan, zagotovljena kontrola
kvalitete, najnižja cena. Vsa merila so v
enakem razmerju.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za sukcesivno
dobavo prehrambenih artiklov, ki so jih po-
nudili, se priznava:

1. za kruh, pekovsko pecivo, kekse
in slaščičarske izdelke:

– Pekarna Planika, Triglavska 43, 4260
Bled,

– Marko Pogačnik, s.p., Langusova 61,
4240 Radovljica,

– Peks, d.d., Kidričeva 53, 4220 Škof-
ja Loka,

– Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
4248 Lesce,

– Žito PT, d.d., Šmartinska c. 145,
1000 Ljubljana;

2. za sveže sadje in zelenjavo:
– Tomaževič Ivana, Sp. Lipnica 29,

4246 Kamna Gorica,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo;

3. za meso in mesne izdelke:
– Mesarija Janc Alojz, s.p., Pot Otmarja

Novaka 8, 4270 Jesenice,
– Mesarija Mlinarič, d.o.o., Železniška

1, 4248 Lesce,
– MIP, Panovška 1, 5000 Nova Gorica;

4. za jajca:
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,

4202 Naklo;
5. za mleko in mlečne izdelke:

– Gorenjska mlekarna, Smledniška 1,
4000 Kranj,

– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva
63, 1000 Ljubljana,

– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče;

6. za testenine:
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska

442, 1291 Škofljica,
– Žito PT, d.d., Šmartinska c. 145, 1000

Ljubljana
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,

4202 Naklo;
7. za konzervirano sadje in sadne si-

rupe:
– Gusto-Avgust Gregorič, s.p., Glavna

cesta 9, 8233 Mirna,
– Nektar, d.o.o., Brnčičeva 3, 1231

Ljubljana-Črnuče,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,

4202 Naklo;
8. za čaje in suho sadje:

– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo;

9. za razno prehrambeno blago:
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,

4202 Naklo.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola A. T.

Linharta Radovljica, Kranjska cesta 27,
4240 Radovljica in podružnične šole v Be-
gunjah, Mošnjah in Ljubnem.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeni artikli po raz-
pisni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 22,031.000 SIT, in sicer:

a) za meso in mesne izdelke: ca.
5,668.000 SIT,

b) za mleko in mlečne izdelke ca.
3,318.000 SIT,

c) za kruh, pekovsko pecivo, kekse in
slaščičarske izdelke ca. 6,153.000 SIT,

d) za sveže sadje in zelenjavo ca.
2,360.000 SIT,

e) za čaje in suho sadje ca. 111.000
SIT,

f) za testenine ca. 268.000 SIT,
g) za konzervirano sadje in sadne sirupe

ca. 979.000 SIT,
h) za jajce ca. 279.000 SIT,
i) za razno prehrambeno blago ca.

2,896.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba se
sklepa z izvajalci, ki nimajo podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vse ponujene cene za skupine prehram-
benih artiklov so bile za ca. 10 do 15% nižje
od cen v razpisni dokumentaciji.

11., 12., 13.
Osnovna šola Antona Tomaža Linharta

Radovljica
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ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Popravek

Št. 2.0.-402/99 Ob-12438
V objavi glavnih podatkov o izidu razpisa

gradbenih del, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999, Ob-11586
se: 6.točka popravi v celoti, in sicer:

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

6.1. Sanacija podpornega zidu od km
543+795 do km 544+187 (Kresnice–
Laze) Železniške proge Zidani Most–
Ljubljana.

6.2. Sanacija podpornega zidu v km
540+000 (Litija–Kresnice) železniške
proge Zidani Most–Ljubljana.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Ljubljana

Št. 031-01-54/99 Ob-12266
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Raz-

križje, Šafarsko 42, 9240 Ljutomer.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najugodnejša cena,
– ustrezna usposobljenost ponudnika,
– ustrezne reference ponudnika,
– ustrezen rok izvedbe del,
– ugoden garancijski rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska So-
bota, d.d., Lendavska 64, 9000 Murska
Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija in as-
faltiranje občinske ceste Šafarsko–Gi-
bina.

7. Pogodbena vrednost: 15,829.269 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,229.657,92 SIT, 15,829.269 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999.

Občina Razkrižje

Ob-12267
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Voj-

nik, Keršova 1, 3212 Vojnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 8. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): 1. ponudbena cena 60%, 2. rok
izvedbe 10%, 3. usposobljenost ponudnika
10%, 4. referenčni objekti 20%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Prenova, d.o.o., Frankolo-
vo.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija graš-
čine Lemberg.

7. Pogodbena vrednost: 15,871.863 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,752.185 SIT, 15,871.863 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51-53 z dne 2. 7. 1999,
Ob-6035.

Občina Vojnik

Št. 03/03/99 Ob-12268
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ža-

lec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik ni izbral izvajalca, ker
so ponudbene cene bistveno odstopale od
pričakovane.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
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-7718.

Občina Žalec

Št. 34300-0018/99 Ob-12269
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Sev-

nica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena in kalkulantske os-

nove,
– reference na področju gradnje cest,
– plačilni pogoji in ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
A. rekonstrukcija ceste Boštanj–Graho-

vica: Gradnje, d.o.o., Boštanj, Dolenji Bo-
štanj 138, Boštanj,

B. rekonstrukcija ceste Šentjanž–Kal:
Gradnje, d.o.o., Boštanj, Dolenji Boštanj
138, Boštanj,

C. rekonstrukcija ceste Dol–Zabukovje:
Cestno podjetje Novo mesto, d.d., Ljubljan-
ska c. 47, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcije nave-
denih odsekov cest.

7. Pogodbena vrednost:
A. 93,031.822,20 SIT,
B. 125,339.478,20 SIT,
C. 60,862.396 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
A. 102,658.628 SIT, 93,031.822 SIT,
B. 133,373.748,50 SIT,

125,339.478,20 SIT,
C. 70,280.478,10 SIT, 60,862.396 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.

Občina Sevnica

Št. 32200-0002/99 Ob-12270
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Sev-

nica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena in kalkulantske os-

nove,
– reference na področju gradnje in vzdr-

ževanja gozdnih prometnic.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Lužar Franc, s.p., Storitve z
gradbeno mehanizacijo in prevozi, Stražna
7, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vzdrževalna dela na
gozdnih cestah na področju Občine Sev-
nica za leto 1999.

7. Pogodbena vrednost: 11,085.951 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,608.468 SIT, 11,564.200 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 20-22 z dne 2. 4. 1999.

Občina Sevnica

Št. 34300-0030/99 Ob-12271
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Sev-

nica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 7. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena in kalkulantske os-

nove,
– reference,
– plačilni pogoji in ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
A. rekonstrukcija ceste Podvrh–Dreno-

vec: Gradnje, d.o.o., Boštanj, Dolenji Bo-
štanj 138, Boštanj,

B. sanacija plazu Žurkov Dol: Kostak,
d.d., Leskovška c. 2a, Krško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

A. rekonstrukcija navedenega odse-
ka ceste,

B. sanacija zemeljskega plazu.
7. Pogodbena vrednost:
A. 12,000.000 SIT,
B. 5,278.570 SIT.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 80 / 1. 10. 1999 / Stran 5371

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
A. 19,974.077,40 SIT, 13,150.336,60

SIT,
B. 7,009.271 SIT, 5,278.570 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999.

Občina Sevnica

Št. 53/99 Ob-12291
1. Naročnik, poštni naslov: Kmetijstvo Vi-

pava, d.d., Šempeter pri Gorici, Goriške
fronte 11, 5290 Šempeter.

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

3. Datum izbire: 17. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference ponudnika, rok
izvedbe, garancijski roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IMP Promont montaža,
d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana
Črnuče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela za iz-
vedbo osnovnega razvoda namakalne-
ga sistema s hidrantnim omrežjem in
vodohranom Rimci za kompleks Šem-
paske gmajne Namakalni sistem Vogrš-
ček – severni krak.

7. Pogodbena vrednost: 100,410.425
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 137,904.286 SIT, 100,410.425 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62-63 z dne 6. 8. 1999.

Kmetijstvo Vipava, d.d.

Št. 53/99 Ob-12292
1. Naročnik, poštni naslov: Kmetijstvo Vi-

pava, d.d., Šempeter pri Gorici, Goriške
fronte 11, 5290 Šempeter.

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

3. Datum izbire: 17. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference ponudnika, rok
izvedbe, garancijski roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IMP Promont montaža,
d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana
Črnuče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: strojna in elektro de-
la za izvedbo osnovnega razvoda nama-
kalnega sistema s hidrantnim omrežjem
in vodohranom Rimci za kompleks Šem-
paske gmajne Namakalni sistem Vogrš-
ček – severni krak.

7. Pogodbena vrednost:
139,802.197,62 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

158,692.506 SIT, 139,802.197,62 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62-63 z dne 6. 8. 1999.

Kmetijstvo Vipava, d.d.

Št. 002-03-8/1999-2108 Ob-12296
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 30. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, d.d., Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo
mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cije in preplastitve lokalnih cest.

7. Pogodbena vrednost: 28,000.000 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,731.350 SIT, 29,506.050 SIT.
11., 12. 
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 56-57
z dne 16. 7. 1999, Ob-7583.

Mestna občina Novo mesto

Št. 012-1/99-112 Ob-12298
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ko-

čevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 2. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena in us-
treznost po merilih iz razpisa in razpisne
dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Obnova Kočevje, d.o.o., Trg
sv. Jerneja št. 4, 1330 Kočevje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev prostorov
nove knjižnice v objektu na TZO 24 v
Kočevju - izvedba gradbenih , obrtniških
in instalacijskih del ter zunanje uredi-
tve.

7. Pogodbena vrednost: 147,052.054
SIT.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

159,475.785 SIT, 147,052.054 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 61, Ob-8704.

14.
Občina Kočevje

Ob-12341
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen.

3. Datum izbire: 13. 9. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): cena, garancija.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Krovstvo-kleparstvo Mlakar
Martin, s.p., Tacenska c. 94, 1210 Šen-
tvid.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova strehe na Ada-
mič Lundrovem n. 2 (Kresija) v Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost:
16,941.494,50 SIT z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,433.013,80 SIT z DDV,
16,941.494,50 SIT z DDV.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65-66 z dne 13. 8. 1999.

Mestna občina Ljubljana
mestna uprava

Ob-12342
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 43. člen.

3. Datum izbire: 16. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Rosi Zgonc, d.o.o., Eippro-
va 11, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade in stre-
he na objektu Cankarjevo n. 9, Ljublja-
na.

7. Pogodbena vrednost: 15,121.880 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,431.598,38 SIT, 15,121.880 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.

Mestna občina Ljubljana
mestna uprava

Ob-12343
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 43. člen.

3. Datum izbire: 16. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Robit, d.o.o., Špruhe 1,
1236 Trzin.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade in stre-
he na objektu Cankarjevo n. 3, Ljublja-
na.

7. Pogodbena vrednost: 11,423.910
SIT z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,047.708,19 SIT brez DDV,
9,599.924,15 SIT brez DDV.
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.

Mestna občina Ljubljana
mestna uprava

Ob-12344
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 43. člen.

3. Datum izbire: 16. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Adaptacije-vzdrževanje,
d.o.o., Lošca 54, 1360 Vrhnika.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade na
objektu Krekov trg 10, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 4,396.564 SIT
z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,511.510 SIT brez DDV, 3,694.592
SIT brez DDV.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.

Mestna občina Ljubljana
mestna uprava

Ob-12345
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 43. člen.

3. Datum izbire: 19. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Robit, d.o.o., Špruhe 1,
1236 Trzin.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade na
Gregorčičevi 3, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,925.915,70
SIT z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,845.665,42 SIT brez DDV,
7,500.769,50 SIT brez DDV.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.

Mestna občina Ljubljana
mestna uprava

Ob-12346
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 43. člen.

3. Datum izbire: 16. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, garancija.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Interalta, d.o.o., Stegne
21c, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava oken na
OŠ Tone Čufar v Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost: 9,932.142 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,297.800 SIT, 9,332.142 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.

Mestna občina Ljubljana
mestna uprava

Ob-12347
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 43. člen.

3. Datum izbire: 10. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Vogal, d.o.o., Dunajska 18,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade in stre-
he na objektu Mestni trg 7, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,874.081,17
SIT z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,227.373,48 SIT brez DDV,
8,874.081,17 SIT brez DDV.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.

Mestna občina Ljubljana
mestna uprava

Ob-12348
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 43. člen.

3. Datum izbire: 19. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GP Trnovo, d.o.o., Cesta
dveh cesarjev 172, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade in no-
tranjih prostorov na objektu Grad Fuži-
ne, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
22,954.878,45 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,660.428 SIT, 22,954.878,45 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.

Mestna občina Ljubljana
mestna uprava

Ob-12349
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 43. člen.

3. Datum izbire: 19. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GP Trnovo, d.o.o., Cesta
dveh cesarjev 172, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade in stre-
he na zvoniku cerkve Sv. Simona in Ju-
da Tadeja v Črnučah, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,405.566 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,112.644 SIT, 15,405.566 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.

Mestna občina Ljubljana
mestna uprava

Ob-12350
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 43. člen.

3. Datum izbire: 16. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Interalta, d.o.o., Stegne
21c, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava oken na
ZD Bežigrad.

7. Pogodbena vrednost: 5,724.180 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,272.000 SIT, 5,724.180 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 7 z dne 30. 1. 1998.

Mestna občina Ljubljana
mestna uprava

Št. 46/99 Ob-12351
1. Naročnik, poštni naslov: Zveza kul-

turnih društev Sevnica, Kvedrova 25, Sev-
nica.

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

3. Datum izbire: 15. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalčeva ponudba je popolna,
izvajalec ima ustrezne reference, ki jih je
izkazal že na omenjenem objektu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Posavje, d.d., Trg Svo-
bode 10, Sevnica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: restavratorska in
adaptacijska dela na sevniškem gradu,
Cesta na grad 15, Sevnica.
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7. Pogodbena vrednost: 14,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,240.000 SIT,  14,000.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 27. 8. 1999,
Ob-10219.

Zveza kulturnih društev Sevnica

Št. 46/99 Ob-12352
1. Naročnik, poštni naslov: Zveza kul-

turnih društev Sevnica, Kvedrova 25, Sev-
nica.

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

3. Datum izbire: 15. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalčeva ponudba je popolna,
izvajalec ima ustrezne reference, ki jih je
izkazal že na omenjenem objektu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zidarstvo in fasaderstvo
Droždan Jože, s.p., Orehovo 86, Sevnica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: urejevalna in obnovi-
tvena dela na arheološkem parku Ajdov-
ski gradec.

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,860.000 SIT,  10,000.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 27. 8. 1999,
Ob-10220.

Zveza kulturnih društev Sevnica

Ob-12360
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5,
3000 Celje.

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

3. Datum izbire: 15. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, fiksnost cen, reference,
rok izvedbe in garancijski roki, plačilni po-
goji.

Pri izbiri so bila upoštevana vsa navede-
na merila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GPT – KIT, d.o.o., Stritarje-
va 29, 3250 Rogaška Slatina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnava fasade na
objektu “Vila Lah” Celje.

7. Pogodbena vrednost: 8,515.458 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,622.123 SIT, 8,515.458 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69-70 z dne 27. 8. 1999,
Ob-10475.

Zdravstveni dom Celje

Št. 400-02-48/99 Ob-12372
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev (34. čl. ZJN).

3. Datum izbire: 7. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: v prime-

ru, da naročnik ni izbral izvajalca, se navede
razlog za zaključek postopka brez dodelitve
naročila: izbran je bil najugodnejši ponudnik
na podlagi objavljenih meril:

– ponudbena cena za razpisana dela
60%,

– usposobljenost ponudnika 30%,
– trajanje razpisanih del 5%,
– druge ugodnosti ponudnika 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Vodnogospodarsko podjet-
je Mura, p.o., 9000 Murska Sobota, Ciril
Metodova 34.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija zapor-
nice na Ledavi v Murski Soboti.

7. Pogodbena vrednost: 28,350.882 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 19,972.490
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,211.382 SIT, 28,350.882 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 66 z dne 13. 8. 1999, Ob-9696.

Uprava RS za varstvo narave

Št. 60-2783/99 Ob-12399
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2,
Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 22. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomsko najugodnejša ponud-
ba: ustrezne reference, ugodna cena, spo-
sobnost in usposobljenost ponudnika dela
izvesti kot javno naročilo zahteva.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: vodnogospodarsko podjet-
je, d.d., Trdinova 23, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je v Rumanji vasi in delu Vavte vasi.

7. Pogodbena vrednost: 13,715.737
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,106.548,40 SIT, 13,715.737 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67-68 z dne 20. 8. 1999,
Ob-10035.

JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 60-2782/99 Ob-12400
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2,
Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 22. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomsko najugodnejša ponud-
ba: ustrezne reference, ugodna cena, spo-
sobnost in usposobljenost ponudnika dela
izvesti kot javno naročilo zahteva.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Malkom, d.o.o., Ljubljanska
cesta 1, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je v Žabji vasi.

7. Pogodbena vrednost: 19,385.511,30
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,389.986,90 SIT, 19,385.511,30
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67-68 z dne 20. 8. 1999,
Ob-10034.

JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 60-2781/99 Ob-12401
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2,
Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 22. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomsko najugodnejša ponud-
ba: ustrezne reference, ugodna cena, spo-
sobnost in usposobljenost ponudnika dela
izvesti kot javno naročilo zahteva.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vias, d.o.o., Ljubljanska ce-
sta 51, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda
Mirna Peč–Veliki Kal–Karteljevo.

7. Pogodbena vrednost: 76,743.489 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 95,175.216 SIT, 76,743.489 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65-66 z dne 13. 8. 1999,
Ob-9734.

JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 2.0.-403/99 Ob-12469
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, rok
izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Cestno podjetje Maribor, Iztokova 30,
Maribor,
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b) Cestno podjetje Ptuj, Zagrebška c.
49/a, Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

a) Cestno podjetje Maribor:
– povezovalna cesta Koletnik od km

0.0 + 00 do km 1.4 +86.83,
– cestni prepust v km 0.2 + 40.985

povezovalne ceste Koletnik;
b) Cestno podjetje Ptuj:
– povezovalna cesta Krajnc od km

0.0 + 00 do km 0.5 + 78.63,
– povezovalna cesta Štangler od km

0.0 + 00 do km 0.3 + 35.26,
– cestni prepust v km 0.2 + 15.08

povezovalne ceste Štangler.
7. Pogodbena vrednost:
a) 24,702.768,54 SIT,
b) 23,684.215,20 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

91,772.947,65 SIT, 45,963.685,30 SIT.
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-7789.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Ljubljana

Ob-12492
1. Naročnik, poštni naslov: Ortopedska

bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran.

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

3. Datum izbire: 6. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnitev formalnih pogojev (iz-
ključitveni pogoj), popolnost ponudbe (iz-
ključitveni pogoj), ustreznost in kvaliteta ma-
terialov, površinskih obdelav in predvidene-
ga okovja, možnosti dograjevanja in
dopolnitev ponujene opreme, ponudbena
cena, plačilni pogoji, rok dobave oziroma
izvedbe, reference pri sorodnih delih, refe-
rence pri sorodnih delih v kompleksu na-
ročnika, garancijski rok, morebitne druge
ugodnosti ponudnika (npr. ugoden kredit
ponudnika), druga merila, navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MZG, d.o.o., Ob Grosupeljš-
čici 5, Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: oprema upravne stav-
be Ortopedske bolnišnice Valdoltra.

Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.

7. Pogodbena vrednost: 12,920.290
SIT brez davka na dodano vrednost.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,729.021,25 SIT (cena brez davka
na dodano vrednost), 12,920.290 SIT (ce-
na brez davka na dodano vrednost).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999,
Ob-8815.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-12504
1. Naročnik, poštni naslov: Kmetijsko

gozdarska zadruga Ribnica, z.o.o., Šeško-
va 15, Ribnica.

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

3. Datum izbire: 14. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference ponudnika in podizva-
jalcev za tovrstna dela, ponudbena cena,
možni roki začetka in dokončanja del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeništvo Peček, d.o.o.,
Gradaška 8, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: strojna zemeljska de-
la na agromelioraciji Poljane v Občini
Ribnica.

7. Pogodbena vrednost: 24,692.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,228.608 SIT, 24,692.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67-68 z dne 20. 8. 1999.

Kmetijsko gozdarska zadruga Ribnica

Št. 52/99 Ob-12571
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Novo mesto, Kandijska c. 4, Novo me-
sto.

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

3. Datum izbire: 26. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): cena, garancijski rok, refe-
rence.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeništvo Koračin, Ko-
račin Branko, s.p., Dol, Težka voda 37,
Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  prizidek fizioterapije,
Novo mesto, Kandijska 4.

7. Pogodbena vrednost: 30,111.132 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,149.752 SIT, 30,111.132 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63 z dne 6. 8. 1999.

Zdravstveni dom Novo mesto

Št. 344-06/99/1-01 Ob-12572
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pre-

bold, Hmeljarska cesta 3, Prebold.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 8. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje, d.d.,
Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnovitvena dela na

LC 8208 (LC 490080) Matke–Zabuko-
vica, odsek Likovič–Kočar, Matke.

7. Pogodbena vrednost:
25,740.542,52 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

25,740.542,52 SIT, 22,256.391,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65-66 z dne 13. 8. 1999,
Ob-9640.

Občina Prebold

Ob-12573
1. Naročnik, poštni naslov: Kmetijska za-

druga Črnomelj, z.o.o., Kolodvorska 39, Čr-
nomelj, tel. 068/51-711.

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

3. Datum izbire: 30. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): doseženo najvišje skupno število
točk z upoštevanjem vseh meril in zahtev,
navedenih v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) za agromelioracijsko območje Mo-
verna vas: Gradbena mehanizacija in av-
toprevozništvo Malenšek Janez, s.p., Ma-
line 8, Semič, v pogodbeni vrednosti 8,
707.119 SIT,

b) za agromelioracijsko območje Čudno
Selo–Desinec in agromelioracijsko območ-
je Črnomelj – faza 1: Avtoprevozništvo in
gradbena mehanizacija Alojz Starešinič,
s.p., Hrast 26, 8344 Vinica, v skupni po-
godbeni vrednosti 19,126.832 SIT.

6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: šest, od tega

veljavnih pet ponudb, ena ponudba je bila iz
postopka izločena zaradi nepopolno pred-
ložene dokumentacije.

10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999,
Ob-8745.

Kmetijska zadruga Črnomelj, z.o.o.

Št. 110-1/93 Ob-12586
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 10. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
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 del: rekon-
strukcija ceste R3-701/1430 Padeški
vrh-Boharina.

Kraj izvedbe: Padeški vrh-Boharina.
7. Pogodbena vrednost: 40,224.693 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

41,434.610 SIT, 40,224.693 SIT.
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11., 12.,
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 54-55 z dne 9. 7. 1999, Ob-6334.

14.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-12587
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 17. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo me-
sto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pre-
plastitev regionalne ceste R1-220/1334
Krško-Brežice.

Kraj izvedbe: Brežice.
7. Pogodbena vrednost: 30,245.903 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

33,502.911,93 SIT, 30,295.903 SIT.
11.,12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 62-63 z dne 6. 8. 1999, Ob-9452.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-12588
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 10. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gradis-NG Maribor, d.d., La-
vričeva 3, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va ceste R3-711 Fram-Rače/odsek
9006 Greif – avtocesta.

Kraj izvedbe: Fram-Rače.
7. Pogodbena vrednost: 10,795.439 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,895.313,15 SIT, 10,795.439,11
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999
Ob-8856.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-12589
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 10. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prepla-
stitev ceste RT-935/9042 Fram (šola) –
Planica.

Kraj izvedbe: Fram-Planica.
7. Pogodbena vrednost: 30,284.641 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 40,765.606,03 SIT, 30,184.641,30
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999,
Ob-8857.

Direkcija RS za ceste

Št. 60-AG-2816/99 Ob-12601
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la Novo mesto, d.o.o., Rozmanova cesta 2,
Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 23. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomsko najugodnejša ponud-
ba: ustrezne reference, ugodna cena, spo-
sobnost in usposobljenost ponudnika dela
izvesti kot javno naročilo zahteva.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vodnogospodarsko podjet-
je, d.d., Trdinova 23, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  izgradnja vodovoda
Iglenik–Cerovec; I. b faza – nadaljeva-
nje.

7. Pogodbena vrednost: 11,395.789 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,185.170 SIT, 11,395.789 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73-74 z dne 10. 9. 1999,
Ob-11331.

JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

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-12231
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, za katero vodi storitev Komu-
nalna direkcija, Projekt CČN in Kolektor,
Slovenska 40, 2000 Maribor, tel.
2201-419, faks 226-551.

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

3. Datum izbire: 8. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– reference podjetja in zaposlenih pri iz-

vajanju podobnih del;
– strokovna usposobljenost izvajalca in

njegovih podizvajalcev;
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Konzorcij: Projekt MR Inže-
niring, d.d., Svetozarevska 10, Maribor in
Proplus, inženiring, projektiranje, d.o.o., Ul.
heroja Bračiča 16, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sveto-
vanje in strokovni nadzor v zvezi z iz-
gradnjo glavnega kanalizacijskega zbi-
ralnika z

7. Pogodbena vrednost: 29,965.495 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,450.000 SIT, 16,898.000 SIT.
11., 12.

Mestna občina Maribor

Št. 414-10-32/99 Ob-12232
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Mar-

kovci, Markovci 33, 2281 Markovci.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe in sposob-
nost ponudnika – kot izločitveni kriterij, po-
nudbena cena (45%), reference (45%), os-
tale ugodnosti (10%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Certus, Avtobusni promet
Maribor, d.d., Linhartova 22, 2000 Mari-
bor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje prevozov osnovnošolskih otrok v šol-
skem letu 1999/2000 v Osnovno šolo
Markovci.

7. Pogodbena vrednost: 43.350 SIT
dnevno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 43.350 SIT dnevno, 25.025 SIT dnev-
no.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62-63 z dne 6. 8. 1999.

Občina Markovci

Št. 462-02/73-99/0431-001 Ob-12234
1. Naročnik, poštni naslov: Carinska

uprava Republike Slovenije, Šmartinska
130, 1523 Ljubljana, 061/14-14-510,
061/140-21-55.

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

3. Datum izbire: 20. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika,
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– dobavni rok oziroma čas, ki je ponud-
niku potreben za dobavo literature od dne-
va objave gradiva v Uradnem listu RS,

– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: javni razpis se ponovi v skla-
du s 34. členom zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97), ker nista bili predlo-
ženi ponudbi vsaj dveh ponudnikov.

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. 67-68 z dne 20. 8. 1999.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije

Ob-12233
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Datum izbire: sklep o izbiri je bil spre-
jet dne 9. 9. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila: ocenitev
je bila opravljena po merilih iz razpisne do-
kumentacije:

– reference ponudnika 50%,
– ponudbena cena 20%,
– roki izvedbe 20%,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: IBE, d.d., Hajnrihova 4,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije (IDP, PGD,
PZR, PZI, PID) in investicijske dokumen-
tacije (IP) za RTP 110/20 kV Rače.

7. Pogodbena vrednost naročila je:
45,529.400 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 1,547.000 SIT.

9. Število sprejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 45,529.400 SIT, 42,726.860 SIT.
11., 12.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Št. 139/99 Ob-12235
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vran-

sko, Vransko 59, 3305 Vransko.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): komisija za izvedbo postopka za
izbiro najugodnejšega ponudnika je pri po-
novnem pregledu in oceni sprejemanja in
odpiranja ponudb ugotovila, da je prišlo do
proceduralne napake, zato se javni razpis
razveljavi.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ni dodeljeno.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije za kanali-
zacijo Vransko.

7., 8. 
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,392.200 SIT, 5,551.350 SIT.
11. Številka objave v Ur. l. RS: Ur. l. RS,

št. 39-40 z dne 28. 5. 1999.
Občina Vransko

Št. 002-03-8/1999-2108 Ob-12295
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 13. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Trata, d.o.o., Novo mesto,
Brod 68, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdr-
ževanje javnih zelenih površin v Novem
mestu.

7. Pogodbena vrednost: 10,582.756
SIT.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,994.690 SIT, 10,582.756 SIT.
11., 12. 
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 54-55
z dne 9. 7. 1999, Ob-6004.

Mestna občina Novo mesto

Št. 579/99 Ob-12339
1. Naročnik, poštni naslov: Premogov-

nik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, Velenje.

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

3. Datum izbire: 14. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih (reference, tehnične reši-
tve, ponudbena cena, rok in način plačila,
razne ugodnosti).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: CEE Inženiring za Energeti-
ko in Ekologijo, d.o.o., Jamova cesta 20,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va PGD in PZI projektov oskrba obrata
OPP Premogovnika Velenje z EF pepe-
lom bloka 5 TEŠ.

7. Pogodbena vrednost: 1,950.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,529.250 SIT, 1,950.000 SIT (brez
DDV).

11., 12.
Premogovnik Velenje, d.d.

Ob-12340
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Koper, d.o.o., - s.r.l., Ul. 15. maja 4, Ko-
per.

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

3. Datum izbire: odpiranje ponudb je bi-
lo 24. 8. 1999.

Sklep o zaključku postopka je bil izdan
21. 9. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): predloženi sta bili dve veljavni
ponudbi, od katerih je bila samo ena popol-
na, zato se je postopek javnega naročila
zaključil.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.

Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l.

Št. 34404-1/99 Ob-12365
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pe-

snica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211
Pesnica pri Mariboru.

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

3. Datum izbire: 25. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, tehnična
opremljenost glede na vrsto in obseg del,
reference in strokovna usposobljenost po-
nudnika za izvajanje tovrstnih vzdrževalnih
del, roki plačila in morebitne ugodnosti po-
nudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor, Iz-
tokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: asfalti-
ranje lokalne ceste št. 310040 Pernica
Sp. Jakobski Dol, II. faza od km 2,765
do km 4,560.

7. Pogodbena vrednost:
33,589.244,64 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani po-
nudnik bo dela izvajal sam.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 44,224.173 SIT, 33,589.244,64 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 57 z dne 16. 7.
1999.

Občina Pesnica

Št. 353-06-5/99 Ob-12370
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lju-

tomer, Vrazova 1, 9240 Ljutomer.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 7. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): razveljavitev postopka oddaje jav-
nega naročila zaradi vložitve revizije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročilo ni bilo dodeljeno.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va tehnične dokumentacije (PGD, PZI)
za izgradnjo centralne čistilne naprave
v Ljutomeru.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,437.000 SIT, 5,300.000 SIT.
11., 12.

Občina Ljutomer
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Št. 02.4.- 1176/99 Ob-12432
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: 24. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SŽ – Projektivno podjetje
Ljubljana, d.d., Vilharjeva 16a, 1000 Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije za rekon-
strukcijo postaje Ivanjkovci.

7. Pogodbena vrednost: 41,720.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 44,982.000 SIT, 41,720.000 SIT.
11., 12., 13.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Ljubljana

Št. 02.4.-1177/99 Ob-12433
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: 7. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Tiring, d.o.o., Motnica 11,
1236 Trzin.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije za rekon-
strukcijo postaje Ljutomer.

7. Pogodbena vrednost: 29,857.100 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,760.000 SIT, 29,857.100 SIT.
11., 12., 13.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Ljubljana

Št. 363-87/99 Ob-12435
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 3. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): odločujoča merila za izbor so
bila:

– lokacijska ustreznost,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Rokada, d.o.o., Praža-
kova 8, 1000 Ljubljana, za Interexport
Ljubljana, d.o.o., Slovenska 54, 1000
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: najem
opremljenih poslovnih prostorov za po-

trebe Službe vlade za lokalno samou-
pravo.

7. Pogodbena vrednost: 1,338.109,20
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,843.387,45 SIT, 1,076.950 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ponovni javni razpis za to naročilo je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 60-61 z
dne 30. 7. 1999, Ob-8827.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 961 Ob-12480
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Ži-

rovski vrh, p.o., Todraž 1, 4224 Gorenja
vas.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev, objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 65-66 z dne 13. 8. 1999.

3. Datum izbire: 24. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena za razpisane projek-

te: 50%,
– reference ponudnika: 20%,
– rok izdelave razpisanih projektov:

30%.
Izbrani ponudnik je na podlagi objavlje-

nih meril za izbiro v postopku ocenjevanja
zbral najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: TUING, d.o.o., Dragomerš-
ka 43, Brezovica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va rudarskih projektov za izvajanje opu-
stitve pridobivanja uranove rude.

7. Pogodbena vrednost: 11,538.240
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo ni
bilo oddano po delih.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,944.618 SIT, 12,120.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: dru-
gih pomembnejših informacij o postopku iz-
bire izvajalca ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: razpis za ugotavljanje sposobnosti ni
bil objavljen.

Rudnik Žirovski vrh
Javno podjetje, p.o.

Št. 110-1/99  Ob-12464
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za

avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS,
d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, iz-
postava Ljubljana, Einspielerjeva 6, faks
136-97-46.

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

3. Datum izbire: 20. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ZEU – načrtovanje in inže-
niring, d.o.o., Staneta Rozmana 5, 9000
Murska Sobota in ZIM, d.o.o., Slovenska
ulica 40, 2000 Maribor, ter odvetnik Jože
Šafarič, Cvetkova ulica 16, 9000 Murska
Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje storitev pridobivanja objektov in
razreševanje problematike rušencev za
potrebe izgradnje AC odseka Vučja vas
– Beltinci in rekonstrukcije regionalne
ceste R1/230.

7. Pogodbena vrednost: 19,400.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 56,200.000 SIT, 19,400.000 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-12465
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, faks 136-97-46.

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

3. Datum izbire: 20. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: CESTERA, d.o.o., Perger-
jeva ulica 5, 2250 Ptuj in ZEU – načrtova-
nje in inženiring, d.o.o., Staneta Rozmana
5, 9000 Murska Sobota, ter odvetnica
Lojzka Mavrič, Partizanska 3-5, 2000 Ma-
ribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje storitev pridobivanja zemljišč za
potrebe gradnje hitre ceste Gorišnica –
Ormož

7. Pogodbena vrednost: 24,895.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,581.256 SIT, 24,895.000 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 2.0.-403/99 Ob-12470
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska ul. 11, 1000
Ljubljana.

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):
– cena: 30%,
– rok izdelave: 30%,
– reference ponudnika: 30%,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti: 5%,
– dodatne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: IBE, d.d., Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va elektroenergetske opreme v ENP Ri-
žana.

7. Pogodbena vrednost:
47,482.552,95 SIT (zmanjšan obseg del).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
19,454.304,45 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 92,928.567,57 SIT, 80,187.299,15
SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: zaradi
nezadostnih finančnih virov se je investitor
odločil za zmanjšan obseg del.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 00334/00 Ob-12582
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): brez omejitve.
3. Datum izbire: 15. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik bo razpis ponovil, ker
je prišlo do bistvene spremembe pri dinami-
ki zamenjave IBM opreme, kar za posledico
vpliva tudi na vključevanje PC opreme in na
vzdrževanje tako IBM opreme kot tudi PC
opreme, zato se razpis ponovi. Že v razpi-
sani dokumentaciji si je naročnik pridržal
pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim
naročnikom.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdr-

ževanje računalniške opreme.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,611.341 SIT, 2,600.200 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 60-61 z dne 30. 7.
1999, Ob-8655.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 110-1/93 Ob-12590
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 8. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Arstrade, d.o.o., Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-

va posipnih materialov za posipanje po-
ledice na glavnih in regionalnih cestah
v RS za obdobje zimske službe v sezoni
1999/2000-MgCI: suhi in 30% raztop-
ina.

7. Pogodbena vrednost: 12,951.720 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 40,46 SIT/l (30% raztopina) in 66,64

SIT/kg (suhi), 40,46 SIT/l (30% raztopina)
in 66,64 SIT/kg (suhi).

11., 12.
Direkcija RS za ceste

Št.110-1/93 Ob-12591
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 8. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Droga, d.d., Portorož.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-

va posipnih materialov za posipanje po-
ledice na glavnih in regionalnih cestah
v RS za obdobje zimske službe v sezoni
1999/2000-NaCl: granulacije 0-2mm.

7. Pogodbena vrednost: 28,780.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,04 SIT/kg, 14,39 SIT/kg.
11., 12.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-12592
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 8. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: MA.CO.T., d.o.o., Ljublja-
na.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va posipnih materialov za posipanje po-
ledice na glavnih in regionalnih cestah
v RS za obdobje zimske službe v sezoni
1999/2000-NaCl: granulacije 0-4mm.

7. Pogodbena vrednost: 154,080.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,23 SIT/kg, 12,84 SIT/kg.
11., 12.

Direkcija RS za ceste

Št. 90315-26/1999-11 Ob-12584
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 10. 9., 13. 9. in 14. 9.
1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): velja za vse razpisane naloge
enako in sicer:

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),

– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
Niso oddane naloge:
– naloga 3.19.,
– naloga 3.20.,
– naloga 3.21.,
– naloga 3.22.
Za navedene naloge nobena od prejetih

ponudb ni ustrezala zahtevam iz razpisne
dokumentacije glede bistvenih elementov
ponudbe (drastično odstopanje od okvirnih
cen). V teku je novi razpis.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– naloga 3.1.: Inštitut za geodezijo in
fotogrametrijo FGG, Jamova 2, 1000 Ljub-
ljana,

– naloga 3.2.: Igea d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana,

– naloga 3.3.: Gemar d.o.o., Pristaniš-
ka ulica 12, 6000 Koper,

– naloga 3.4.: GZ Maribor- geodetske
dejavnosti d.o.o., Partizanska cesta 12,
2000 Maribor,

– naloga 3.5.: GZ Maribor- geodetske
dejavnosti d.o.o., Partizanska cesta 12,
2000 Maribor,

– naloga 3.6.: Geoin d.o.o., Gospos-
vetska cesta 29, 2000 Maribor,

– naloga 3.7.: Geodetski zavod Celje
d.o.o., Ulica XIV: divizije 10, 3000 Celje,

– naloga 3.8.: Geodetski zavod Sloveni-
je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,

– naloga 3.9.: Geodetski zavod Sloveni-
je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,

– naloga 3.10.: Igea d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana,

– naloga 3.11.: Igea d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana,

– naloga 3.12.: Digi Data d.o.o., Ope-
karska 11, 1000 Ljubljana,

– naloga 3.13.: Geodetski zavod Sloveni-
je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,

– naloga 3.14.: Inštitut za geodezijo in
fotogrametrijo FGG, Jamova 2, 1000 Ljub-
ljana,

– naloga 3.15.: Monolit d.o.o., Letališ-
ka 17/II, 1000 Ljubljana,

– naloga 3.16.: Digi Data d.o.o., Ope-
karska 11, 1000 Ljubljana,

– naloga 3.17.: Igea d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana,

– naloga 3.18.: Digi Data d.o.o., Ope-
karska 11, 1000 Ljubljana,

– naloga 3.19.: ni oddana,
– naloga 3.20.: ni oddana,
– naloga 3.21.: ni oddana,
– naloga 3.22.: ni oddana,
– naloga 3.23.: Geodetski zavod Celje

d.o.o., Ulica XIV: divizije 10, 3000 Celje,
– naloga 3.24.: Igea d.o.o., Koprska 94,

1000 Ljubljana,
– naloga 3.25.: Geodetski zavod Slove-

nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na,

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
3.1. Izdelava DKN – območje 99-17,
3.2. Izdelava DKN – območje 99-18,
3.3. Zemljiškokatastrska nova izme-

ra Fiesa,
3.4. Zemljiškokatastrska nova izme-

ra Ormož,
3.5. Zemljiškokatastrska nova izme-

ra Murska Sobota A,
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3.6. Zemljiškokatastrska nova izme-
ra Murska Sobota B,

3.7. Sanacija zemljiškega katastra v
k.o. Kamnik,

3.8. Transformacija DKN – DOF: ob-
močje Lendava,

3.9. Transformacija DKN – DOF: ob-
močje Ljutomer,

3.10. Transformacija DKN – DOF: ob-
močje Ormož,

3.11. Transformacija DKN – DOF: ob-
močje Ptuj,

3.12. Transformacija DKN – DOF: ob-
močje Šmarje pri Jelšah,

3.13. Transformacija DKN – DOF: ob-
močje Velenje-Žalec,

3.14. Transformacija DKN – DOF: ob-
močje Koper,

3.15. Transformacija DKN – DOF: ob-
močje Sežana,

3.16. Transformacija DKN – DOF: ob-
močje Brežice,

3.17. Transformacija DKN – DOF: ob-
močje Krško,

3.18. Transformacija DKN – DOF: ob-
močje Sevnica,

3.23. Usklajevanje podatkov in dovz-
drževanje DKN: območje I,

3.24. Usklajevanje podatkov in dovz-
drževanje DKN: območje II,

3.25. Usklajevanje podatkov in dovz-
drževanje DKN: območje III.

7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 4,598.130 SIT,
– naloga 3.2.: 4,669.399 SIT,
– naloga 3.3.: 1,800.000 SIT,
– naloga 3.4.: 4,907.200 SIT,
– naloga 3.5.: 6,061.000 SIT,
– naloga 3.6.: 7,660.800 SIT,
– naloga 3.7.: 8,497.000 SIT,
– naloga 3.8.: 550.800 SIT,
– naloga 3.9.: 380.000 SIT,
– naloga 3.10.: 2,205.000 SIT,
– naloga 3.11.: 2,457.000 SIT,
– naloga 3.12.: 1,385.993 SIT,
– naloga 3.13.: 2,700.000 SIT,
– naloga 3.14.: 816.400 SIT,
– naloga 3.15.: 1,197.285 SIT,
– naloga 3.16.: 503.965 SIT,
– naloga 3.17.: 378.000 SIT,
– naloga 3.18.: 441.014 SIT,
– naloga 3.23.: 4,092.000 SIT,
– naloga 3.24.: 4,120.000 SIT,
– naloga 3.25.: 8,727.674 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posegej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): podizvajalci bodo sodelovali pri iz-
vedbi naslednjih nalog in sicer:

– naloga 3.1.: 45%,
– naloga 3.2.: 48%,
– naloga 3.4.: 4%,
– naloga 3.5.: 4%,
– naloga 3.6.: 47%,
– naloga 3.7.: 2,5%,
– naloga 3.12.: 40%,
– naloga 3.16.: 40%,
– naloga 3.18.: 40%,
– naloga 3.23.: 17%,
– naloga 3.25.: 18%.
9. Število prejetih ponudb: za vsako od

razpisanih nalog sta bili prejeti po 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:

– naloga 3.1.: najnižja 4,598.130 SIT,
najvišja 5,034.870 SIT,

– naloga 3.2.: najnižja 4,669.399 SIT,
najvišja 5,127.000 SIT,

– naloga 3.3.: najnižja 1,800.000 SIT,
najvišja 2,014.000 SIT,

– naloga 3.4.: najnižja 4,907.200 SIT,
najvišja 5,397.920 SIT,

– naloga 3.5.: najnižja 6,061.000 SIT,
najvišja 6,688.000 SIT,

– naloga 3.6.: najnižja 7,660.800 SIT,
najvišja 8,416.800 SIT,

– naloga 3.7.: najnižja 8,497.000 SIT,
najvišja 9,220.000 SIT,

– naloga 3.8.: najnižja 550.800 SIT, naj-
višja 618.030 SIT,

– naloga 3.9.: najnižja 380.000 SIT, naj-
višja 415.800 SIT,

– naloga 3.10.: najnižja 2,205.000 SIT,
najvišja 2,403.450 SIT,

– naloga 3.11.: najnižja 2,457.000 SIT,
najvišja 2,702.700 SIT,

– naloga 3.12.: najnižja 1,385.993 SIT,
najvišja 1,460.000 SIT,

– naloga 3.13.: najnižja 2,700.000 SIT,
najvišja 3,035.340 SIT,

– naloga 3.14.: najnižja 816.400 SIT,
najvišja 892.024 SIT,

– naloga 3.15.: najnižja 1,197.285 SIT,
najvišja 1,341.011 SIT,

– naloga 3.16.: najnižja 503.965 SIT,
najvišja 503.965 SIT,

– naloga 3.17.: najnižja 378.000 SIT,
najvišja 378.000 SIT,

– naloga 3.18.: najnižja 441.014 SIT,
najvišja 495.000 SIT,

– naloga 3.23.: najnižja 4,092.000 SIT,
najvišja 4,599.000 SIT,

– naloga 3.24.: najnižja 4,120.000 SIT,
najvišja 4,528.000 SIT,

– naloga 3.25.: najnižja 8,727.674 SIT,
najvišja 9,592.000 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.

12., 13.
Geodetska uprava RS

Št. 90315-26/1999-11 Ob-12584
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 10. 9., 13. 9. in 14. 9.
1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): velja za vse razpisane naloge
enako in sicer:

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
Niso oddane naloge:
– naloga 3.19.,
– naloga 3.20.,
– naloga 3.21.,
– naloga 3.22.
Za navedene naloge nobena od prejetih

ponudb ni ustrezala zahtevam iz razpisne
dokumentacije glede bistvenih elementov

ponudbe (drastično odstopanje od okvirnih
cen). V teku je novi razpis.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– naloga 3.1.: Inštitut za geodezijo in
fotogrametrijo FGG, Jamova 2, 1000 Ljub-
ljana,

– naloga 3.2.: Igea d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana,

– naloga 3.3.: Gemar d.o.o., Pristaniš-
ka ulica 12, 6000 Koper,

– naloga 3.4.: GZ Maribor- geodetske
dejavnosti d.o.o., Partizanska cesta 12,
2000 Maribor,

– naloga 3.5.: GZ Maribor- geodetske
dejavnosti d.o.o., Partizanska cesta 12,
2000 Maribor,

– naloga 3.6.: Geoin d.o.o., Gospos-
vetska cesta 29, 2000 Maribor,

– naloga 3.7.: Geodetski zavod Celje
d.o.o., Ulica XIV: divizije 10, 3000 Celje,

– naloga 3.8.: Geodetski zavod Sloveni-
je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,

– naloga 3.9.: Geodetski zavod Sloveni-
je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,

– naloga 3.10.: Igea d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana,

– naloga 3.11.: Igea d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana,

– naloga 3.12.: Digi Data d.o.o., Ope-
karska 11, 1000 Ljubljana,

– naloga 3.13.: Geodetski zavod Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na,

– naloga 3.14.: Inštitut za geodezijo in
fotogrametrijo FGG, Jamova 2, 1000 Ljub-
ljana,

– naloga 3.15.: Monolit d.o.o., Letališ-
ka 17/II, 1000 Ljubljana,

– naloga 3.16.: Digi Data d.o.o., Ope-
karska 11, 1000 Ljubljana,

– naloga 3.17.: Igea d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana,

– naloga 3.18.: Digi Data d.o.o., Ope-
karska 11, 1000 Ljubljana,

– naloga 3.19.: ni oddana,
– naloga 3.20.: ni oddana,
– naloga 3.21.: ni oddana,
– naloga 3.22.: ni oddana,
– naloga 3.23.: Geodetski zavod Celje

d.o.o., Ulica XIV: divizije 10, 3000 Celje,
– naloga 3.24.: Igea d.o.o., Koprska 94,

1000 Ljubljana,
– naloga 3.25.: Geodetski zavod Slo-

venije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljub-
ljana,

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
3.1. Izdelava DKN – območje 99-17,
3.2. Izdelava DKN – območje 99-18,
3.3. Zemljiškokatastrska nova izme-

ra Fiesa,
3.4. Zemljiškokatastrska nova izme-

ra Ormož,
3.5. Zemljiškokatastrska nova izme-

ra Murska Sobota A,
3.6. Zemljiškokatastrska nova izme-

ra Murska Sobota B,
3.7. Sanacija zemljiškega katastra v

k.o. Kamnik,
3.8. Transformacija DKN – DOF: ob-

močje Lendava,
3.9. Transformacija DKN – DOF: ob-

močje Ljutomer,
3.10. Transformacija DKN – DOF: ob-

močje Ormož,
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3.11. Transformacija DKN – DOF: ob-
močje Ptuj,

3.12. Transformacija DKN – DOF: ob-
močje Šmarje pri Jelšah,

3.13. Transformacija DKN – DOF: ob-
močje Velenje-Žalec,

3.14. Transformacija DKN – DOF: ob-
močje Koper,

3.15. Transformacija DKN – DOF: ob-
močje Sežana,

3.16. Transformacija DKN – DOF: ob-
močje Brežice,

3.17. Transformacija DKN – DOF: ob-
močje Krško,

3.18. Transformacija DKN – DOF: ob-
močje Sevnica,

3.23. Usklajevanje podatkov in dovz-
drževanje DKN: območje I,

3.24. Usklajevanje podatkov in dovz-
drževanje DKN: območje II,

3.25. Usklajevanje podatkov in dovz-
drževanje DKN: območje III.

7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 4,598.130 SIT,
– naloga 3.2.: 4,669.399 SIT,
– naloga 3.3.: 1,800.000 SIT,
– naloga 3.4.: 4,907.200 SIT,
– naloga 3.5.: 6,061.000 SIT,
– naloga 3.6.: 7,660.800 SIT,
– naloga 3.7.: 8,497.000 SIT,
– naloga 3.8.: 550.800 SIT,
– naloga 3.9.: 380.000 SIT,
– naloga 3.10.: 2,205.000 SIT,
– naloga 3.11.: 2,457.000 SIT,
– naloga 3.12.: 1,385.993 SIT,
– naloga 3.13.: 2,700.000 SIT,
– naloga 3.14.: 816.400 SIT,
– naloga 3.15.: 1,197.285 SIT,
– naloga 3.16.: 503.965 SIT,
– naloga 3.17.: 378.000 SIT,
– naloga 3.18.: 441.014 SIT,
– naloga 3.23.: 4,092.000 SIT,
– naloga 3.24.: 4,120.000 SIT,
– naloga 3.25.: 8,727.674 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posegej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): podizvajalci bodo sodelovali pri iz-
vedbi naslednjih nalog in sicer:

– naloga 3.1.: 45%,
– naloga 3.2.: 48%,
– naloga 3.4.: 4%,
– naloga 3.5.: 4%,
– naloga 3.6.: 47%,
– naloga 3.7.: 2,5%,
– naloga 3.12.: 40%,
– naloga 3.16.: 40%,
– naloga 3.18.: 40%,
– naloga 3.23.: 17%,
– naloga 3.25.: 18%.
9. Število prejetih ponudb: za vsako od

razpisanih nalog sta bili prejeti po 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– naloga 3.1.: najnižja 4,598.130 SIT,

najvišja 5,034.870 SIT,
– naloga 3.2.: najnižja 4,669.399 SIT,

najvišja 5,127.000 SIT,
– naloga 3.3.: najnižja 1,800.000 SIT,

najvišja 2,014.000 SIT,
– naloga 3.4.: najnižja 4,907.200 SIT,

najvišja 5,397.920 SIT,
– naloga 3.5.: najnižja 6,061.000 SIT,

najvišja 6,688.000 SIT,

– naloga 3.6.: najnižja 7,660.800 SIT,
najvišja 8,416.800 SIT,

– naloga 3.7.: najnižja 8,497.000 SIT,
najvišja 9,220.000 SIT,

– naloga 3.8.: najnižja 550.800 SIT, naj-
višja 618.030 SIT,

– naloga 3.9.: najnižja 380.000 SIT, naj-
višja 415.800 SIT,

– naloga 3.10.: najnižja 2,205.000 SIT,
najvišja 2,403.450 SIT,

– naloga 3.11.: najnižja 2,457.000 SIT,
najvišja 2,702.700 SIT,

– naloga 3.12.: najnižja 1,385.993 SIT,
najvišja 1,460.000 SIT,

– naloga 3.13.: najnižja 2,700.000 SIT,
najvišja 3,035.340 SIT,

– naloga 3.14.: najnižja 816.400 SIT,
najvišja 892.024 SIT,

– naloga 3.15.: najnižja 1,197.285 SIT,
najvišja 1,341.011 SIT,

– naloga 3.16.: najnižja 503.965 SIT,
najvišja 503.965 SIT,

– naloga 3.17.: najnižja 378.000 SIT,
najvišja 378.000 SIT,

– naloga 3.18.: najnižja 441.014 SIT,
najvišja 495.000 SIT,

– naloga 3.23.: najnižja 4,092.000 SIT,
najvišja 4,599.000 SIT,

– naloga 3.24.: najnižja 4,120.000 SIT,
najvišja 4,528.000 SIT,

– naloga 3.25.: najnižja 8,727.674 SIT,
najvišja 9,592.000 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.

12., 13.
Geodetska uprava RS

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 403-4/99 Ob-12275
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slo-

venija, Ministrstvo za pravosodje, Župančiče-
va 3, 1000 Ljubljana, telefaks 178-55-96.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po 3. točki
prvega odstavka.

3. Datum izbire: 16. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini usposobljeni ponudnik na
področju BA telefonskih priključkov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Telekom Slovenije, d.d.,
Stegne 19, Ljubljana-Šentvid.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 7 BA priključkov.
7. Pogodbena vrednost: 700.400,33 SIT.
8., 9., 10., 11.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 221-056/99 Ob-12410
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,

Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: prvi odstavek,
3. točka.

3. Datum izbire: 17. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): zanesljivost delovanja, doseda-
nja oprema.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Janez projektiranje in izde-
lava elektronskih naprav in alarmnih siste-
mov d.o.o., Kranerjeva 8, Ljubljana.

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

trebno dobaviti: izvedba ureditve dopolni-
tve varovanja vhoda in recepcije v vhod-
ni avli – dobava in montaža funkcionalni
ključ v roke in sicer: dvojnih vrat za pri-
stopno kontrolo z osvetlitvijo, vrat za in-
valide in prenos tovora z elektromag-
netno zaporo ter receptorskega pulta z
osvetlitvijo.

7. Pogodbena vrednost: 5,940.599 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

Ob-12478
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 3. točka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 23. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini ponudnik, ki razpolaga z
zahtevano tehnično opremo in ustreznimi
strokovnimi kadri.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Dunajska
22, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 1 kos telefonske centra-
le HICOM 330 E.

7. Pogodbena vrednost: 8,394.786 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podatka.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 42/1516/14352 Ob-12276
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, Slovenija.
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2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: stro-
kovna komisija za izvedbo javnega naročila,
št. NAB.UV/DV-42 z dne 3. 9. 1999, je na
podlagi dokumentacije, prejete od tehnične
službe, ugotovila, da je firma CRANE MO-
VATS, Z.D.A., originalni proizvajalec opre-
me, za katero se zahteva inženirska podpo-
ra pri pripravi za testiranje in pri testiranju v
času remonta v NEK-u.

Na podlagi te ugotovitve se je strokovna
komisija odločila, da odda zadevno javno
naročilo po 3. točki prvega odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 8. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): specifični tehnični zahtevki in
zahtevki kvalitete (Q.A.) in ustrezni strokov-
ni kader.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: CRANE MOVATS, A Divi-
sion of CRANE NUCLEAR, 2825 Cobb In-
ternational Blvd., Kennesaw, Georgia
30152-4352, U.S.A.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: na-
ročanje inženirske usluge za realizacijo II.
faze MOV projekta oziroma izvajanje sta-
tičnih in/ali dinamičnih testiranj motornih
ventilov pred in v remontu 2000/2001.

7. Pogodbena vrednost: 66,878.784 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 3161-101/99 Ob-12359
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti, Agencija RS za učinkovito rabo
energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
na zakona o javnih naročilih: naročnik tega
javnega naročila je pri predhodnem postop-
ku za pripravo naročila ugotovil, da pozvani
ponudnik za načrtovano izvedbo naročila
lahko ponudi najboljše možnosti za optimal-
no izvedbo naročila skladno s 3. in 8. točko
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 14. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je v postopku pregleda
in ocene ponudbe upošteval kriterije in me-
rila, ki so bili navedeni v povabilu za oddajo
ponudbe oziroma dokumentaciji za pripra-
vo ponudbe. Izvedel je postopek pregleda
in ocenil ponudbo s poudarkom na progra-
mu del. V skladu z normativnimi cenami za
izvajanje del na terenu in za storitev vodenja
je analiziral predračun stroškov. Za ustrez-
nost in sprejem ponudbe je uporabil na-
slednje glavne kriterije:

– skladnost programa del s predmetom
naloge in pričakovanimi rezultati projekta,

– terminska ustreznost in
– sprejemljivost ponudbene cene.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: naročilo je bilo dodeljeno
izvajalcu Gradbeni inštitut ZRMK, Dimičeva
12, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: jav-
no naročilo obsega storitev izvedbe projekt-
ne naloge “Vodenje projekta Energetsko

svetovanje za občane ENSVET” za leto
1999, kjer bo izvajalec opravljal naloge
skladno s pravili: navodila za delo in poobla-
stila energetskih svetovalcev, navodila za
povračila stroškov za delo energetskih sve-
tovalcev in navodila za izdelavo poročil.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost vključno s stroški svetovalne služ-
be na terenu in davčnimi obveznostmi je
37,000.000 SIT.

8., 9., 10., 11.
Agencija RS za učinkovito rabo

energije

Št. 403-4/99 Ob-12496
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župan-
čičeva 3, Ljubljana, telefaks 178-5596.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 23. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini usposobljeni ponudnik, ki
je izdelal in dobavil že obstoječo tovrstno
opremo na lokacijah pravosodnih organov,
in je zaradi enotnosti opreme edini uspo-
sobljeni izvajalec vseh dodatnih razpravnih
dvoran.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektrovod instalacije,
z.o.o., Devova 5, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
a) pravosodni organi na področju Re-

publike Slovenije,
b) 14 dokompletiranj oziroma raz-

pravnih dvoran.
7. Pogodbena vrednost:

29,796.348,10 SIT.
8., 9., 10., 11.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 012-1/99-13 Ob-12568
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Mo-

zirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje.
2.
3. Datum izbire: 23. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: referen-

ce, skupna vrednost razpisanih del, ustrez-
nost delovnih sredstev, rok plačila, fiksnost
cen in posebne ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GG Nazarje, Savinjska ce-
sta 4, Nazarje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje gozdnih cest na območju
Občine Mozirje v letu 1999 v državnih in
zasebnih gozdovih.

7. Pogodbena vrednost: 6,346.576,80
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,396.080,74 SIT z DDV in
6,346.576,80 SIT z DDV.

11.
12. Številka objave razpisa v Uradnem

listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
69-70 z dne 27. 8. 1999.

Občina Mozirje

Št. 750-010/99 Ob-12600
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,

Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 24. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): zanesljivost delovanja, varnost
nadzora zračnega prometa, dosedanja
oprema.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Airsys Gesellschaft für Air
Traffic Management Systeme mbH, Ro-
bert-Bosch Strasse 25, 63225 Langen, Fe-
deral Republic of Germany.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
analiza vpliva leta 2000 na sistem LAS
(Ljubljana Automatic System).

7. Pogodbena vrednost: 112.500 DEM.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za promet in zveze

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. VOD-04/99 Ob-12374
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, Ljublja-
na, faks 061/188-92-19, 061/188-92-09.

2. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
Ljubljana.

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

Podrobnejši opis in pregled vrst in koli-
čin blaga je razviden iz razpisne dokumen-
tacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljublja-
na, III. nadstropje, tajništvo glavnega di-
rektorja.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 25. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun Javnega podjetja Energetika Ljub-
ljana, d.o.o., št. 50104-601-15437 s skli-
cem na št. VOD-04/99. Vplačilo je možno
tudi na blagajni JP Energetike Ljubljana, Ve-
rovškova 70. Znesek plačila razpisne doku-
mentacije vključuje 19% davek na dodano
vrednost.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 3. 11. 1999 do
10. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbo je možno predloži-
ti po pošti na naslov: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali osebno v tajniš-
tvo glavnega direktorja Javnega podjetja
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, III. nadstropje.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 11. 1999 ob
12. uri na naslovu Javno podjetje Energeti-
ka Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljub-
ljana, pritličje, sejna soba.

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

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN):  navedeni v razpisni dokumentaciji.

9., 10.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,

d.o.o.

Ob-12482
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, Celje, tel. 063/441-133, faks
063/481-771.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Celje, Oblakova 5.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: diagnostika in ostali le-
karniški material:

A) otroška in enteralna prehrana,
B) reagenti in kemikalije,
C) diagnostika,
D) negovalna kozmetika, razkužila,
E) RTG filmi,
F) RTG potrošni material.
(c) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-

na vrednost je 280,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: dobava se bo

vršila v času od 1. 1. 2000 do 31. 12.
2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  Splošna bolnišnica Celje,
Lekarna, Oblakova 5, Celje, po enodnevni
predhodni najavi po faksu 063/482-055 in
predložitvi dokazila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  razpisno dokumne-
tacijo je možno zahtevati do 29. 10. 1999,
in sicer od ponedeljka do petka od 8. do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati znesek 5.000 SIT na
žiro račun št. 50700-603-31871.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 2. 11. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predlo-
žiti na naslov, ki je naveden pod 4. (a) točko.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 11. 1999 ob
9. uri v sejni sobi kirurgije Splošne bolnišni-
ce Celje, Oblakova 5, Celje.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): glavni pogoji so:

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

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

– da proti ponudniku ni bila izdana prav-
nomočna sodba, ki kaže na njegovo ne-
strokovnost,

– da ima poravnane davke, takse in dru-
ge dajatve, določene z zakonom,

– ostali pogoji iz razpisne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: način izbire ponudnika: predhodno
ugotavljanje sposobnosti po 50. čl. ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera je bila objavljena v Urad-
nem listu RS – Uradne objave, št. 56-57 z
dne 16. 7. 1999, Ob-7446.

Splošna bolnišnica Celje

Ob-12483
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5,
Celje, tel. 063/441-133, faks 063/481-771.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Celje, Oblakova 5.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: diagnostika in ostali le-
karniški material:

A) obvezilni material,
B) sanitetni potrošni material,
C) šivalni material,
D) leče,
E) laboratorijski material,
F) embalaža,
G) osteosintetski material,
H) endoproteze.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

730,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: dobava se bo

vršila v času od 1. 1. 2000 do 31. 12.
2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  Splošna bolnišnica Celje,
Lekarna, Oblakova 5, Celje, po enodnevni
predhodni najavi po faksu 063/482-055 in
predložitvi dokazila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 29. 10. 1999,
in sicer od ponedeljka do petka od 8. do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati znesek 5.000 SIT na
žiro račun št. 50700-603-31871.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 2. 11. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predlo-
žiti na naslov, ki je naveden pod 4. (a) točko.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 11. 1999 ob
9. uri v sejni sobi kirurgije Splošne bolnišni-
ce Celje, Oblakova 5, Celje.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

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

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

– da proti ponudniku ni bila izdana prav-
nomočna sodba, ki kaže na njegovo ne-
strokovnost,

– da ima poravnane davke, takse in dru-
ge dajatve, določene z zakonom,

– ostali pogoji iz razpisne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: način izbire ponudnika: predhodno
ugotavljanje sposobnosti po 50. čl. ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera je bila objavljena v Urad-
nem listu RS – Uradne objave, št. 56-57 z
dne 16. 7. 1999, Ob-7449.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 99 Ob-12574
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Murska Sobota,
Grajska ul. 24, 9000 Murska Sobota, tel.
069/34300, faks 069/34-380.

2. (a) Kraj dobave: Murska Sobota, Graj-
ska ulica 24.

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

1. zdravila, ampule in injekcije,
2. laboratorijski material,
3. zobozdravstveni material,
4. obvezilni, sanitetni material in

material za dezinfekcijo,
5. čistila in papirna konfekcija,
6. RTG filmi in pripravki za razvija-

nje filmov,
7. pisarniški material,
8. lahko kurilno olje.

(c) Ocenjena vrednost naročila po skupi-
nah:

1. 15,000.000 SIT,
2. 20,000.000 SIT,
3. 16,000.000 SIT,
4. 17,000.000 SIT,
5. 7,000.000 SIT,
6. 3,000.000 SIT,
7. 10,000.000 SIT,
8. 9,600.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

zahteva dokumentacija za ugotavljanje
sposobnosti: v tajništvu Zdravstvenega do-
ma Murska Sobota, Grajska ul. 24, 9000
Murska Sobota, tel. 069/34-300, faks
069/34-380.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 10. 1999
vsak delovni dan od 7. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun št. 51900-603-32106 oziroma
neposredno na blagajni.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 10. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Murska So-
bota, Grajska ul. 24, 9000 Murska Sobota,
tel. 069/34-300, faks 069/34-380.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 10. 1999 ob 11. uri v prostorih tajniš-
tva Zdravstvenega doma Murska Sobota,
Grajska ul. 24, 9000 Murska Sobota, tel.
069/34-300, faks 069/34-380.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
preveriti skupina ponudnikov, ki ji bo dode-
ljeno naročilo: pogodbe bodo sklenjene z



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 80 / 1. 10. 1999 / Stran 5383

fizičnimi in pravnimi osebami, ki bodo izpol-
njevali pogoje iz razpisne dokumentacije in
jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. čl. ZJN):navedeni v razpisni dokumen-
taciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu ZJN.

10., 11.
Zdravstveni dom

Murska Sobota

Št. 99 Ob-12575
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zavod za zdravstveno varstvo Mur-
ska Sobota, Arh. Novaka 2b, tel.
069/302-100, faks 069/302-111.

2. (a) Kraj dobave: Murska Sobota, Arh.
Novaka 2b.

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

1. material za mikrobiološko diag-
nostiko in gojišča,

2. kemikalije in reagenti,
3. steklovina, plastika in laborato-

rijski material,
4. material za dezinfekcijo, dezin-

sekcijo in deratizacijo.
(c) Ocenjena vrednost naročila po sku-

pinah:
1. 5,000.000 SIT,
2. 1,200.000 SIT,
3. 3,000.000 SIT,
4. 9,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

zahteva dokumentacija za ugotavljanje spo-
sobnosti: v tajništvu Zavoda za zdravstveno
varstvo Murska Sobota, Arh. Novaka 2b,
tel. 069/302-110, faks 069/302-111.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 10. 1999
vsak delovni dan od 7. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun št. 51900-603-32111 oziroma
neposredno na blagajni.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 10. 1999 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno var-
stvo Murska Sobota, Arh. Novaka 2b, 9000
Murska Sobota.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 10. 1999 ob 8.30 v prostorih tajništva
Zavoda za zdravstveno varstvo Murska So-
bota, Arh. Novaka 2b.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
preveriti skupina ponudnikov, ki ji bo dode-
ljeno naročilo: pogodbe bodo sklenjene z
fizičnimi in pravnimi osebami, ki bodo izpol-
njevali pogoje iz razpisne dokumentacije in
jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. čl. ZJN): navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

9. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: postopek se izvaja po 50. členu
ZJN.

10., 11.
Zavod za zdravstveno varstvo

Murska Sobota

Št. 99 Ob-12576
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Ljutomer, Ulica. I.
Slovenskega tabora 1, tel. 069/84-222,
faks 069/84-235.

2. (a) Kraj dobave: Ljutomer, Ulica I. Slo-
venskega tabora 1.

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

1. zdravila, ampule in injekcije,
2. laboratorijski material,
3. zobozdravstveni material,
4. obvezilni in sanitetni material.

(c) Ocenjena vrednost naročila po sku-
pinah:

1. 3,200.000 SIT,
2. 7,000.000 SIT,
3. 7,800.000 SIT,
4. 3,800.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

zahteva dokumentacija za ugotavljanje spo-
sobnosti: v tajništvu Zdravstvenega doma
Ljutomer, Ulica I. Slovenskega tabora 1,
9240 Ljutomer, tel. 069/84-222, faks
069/83-235.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 10. 1999
vsak delovni dan od 7. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun št. 51930-603-32202 oziroma
neposredno na blagajni.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 13. 10. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljuto-
mer, Ulica I. Slovenskega tabora 1, 9240
Ljutomer.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 10. 1999 ob 12. uri v prostorih tajniš-
tva Zdravstvenega doma Ljutomer, Ulica I.
Slovenskega tabora 1, 9240 Ljutomer.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
preveriti skupina ponudnikov, ki ji bo dode-
ljeno naročilo: pogodbe bodo sklenjene z
fizičnimi in pravnimi osebami, ki bodo izpol-
njevali pogoje iz razpisne dokumentacije in
jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
čl. ZJN):navedeni v razpisni dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: postopek se izvaja po 50. členu ZJN.

10., 11.

Zdravstveni dom
Ljutomer

Št. 99 Ob-12577
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Gornja Radgona,
Partizanska 34, 9250 Gornja Radgona, tel.
069/64-860, faks 069/648-615.

2. (a) Kraj dobave: Gornja Radgona, Par-
tizanska 34.

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

1. zdravila, ampule in injekcije,
2. laboratorijski material,
3. zobozdravstveni material,
4. obvezilni in sanitetni material,

(c) Ocenjena vrednost naročila po sku-
pinah:

1. 6,000.000 SIT,
2. 4,000.000 SIT,
3. 7,000.000 SIT,
4. 5,800.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

zahteva dokumentacija za ugotavljanje spo-
sobnosti: v tajništvu Zdravstvenega doma
G. Radgona, Partizanska 34, 9250 Gornja
Radgona. tel. 069/64-860, faks
069/648-615.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 10. 1999
vsak delovni dan od 7. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun št. 51910-603-32223 oziroma
neposredno na blagajni.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 13. 10. 1999 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom G. Radgo-
na, Partizanska 34, 9250 Gornja Radgona.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 10. 1999 ob 8.30 v prostorih tajništva
Zdravstvenega doma G. Radgona, Partizan-
ska 34, 9250 Gornja Radgona.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
preveriti skupina ponudnikov, ki ji bo dode-
ljeno naročilo: pogodbe bodo sklenjene z
fizičnimi in pravnimi osebami, ki bodo izpol-
njevali pogoje iz razpisne dokumentacije in
jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
čl. ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: postopek se izvaja po 50. členu ZJN.

10., 11.
Zdravstveni dom
Gornja Radgona

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Št. 404-08-23/99 Ob-12599
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje seminarjev
na področju informatike po letnem pro-
gramu usposabljanja v Centru za
obrambno usposabljanje Poljče za po-
dročja: delovanje osebnih računalnikov
in urejevalnik besedil; urejevalnik pre-
glednic in baze podatkov; orodja za na-
črtovanje in grafična orodja; računal-
niške komunikacije in multimediji ter
predstavitve; informacijska usposablja-
nja za predstojnike in podpora delu v
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skupinah ter upravljanje z dokumenti;
funkcionalna usposabljanja za delovne
naloge in ostalo.

Ocenjena vrednost naročila je
15,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Ministrstvo za obrambo,
Center za obrambno usposabljanje, Poljče
27, Begunje na Gorenjskem.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: 12
mesecev.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Uprava za logisti-
ko, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana pisar-
na za javne razpise, tel. 061/171-25-86,
soba št. 365, vsak delovni dan med 11. in
12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS PUS 6/99), na žiro račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti:

– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora na-
slednje podatke, navedba polnega naslova
ponudnika, davčno številko, št. javnega raz-
pisa) ter,

– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 10. 1999 do
15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna - vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana. Zapeča-
tene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: “Ne odpiraj – ponudba MORS
PUS 6/99 – Izvajanje seminarjev na po-
dročju informatike”.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 10. 1999
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba
št. 150.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. kopija dokazila pristojnega organa o
registraciji ponudnika za dejavnost, v katero
sodi izvajanje javnega naročila,

2. kopija odločbe pristojnega organa o
izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev
za opravljanje dejavnosti, v katero sodi izva-
janje javnega naročila,

3. BON 1 in BON 2 ali BON 3,
4. izjava ponudnika, da izpolnjuje pogo-

je 4. člena odredbe o obvezni vsebini razpi-
sne in ponudbene dokumentacije,

5. navedba zaposlenih, strokovnjakov,
izobrazbena struktura izvajalcev,

6. navedba podatkov o referencah in
sklenjenih pogodbah,

7. seznam ponujenih usposabljanj po po-
dročjih,

8. cenik ponujenih usposabljanj,
9. največ 10 gradiv.
Naročnik bo priznaval ponudnikom spo-

sobnost na podlagi odgovorov na razpisno

dokumentacijo. Merila, ki se nanašajo na
ugotavljanje in ocenjevanje usposobljenosti
ponudnikov: kakovost izvajanja 20%, celo-
vitost pokrivanja ponujenih področij 20%,
programi, izvedba, delo z udeleženci, kako-
vost vzorčnih gradiv 20%, navedba zaposle-
nih, strokovnjakov, izobrazbena struktura iz-
vajalcev 15%, cene za izvajanje usposab-
ljanj 10%, reference, sklenjene pogodbe
ponudnika 10%, kakovost ponudbe 5%. Za
priznavanje sposobnosti mora ponudnik
zbrati več kot 75% točk.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik želi pridobiti zelo kakovostne
ponudnike. Naročnik bo v postopku oddaje
javnega naročila s pisnim vabilom (pozivom
k oddaji ponudb) povabil ponudnike s priz-
nano sposobnostjo, da predložijo ponudbe
za razpored usposabljanj za posamezno ali
za več področij, ko bo v skladu z Letnim
programom usposabljanj, s potrebami kan-
didatov, z mesečnimi načrti usposabljanj v
Centru za obrambno usposabljanje Poljče
in razpoložljivimi finančnimi sredstvi, razpo-
red izdelan. Najugodnejša ponudba za po-
samezen razpored bo izbrana po naslednjih
merilih: cena ponudbe 70%; elementi za
posamezen razpored: kakovost zahtevanih
programov, vsebina, količina in odkup gra-
diva, kakovost zahtevanega gradiva, razpo-
ložljivost in odzivnost ponudnika 20%, osta-
le ugodnosti 10%.

11.
Ministrstvo za obrambo

Javni razpisi

Popravek št. 2

Ob-12564
V javnem razpisu za izbiro dobavitelja

laboratorijske opreme za področje presku-
šanja električne opreme Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo – Urad za standardizaci-
jo in meroslovje, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999,
Ob-10861, se besedilo v:

– 1. točki, ki se nanaša na predmet raz-
pisa:

“SKLOP 4: Merilnik mikro ohmov in na-
no voltov – 1 kos (sistem)” popravi na

“SKLOP 4: Simulator/kalibrator z ba-
terijskim napajanjem – 1 kos (sistem)”
ter

“SKLOP 10: Generator slike – 1 kos
(sistem)” popravi na

“SKLOP 10: AC stabilizirani napetost-
ni vir – 1 kos (sistem),

Merilnik temperature – 1 kos (si-
stem),

Voltmeter vršne in efektivne vredno-
sti – 1 kos (sistem),

Računalnik za zajem podatkov – 1 kos
(sistem)”.

Popravljena razpisna dokumentacija je
na voljo na že objavljenem naslovu v Urad-
nem listu RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Urad za standardizacijo in meroslovje

Corrigendum No. 2

Ob-12565
In the Invitation to Tender for Supply of

equipment for laboratories operating as a
testing laboratories for the scope of charac-
teristics that determine safety characteri-
stics of the apparatus issued by Ministry of
Science and Technology – Standards and
Metrology Institute, and published in Offi-
cial Journal of the Republic of Slovenia, No.
71 from 3. 9. 1999, Ob-10968, a text in:

– at point 1, reffering to Subject;
“LOT 4: Nano Volt / Micro Ohm meter -

1piece (system)« is corrected to
“LOT 4: Battery powered simula-

tor/calibrator – 1piece (system)” and
“LOT 10: Pattern generator for testing of

TV sets – 1 piece (system)” is corrected to
“LOT 10: AC stabilized power supply

Power meter – 1 piece (system),
Temperature measurement equip-

ment – 1 piece (system),
Peak and True RMS meter – 1 piece

(system),
Portable computer – 1 piece (sys-

tem)”.
The revised Tender Dossier is available

at the same address as the previous ad-
dress noted in OJ No.71 from 3. 9. 1999.

Republic of Slovenia,
Ministry of Science and Technology

Standards and Metrology Institute

Ob-12475
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropske skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
17/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97), objavlja Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za okolje in prostor

javni razpis št. 2
za nabavo opreme za Obalno
oceanografsko postajo Piran,

ki jo sofinancira Evropska skupnost iz
sredstev PHARE, v okviru programa čez-
mejnega sodelovanja z Italijo 1998, projekt
št. SL-9802.02.03.

Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse fizične in pravne osebe iz držav članic
Evropske unije in iz dežel koristnic progra-
ma PHARE v Centralni in Vzhodni Evropi, ki
dobavljajo blago z izvorom iz teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dobava opreme (v

dveh sklopih) za oceanografski in ekološki
nadzor v slovenskem morju, ki ga opravlja
Morska biološka postaja Nacionalnega in-
štituta za biologijo v Piranu. Ponudniki se
lahko prijavijo le na razpis v celoti. Oprema
vsebuje obalno oceanografsko bojo z meril-
nimi instrumenti in telemetrijo ter sprejemno
podatkovno postajo na kopnem. Ponudba
mora popolnoma ustrezati opisu v tehničnih
specifikacijah.

Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od
skrajnega roka prispetja ponudb.

Naročnik si, na podlagi ponujenih cen
po enoti, pridržuje pravico spremembe ob-
sega kupljenega blaga za 15% več ali manj
od količin, ki so predvidene v razpisu.
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Oprema se dostavi na naslov: II. Nacio-
nalni inštitut za biologijo, Morska biološka
postaja Piran, Fornače 41, 6330 Piran, Slo-
venija.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe: dobavitelj bo izbran po postopku,
ki ga predpisuje Priročnik za decentralizi-
rani implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali splošnim po-
gojem za pogodbe za dobave blaga. Na-
ročnik ni obvezan sprejeti niti najcenejše
niti katerekoli od ponudb ali oddati naro-
čilo.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v an-

gleškem jeziku in mora ustrezati naslednjim
dokumentom:

1. navodilom ponudnikom za pogod-
be za dobave blaga;

2. posebnim razpisnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga;

3. tehničnim specifikacijam;
4. obrazcu ponudbenega predra-

čuna;
5. splošnim pravilom za ponudnike in

sklenitev pogodbe za dobave blaga.
Splošni pogoji za pogodbe za dobave

blaga, ki se financirajo s sredstvi sklada
PHARE – skupaj z osnutkom pogodbe, so
priloženi le v vednost.

Ti dokumenti sestavljajo popolno razpi-
sno dokumentacijo, ki jo je na osnovi pisne
zahteve mogoče brezplačno dobiti na naslo-
vu: Nacionalni inštitut za biologijo, Morska
biološka postaja Piran, Fornače 41, 6330
Piran, Slovenija, faks +386 66 746 367,
tel. +386 66 746 368, kontaktni osebi: dr.
Vlado Malačič in Jani Forte.

Pisne zahteve zainteresiranih ponudni-
kov za razpisno dokumentacijo morajo pris-
peti priporočeno na zgoraj omenjeni naslov
najkasneje v roku 20 dni od dneva objave
tega obvestila v Uradnem listu RS.

4. Informativni sestanek: informativni
sestanek bo 29. oktobra 1999 ob 12. uri
v prostorih Morske biološke postaje v Pi-
ranu.

5. Predložitev ponudb: ponudbe v zaprti
ovojnici morajo biti dostavljene najkasneje
do 26. novembra 1999 do 12. ure po lokal-
nem času na naslov: III. Nacionalni inštitut
za biologijo, Morska biološka postaja Piran,
Fornače 41, 6330 Piran, Slovenija.

Odpiranje ponudb se bo vršilo dne 26.
novembra 1999 ob 13. uri po lokalnem
času na istem naslovu. Odpiranja ponudb
se lahko udeleži le en predstavnik ponudni-
ka s pismenim pooblastilom.

RS, Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-12476

Following the Decree on ratification of
the Framework Agreement between the
Government of the Republic of Slovenia and
the European Community Commission on
Implementation of Measures related to Fi-
nancial, Technical and other Forms of
Co-operation (OG RS 17/93) and in rela-
tion with the Point 9, Para 1 of the Art. 55 of
the Law on Public Procurement (OG RS
24/97), the Republic of Slovenia, Ministry
of Environment and Physical Planning is-
sues this

Invitation to Public Tender No 2
for the Provision of Equipment for the
Coastal Oceanographic Station Piran

which will be co-financed by the Euro-
pean Commission from PHARE funds in the
framework of the Cross-border
Co-operation Programme with Italy 1998,
project No SL-9802.02.03

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union and of the
PHARE programme beneficiary countries
from Central and Eastern Europe, who offer
to supply goods originating from those
countries.

1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for the

selection of supplier of equipment (in two
Lots) for oceanographic and ecological
monitoring of Slovenian waters which is con-
ducted by the Marine Biological Station in
Piran.

Any Tenderer may tender only for both
of the Lots. The equipment is composed of
a coastal oceanographic buoy with measur-
ing sesnors and telemetry, and of a
data-receiving station on land. The supplies
tendered must fully conform with the de-
tailed description as set out in the Technical
Specifications.

The Tenderer is bound by his offer for a
period of 60 days as from the final date for
submission of tenders.

The Contracting Authority reserves the
right to purchase, based on the unit price
tendered, 15% units less or more than the
quantities of goods indicated in appended
Schedule of Prices.

The supplies must be delivered to the
following address: IV. Nacionalni inštitut za
biologijo, Morska biološka postaja Piran,
Fornače 41, 6330 Piran, Slovenia.

2. Procedure and Conditions of Contract
The supplier will be selected following

the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Manu-
al, European Commission, September
1997). The conditions of Contract will com-
ply with the General Conditions for Supply
contracts. The Contracting Authority is not
bound either to accept the lowest or any
offer or to award any Contract.

3. Tender Dossier
The following documents in English are

issued to enable you to tender:
1. Instructions to Tenderers for Sup-

ply Contracts;
2. Special Tender Conditions for Sup-

ply Contracts;
3. Technical Specifications;
4. Schedule of Prices;
5. General Regulations for Tenders

and the Award of Supply Contracts.
General Conditions for Supply Contracts

Financed from PHARE Funds and Draft Con-
tract Form are attached for Information only.

These documents constitute the com-
plete tender dossier and may be obtained
free of charge by written request at the fol-
lowing address: Nacionalni inštitut za biolog-
ijo, Morska biološka postaja Piran, Fornače
41, 6330 Piran, Slovenia, fax:
+386 66 746 367 tel: +386 66 746 368,
Contact persons: Dr. Vlado Malačič, Jani
Forte.

Written requests for Tender Dossier
should be received by registered mail at the
above mentioned address in 20 days after
publication of this announcement in the Of-
ficial Gazette at the latest.

4. Clarification Meeting
A Clarification meeting shall take place

on 29 October 1999 at 12 p.m. in the
premises of the Maritime Biological Station
(Morska biološka postaja) Piran.

5. Submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be sub-

mitted, at the latest, on 26 November 1999,
at 12 p.m. local time, at: V. Nacionalni inšti-
tut za biologijo, Morska biološka postaja Pi-
ran, Fornače 41, 6330 Piran, Slovenia.

The tenders will be opened in public
session on 26 November 1999, at 1 p.m.
local time at the same address.

Only one Tenderer´s representative,
submitting the power of attorney, may at-
tend the opening session.

RS, the Ministry of Environment
and Physical Planning

Ob-12566
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l.  RS, št. 24/97) in navodil Evropske Unije,
Phare CREDO program, Central Program-
me Office – Dangroup Consortium, objavlja
ONEJ, društvo prekmurske pobude

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo projekta

“Ustanovitev medregionalnega
kulturno-umetniškega centra”

Izvedbo del sofinancira Evropska komi-
sija iz sredstev PHARE, v okviru PHARE
CREDO programa, projekt št.
98-SI/HU-33-H-06. Na razpis se lahko ena-
kopravno prijavijo vse pravne osebe iz dr-
žav, članic Evropske unije in iz držav, pre-
jemnic sredstev programa Phare. Tudi vgra-
jeni materiali in oprema morajo izvirati iz teh
držav.

Naročnik: ONEJ, društvo prekmurske
pobude, p.p. 197, 9000 Murska Sobota,
telefon: 00386 69 27 130.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvedba rekonstruk-

cije in izgradnja objekta “Art Center” v Sre-
dišču na Goričkem.

Ocenjena vrednost del je ca. 31,5 mio
SIT (162.000 EUR).

Dela se oddajojo kot celota. V primeru,
da bo vrednost ponudb presegla razpolož-
ljiva sredstva, ima naročnik pravico, da po
lastni presoji iz razpisa izloči določena raz-
pisana dela.

Predvideni čas pričetka del je po podpi-
su pogodbe (predvidoma začetek novem-
bra), rok za dokončanja del je konec aprila
2000.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Izbira izvajalca bo potekala po postop-
ku, ki ga predpisuje zakon o javnih naroči-
lih, Ur. l. RS, št. 24/97 in navodilih Evrop-
ske Unije, Phare CREDO program, Central
Programme Office. Merila za dodelitev na-
ročila so natančneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji. Najcenejša ponudba ni nuj-
no najugodnejša.

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
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stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 2 letih na projektih, pri katerih je bil
ponudnik glavni izvajalec in, ki so po naravi
in zapletenosti primerljiva z razpisanimi de-
li;

– drugi pogoji, navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 2% od ponudbene vrednosti v
EUR ali SIT ali v protivrednosti v katerikoli
tuji konvertibilni valuti.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo

v slovenskem jeziku pridobijo na naslovu:
ONEJ, društvo prekmurske pobude, pp 197,
9000 Murska Sobota po vplačilu nevračljive-
ga zneska 10.000 SIT valuti na ŽR št.
51900-620-203 05 1340115-1295381 s
pripisom “Za razpisno dokumentacijo - ART
CENTER”.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 1. 10. 1999 dalje. Za
vse dodatne informacije je pooblaščen Sto-
jan Habjanič, telefon: 00 386/41-653-801.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v slovenskem jeziku morajo

prispeti do 21. 10. 1999 do 12. ure po
lokalnem času na naslov: ONEJ, društvo
prekmurske pobude, pp 197, 9000 Mur-
ska Sobota. Ovojnice morajo biti zaprte in
jasno označene: ”Prijava na razpis - Ne od-
piraj”. Odpiranje ponudb bo javno in bo dne
22. 10. 1999 ob 10. uri po lokalnem času
v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranj-
čeva 3, 9226 Moravske Toplice. Pri odpira-
nju ponudb lahko sodeluje en predstavnik
ponudnika, ki se izkaže s pisnim pooblasti-
lom.

ONEJ, društvo prekmurske pobude

Ob-12567
In accordance with Law on Public Pro-

curement (OG RS 24/97) and Instructions
given by European Union’s Phare Credo
Programme, Central Programme Office –
Dangroup Consortium, ONEJ, društvo prek-
murske pobude announces

Invitation to Tender for Works
for the Project “Establishing the

Interregional Art and Cultural Centre”
The works are co-financed by the Euro-

pean Commission from PHARE funds in the
framework of Phare CREDO programme,
Project No. 98-SI/HU-33-H-06. Participa-
tion is open on equal terms to all legal per-
sons of Member States of the European
Union and of beneficiary countries of the
PHARE programme. Supplies of materials
and equipment offered must also originate
from those countries.

Ordered by: ONEJ, društvo prekmurske
pobude, p.p.197, 9000 Murska Sobota,
telefon: 00386 69 27130.

1. Subject to Tender
The Invitation to Tender is issued for the

selection of the Contractor for reconstruc-
tion and building of Art Centre.

Estimated Value of Works is cca. 31,5
mio SIT (162.000 EUR).

Works are given away as a whole. In the
case Tenders value exceeds available
funds, the Contracting Authority reserves
the right to reduce parts of tender works.

The Works shall start after signing of the
Contract and shall be finalised till the end of
April 2000.

2. Procedure and Conditions of the Con-
tract

The procedure for contract award will
follow the Slovene legislation (Law on Pub-
lic Procurement, OG RS 24/97) and in-
structions given by European Union’s Phare
Credo Programme, Central Programme Of-
fice. Criteria for selection of a subcontrac-
tor are in detail described in a tender dossi-
er. The cheapest tender is not necessary
the advantageous tender.

Tenders for the construction works
should be submitted only by companies and
natural persons meeting the minimum quali-
fying criteria including, but not limited to:

– successful experience as the prime
contractor in construction of project of the
same nature and complexity comparable to
the tendered works during last 2 years

– other conditions, as written in a tender
dossier.

All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 2% of the
Tender Price in EUR or SIT or any other
equivalent foreign convertible currency.

3. Tender Dossier
Tender Dossier in the Slovene language

may be obtained from the following address:
ONEJ – društvo prekmurske pobude, pp
197, 9000 Murska Sobota, upon payment
of nonrefundable fee of 10.000,00 SIT to
the bank account No.
51900-620-203 05 1340115-1295381
with the notice “For tender dossier ART
CENTRE”.

Only tenderers purchasing the tender
documents will be eligible to submit their
offers. The tender dossiers are available
from 1th October 1999. For all additional
information the responsible person is Sto-
jan Habjanič, phone: 00 386/41-653-801.

4. Submission of Tenders
Complete tenders in the Slovene lan-

guage must be delivered by latest on 21th
October 1999 by 12:00 hrs local time to
the address: ONEJ – društvo prekmurske
pobude, pp 197, 9000 Murska Sobota.
The sealed envelope has to be marked
“Ponudba na razpis – Ne odpiraj”. The
opening of bids will be public on 22nd of
October at 10:00 hrs local time at the ad-
dress: Občina Moravske Toplice, Kranjče-
va 3, 9226 Moravske Toplice. At the open-
ing session one Tenderers representative,
submitting the power of attorney may par-
ticipate.

ONEJ, društvo prekmurske pobude

Št. 511/99 Ob-12628
Na podlagi zakona o raziskovalni dejav-

nosti (Ur. l. RS, št. 8/91), na podlagi pravil-
nika o ciljnih raziskovalnih programih za pod-
poro strateškega razvoja Slovenije na posa-
meznih področjih (Ur. l. RS, št. 22/98 in
34/98) ter na podlagi odredbe o načinu
oddajanja subvencij, dotacij in drugih trans-
ferov iz sredstev proračuna RS (Ur. l. RS,
št. 5/98) objavljamo

javni razpis
raziskovalnih projektov za podporo

ciljem nacionalnega pomena na
področju kulture

I. Uporabniki proračunskih sredstev: Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo, Dunaj-
ska 48, 1000 Ljubljana, Ministrstvo za kul-
turo,Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana.

II. Predmet razpisa je izbira projektov v
okviru ciljnega raziskovalnega programa Mi-
nistrstva za kulturo, ki je namenjen zagotav-
ljanju raziskovalne strokovne podpore za do-
seganje strateških ciljev ministrstva. Razpis
vključuje prednostne raziskovalne tematike
za oblikovanje in izvajanje nacionalne kul-
turne politike.

Razpisani projekti:
1. Model za evalvacijo kulturne politike
Cilj:
– izdelava metodologije za evalvacijo

učinkov nacionalne kulturne politike, ki bo
vsebovala evalvacijske kriterije, merila in
sodila ter kvalitativne in kvantitativne ka-
zalce za ugotavljanje njihovega izpolnje-
vanja,

– izdelava organizacijske zasnove za iz-
vajanje evalvacije po predlaganem modelu,

– opis modelov za evalvacijo nacional-
nih kulturnih politik v referenčnih državah
EU.

2. Model za ugotavljanje stanja kulture v
Sloveniji

Cilj:
Izdelava podatkovnih in metodoloških te-

meljev za stalno spremljanje in preverjanje
stanja kulture v Sloveniji po posameznih seg-
mentih in elementih ter z identifikacijo vpliv-
nih dejavnikov, pri čemer je potrebno pre-
veriti:

– verodostojnost podatkov,
– načine zbiranja,
– uporabnost podatkov za spremljanje

stanja.
3. Model zagotavljanja operne umetno-

sti v Sloveniji
Cilj:
– z uporabo metodologije za analizo po-

litik izdelati študijsko raziskavo, ki naj bi bila
strokovna osnova za oblikovanje kulturne
politike na tem področju s tem, da se naj-
prej ugotovi obseg in vrsto potreb po operni
umetnosti v Sloveniji in nato na tej osnovi
oblikuje ustrezen model pravne, finančne,
organizacijske, prostorske in delovno prav-
ne urejenosti operne umetnosti v Sloveniji,
upoštevaje strukturne in historične značil-
nosti Slovenije,

– podati opis tovrstnih modelov v za nas
referenčnih državah.

4. Konstitucija »nacionalnega interesa«
in rabe merila »nacionalnega« v slovenski
kulturni politiki

Cilj:
Ugotoviti, kako se je v Sloveniji konstitui-

ralo razumevanje »nacionalnega« (vključno
»slovenskega«) kot merila v kulturni politiki.
Rezultati naj bi prispevali k razčiščevanju
uporabe atributa “nacionalnega” kot merila
kvalitete v slovenski kulturni politiki ali kot
osnove za finančne obveznosti države.

5. Društvena in klubska kultura v Slove-
niji

Cilj:
Ugotoviti obseg in vsebine klubskega in

društvenega kulturnega življenja v Sloveniji
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danes in zdajšnje načine razumevanja kul-
turnih potreb pri udeležencih in uporabnikih
društvene in klubske dejavnosti. Rezultati
naj omogočijo ustreznejšo kulturno politiko
na tem področju, usklajen razvoj in kvalitet-
nejše zadovoljevanje kulturnih potreb ljudi v
njihovem življenjskem okolju.

6. Položaj kulturno-umetniške dejavno-
sti v slovenskem zamejstvu in izseljenstvu
ter njeno mesto v sodobni slovenski kulturi.

Cilj:
Analiza mesta in vloge , ki ga imajo posa-

mezne vsebine in oblike aktualne ustvarjal-
nosti zamejcev in izseljencev na ustreznih
področjih sodobne slovenske kulture. Re-
zultati projekta naj predstavljajo strokovno
podlago za strategijo oblikovanja kulturne
politike do Slovencev po svetu.

Pogoji in merila
a) Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij Ministrs-
tva za znanost in tehnologijo oziroma imajo
status zasebnih raziskovalcev.

Odgovorni nosilec projekta mora biti za-
poslen v organizaciji, ki je prijavitelj projekta
in izpolnjevati pogoje za odgovornega nosil-
ca raziskovalnega projekta, predpisane z
29. in/ali 30. členom zakona o raziskovalni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91).

b) Predloge projektov ocenjuje program-
ski svet za ciljne raziskovalne programe Mi-
nistrstva za kulturo, na podlagi predhodno
izdelane ocene ustrezne kakovosti in razi-
skovalne usposobljenosti odgovornih nosil-
cev projektov oziroma članov projektnih sku-
pin, ki jih pripravi Ministrstvo za znanost in
tehnologijo na podlagi kriterijev, ki veljajo
za izvajanje aplikativnih oziroma razvojnih
raziskav.

Pri izboru projektov bodo imeli prednost
predlogi projektov, ki bodo:

– s kvalificiranostjo predlagateljev, opre-
delitvijo problemov, raziskovalnim pristo-
pom, finančno ponudbo in časovnim načr-
tom obetali učinkovito doseganje zgoraj na-
vedenih ciljev po razpisanih projektih,

– ki bodo za izvajanje razpisane temati-
ke oblikovali projektne skupine, sestavljene
interdisciplinarno,

– ki bodo prikazali uporabne pričakova-
ne rezultate.

III. Okvirna višina sredstev
Okvirna vrednost sredstev, ki jih za iz-

vedbo programa namenjata naročnik in so-
financer – 16,000.000 SIT.

IV. Rok izvedbe projektov je od 6 do
praviloma 14 mesecev v skladu s progra-
mom posameznih projektov.

V. Prijava na razpis mora prispeti na na-
slov, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke,
do vključno 20. 10. 1999 do 14. ure.

VI. Odpiranje prijav bo 21. 10. 1999 ob
10. uri v sejni sobi Ministrstva za znanost in
tehnologijo v (v II. nadstropju), Trg OF 13,
Ljubljana.

VII. Prijavitelji projektov bodo obveščeni
o izbiri v roku 20 dni od dneva odpiranja.

VIII. Razpisno dokumentacijo (prijavni
obrazci z navodili ter prilogo z utemeljitvijo
posameznih projektov) dvignejo prijavitelji
od dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije do izteka prijavnega roka pri vra-
tarju Ministrstva za znanost, Trg OF 13, Ljub-
ljana.

Pisne prijave z oznako Ne odpiraj – Raz-
pis za CRP – “in navedbo teme” morajo
prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vlo-
žišče Ministrstva za znanost in tehnologijo,
Trg OF 13, Ljubljana.

Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih prijav komisija ne bo obravnavala in bo-
do vrnjene prijaviteljem.

IX. Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom so možne na naslovih: Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljublja-
na, tel. 17-84-624, Aljana Pogačnik in na
Ministrstvu za kulturo, Tivolska 50, Ljublja-
na, tel. 319-898, Anja Muck.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ministrstvo za kulturo

Št. 187/99 Ob-12297
Občina Moravske Toplice na podlagi 19.

člena odloka o koncesiji za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zra-
ka na območju Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 69/99) in 2. člena pravil-
nika o postopku javnega razpisa za izbiro
koncesionarja in način izbire koncesionarja
(Uradni list RS, št. 69/99) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za

pregledovanje, nadzorovanje in
čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov

in zračnikov zaradi varstva zraka na
območju Občine Moravske Toplice
1. Koncedent: Občina Moravske Topli-

ce, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3,
9226 Moravske Toplice.

2. Predmet koncesije: izvajanje gospo-
darske javne službe za pregledovanje, nad-
zorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dim-
nih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
(dimnikarske službe) na območju Občine
Moravske Toplice.

3. Trajanje koncesije: koncesija bo po-
deljena za dobo štirih let. Koncesijsko raz-
merje začne veljati z dnem, ki se določi v
koncesijski pogodbi.

4. Koncesionar mora izpolnjevati nasled-
nje pogoje:

– da je pravna ali fizična oseba, registri-
rana v Republiki Sloveniji za opravljanje dim-
nikarske dejavnosti oziroma ima obrtno do-
voljenje za opravljanje te dejavnosti,

– v primeru, da je koncesionar registri-
ran kot družba, prijavi na razpis priloži: sk-
lep o vpisu družbe v sodni register, odločbo
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje de-
javnosti; v primeru, da je organiziran kot
samostojni podjetnik, pa predloži priglasi-
tveni list, obrtno dovoljenje in odločbo o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejav-
nosti,

– da ima izkušnje na področju dimnikar-
ske dejavnosti,

– da zagotovi, da bo izvajanje dimnikar-
ske dejavnosti potekalo v okviru predpisa-
nih standardov in normativov,

– da ni v postopku stečaja ali likvidacije,
– da predloži program izvajanja dimnikar-

ske dejavnosti z vidika kadrov, organizacije
del, strokovne opremljenosti, razvojnega in
finančnega vidika za čas trajanja koncesije,

– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi
kadri in drugimi materialnimi sredstvi za iz-
vajanje dimnikarske dejavnosti,

– da predloži svoje bonitetno poročilo
pristojne institucije (BON),

– da se obveže skleniti zavarovanje od-
govornosti za škodo, ki bi jo zakrivil pri
opravljanju ali v zvezi z opravljanjem dimni-
karske dejavnosti uporabnikom dimnikar-
skih storitev ali drugim osebam in za škodo,
ki jo lahko povzroči tretji osebi, državi ali
občini, zaradi nevestnega izvajanja dimni-
karske službe,

– da predloži ceno storitev, ki bo vklju-
čevala tudi koncesijsko dajatev v višini naj-
manj 5%.

5. Prijava na razpis mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 4.

točke tega razpisa,
– veljavne izjave iz 4. točke tega razpisa,
– izhodiščne cene za opravljanje stori-

tev in način usklajevanja cen,
– osnutek koncesijske pogodbe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Merila za izbiro koncesionarja so:
– ponujena izhodiščna cena za posa-

mezno vrsto storitev in način usklajevanja
cen,

– celovitost ponudbe,
– dosedanje reference na področju dim-

nikarske dejavnosti,
– druge ugodnosti ponudnika.
7. Rok za oddajo pisnih ponudb z vsemi

zahtevanimi dokazili je 30 dni po tej objavi
razpisa. Ponudbe je potrebno poslati v za-
prti kuverti na naslov: Občina Moravske To-
plice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske
Toplice, s pripisom: “Ne odpiraj – javni raz-
pis za dimnikarske storitve – koncesija“.

8. Javno odpiranje ponudb bo prvo sre-
do po preteku roka iz 7. točke, ob 13. uri,
na sedežu Občine Moravske Toplice, Kranj-
čeva 3, Moravske Toplice.

9. O izbiri koncesionarja bo odločil kon-
cedent z upravno odločbo.

10. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo vsak delovni dan po pred-
hodni najavi v tajništvu Občine Moravske To-
plice, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice.

11. Cena razpisne dokumentacije znaša
4.000 SIT, znesek je potrebno nakazati na
žiro račun Občine Moravske Toplice, št.
51900-630-76064.

12. Vse dodatne informacije lahko po-
nudniki dobijo pri Nadi Lutarič – tel.
069/48-765.

Občina Moravske Toplice

Št. 1145/99-21 Ob-12411
Na podlagi 25. člena zakona o zavodih

(Ur. l. RS, št. 12/91) in 5. člena ter 31.
člena zakona o uresničevanju javnega inte-
resa na področju kulture (Ur. l. RS, št.
75/94) ter 9. in 18. člena statuta Občine
Gornja Radgona (Ur. l. RS, št. 44/99) ter
8. člena odloka o izvajanju kino dejavnosti v
Občini Gornja Radgona (Uradne objave Ob-
čine Gornja Radgona, Prepih št. 23/99),
objavlja Občina Gornja Radgona

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje kino

dejavnosti v Občini Gornja Radgona
1. Koncedent: Občina Gornja Radgona,

Partizanska cesta 13, Gornja Radgona.
2. Predmet koncesije: izvajanje javne

službe “izvajanje kino dejavnosti” v Občini
Gornja Radgona.
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3. Trajanje koncesije: koncesija se po-
deljuje za dobo petih let in prične veljati z
dnem podpisa koncesijske pogodbe.

4. Krajevno območje: območje Občine
Gornja Radgona v mestu Gornja Radgona.

5. Obseg koncesije: izvajanje kino de-
javnosti in s tem povezana oddaja prostorov
v najem.

6. Viri financiranja: prihodki od vstopni-
ne in najemnin.

7. Na razpis se lahko prijavijo javni zavo-
di s področja kulture, posamezniki in prav-
ne osebe, ki so vpisane v sodni register
oziroma razvid del in nalog samostojnih us-
tvarjalcev kulturnih programov pri pristojnem
ministrstvu.

8. Pogoji razpisa: interesenti za pridobi-
tev koncesije morajo izpolnjevati pogoje, na-
vedene v odloku o izvajanju kino dejavnosti
v Občini Gornja Radgona (Uradne objave
Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
Prepih, št. 23/99), in sicer:

– da je sedež oziroma stalno bivališče v
Republiki Sloveniji,

– da je vpisan v sodni register oziroma
razvid del in nalog samostojnih ustvarjalcev,

– da imajo izdelan program za izvajanje
storitev, ki je predmet koncesije,

– da zagotavljajo vzdrževanje objekta in
opreme v smislu skrbnega gospodarja,

– da omogočajo izvajanje dejavnosti pri-
reditev, ki se financirajo iz proračuna Obči-
ne Gornja Radgona na podlagi koledarja
prireditev,

9. Prijava na razpis mora vsebovati do-
kazila, določena in predpisana v razpisni
dokumentaciji.

10. Oddaja ponudb: rok, v katerem mo-
rajo ponudniki predložiti ponudbe z zahte-
vanimi dokazili, je 15. oktober 1999. Po-
nudbe se oddajo v zaprti kuverti z navedbo
točnega naslova ponudnika in z oznako
“Javni razpis – koncesija za izvajanje kino
dejavnosti – Ne odpiraj”, na naslov: Občina
Gornja Radgona, Partizanska cesta 13,
9250 Gornja Radgona.

11. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo 18. oktobra 1999 ob 10. uri v
sejni sobi Občine Gornja Radgona, Parti-
zanska cesta 13, Gornja Radgona.

Upoštevane bodo le pravilno opremlje-
ne (z označbo naslovnika in ponudnika), ki
bodo pravočasno prispele na naslov konce-
denta.

12. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– kvaliteta in realnost izvajanja progra-
ma,

– druge morebitne ugodnosti, ki jih kon-
cesionar nudi uporabnikom.

13. O izbiri koncesionarja odloči občin-
ska uprava z upravno odločbo do 2. novem-
bra 1999.

14. Koncedent si pridržuje pravico, da v
primeru ene ponudbe ne podeli koncesije.

15. Koncedent in koncesionar skleneta
pisno koncesijsko pogodbo. V imenu kon-
cedenta pogodbo podpiše župan.

16. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-

mentacijo v osmih dneh po objavi razpisa
(med 8. in 10. uro) na Občini Gornja Rad-
gona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgo-
na, v oddelku za družbene dejavnosti in gos-
podarstvo pri Ivanki Hibler, ki daje tudi infor-

macije v zvezi z razpisom. Razpisno doku-
mentacijo dvignete na podlagi dokazila o
plačilu stroškov dokumentacije. Znesek in
način plačila za razpisno dokumentacijo:
znesek v višini 2.000 SIT za stroške doku-
mentacije nakažite na žiro račun št.
51910-630-76108.

Občinska uprava
Občine Gornja Radgona

Ob-12486
Mestna občina Celje, Zavod za planira-

nje in izgradnjo Celje, objavlja na podlagi
47. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.
l. RS, št. 49/97), skladno z ZN Lava (Ur. l.
SRS, št. 40/89)

javni razpis
za oddajo delno komunalno urejenega

stavbnega zemljišča za izgradnjo
garažnih boksov:

– na parc. št. 637/9, 637/8, 1144/10
in 1144/8 k.o. Ostrožno, s skupno površi-
no ca. 1540 m2.

Zazidalni pogoji so razvidni v proj. št.
19/86-88 (Ur. l. SRS, št. 40/89).

1. Cena stavbnega zemljišča je izraču-
nana na dan 30. 6. 1999 in znaša:

– stroški pridobitve zemljišča v višini
5.048,90 SIT/m2 funkcionalnega zemljiš-
ča,

– stroški opreme stavbnega zemljišča v
višini 10.328,05 SIT neto koristne površine
objekta (840 m2 neto koristne površine ga-
raž), kar za gradbeno parcelo v velikosti
1540 m2 znese skupaj 16,450.874 SIT.

V ceni so zajeti stroški opreme s cestnim
omrežjem z JR in meteorno kanalizacijo.

V gornji ceni ni zajeta odškodnina za
spremembo namembnosti kmetijskega zem-
ljišča, ki ga investitor poravna pred izdajo
gradbenega dovoljenja.

2. Cena zemljišča in sorazmerni del stroš-
kov za pripravo in opremljanje stavbnega
zemljišča se valorizira (v skladu z indeksom
rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajal-
cih Republike Slovenije – pomožna proizvod-
nja gradbenega materiala, ki ga vsak mesec
objavlja Zavod Republike Slovenije za stati-
stiko) na dan sklenitve pogodbe.

3. Rok plačila stavbnega zemljišča je 15
dni po podpisu pogodbe o oddaji predmet-
nega zemljišča, sorazmerni del stroškov pri-
prave in opreme pa pred pridobitvijo grad-
benega dovoljenja.

4. Rok za sklenitev pogodbe o oddaji
stavbnega zemljišča je 30 dni po pravno-
močnem sklepu komisije za oddajo stavb-
nega zemljišča.

5. Rok za pričetek gradnje je eno leto
po podpisu pogodbe za oddajo stavbnega
zemljišča, rok za dokončanje pa konec leta
2001. V nasprotnem primeru si Zavod za
planiranje in izgradnjo Celje pridržuje pravi-
co odstopiti od pogodbe.

6. Davek na promet nepremičnin plača
uspeli investitor.

7. Razpisa se lahko udeleže pravne ose-
be.

8. Uspeli ponudnik je dolžan na svoje
stroške naročiti lokacijsko dokumentacijo,
ki bo podrobno obdelala merila in pogoje
oblikovanja novogradnje.

9. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo ali v zaprti ovojnici oddajo v 15

dneh po objavi tega razpisa na naslov: Mest-
na občina Celje – Zavod za planiranje in
izgradnjo Celje, Trg celjskih knezov 9, z
oznako za javni razpis.

Ponudbi priložite:
– potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša

10% od izračunane vrednosti glede na inve-
stitorjevo ponudbo, ki mora biti nakazana
na ŽR Mestne občine Celje – Zavod za
planiranje in izgradnjo Celje, št.
50700-630-8010105. Neuspelemu po-
nudniku bomo le-to vrnili v 8 dneh po kon-
čanem javnem razpisu, uspelemu pa pora-
čunali pri plačilu cen zemljišča po pogodbi
o oddaji. Če uspeli ponudnik ne sklene po-
godbe, varščina zapade;

– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe.

Ponudnik, ki uspe na javnem razpisu,
sklene z Zavodom za planiranje in izgradnjo
Celje pogodbo o oddaji zemljišča v 8 dneh
po sprejetju sklepa komisije.

10. Če bo več ponudnikov izpolnjevalo
razpisane pogoje, ima prednost tisti, ki po-
nudi krajši rok za dokončanje gradnje in
ugodnejše plačilne pogoje.

11. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo obravnavala komisija
za oddajo stavbnih zemljišč v roku 10 dni
po preteku razpisnega roka ter o izboru ob-
vestila vse ponudnike, ki se bodo nanj prija-
vili.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo pri Mestni občini Celje –
Zavod za planiranje in izgradnjo Celje, tel.
484-822/int. 352.

Mestna občina Celje
Zavod za planiranje in izgradnjo Celje

Ob-12364
Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za pridobitev izvajalca za predhodno

utrditev zemljišča z nasipavanjem
zemljišča na lokaciji v Srminu, ki je
predvideno za ureditev regijskega

centra za ravnanje z odpadki
1. Predmet javnega razpisa je oddaja del

za ureditev zemljišča z nasipavanjem ustrez-
nega materiala na področju, ki zajema par-
cele s parcelnimi številkami 878/3 in del
parcele 877/3 vse k.o. Ankaran, ki sta last
oziroma v uporabi Mestne občine Koper, in
sicer v velikosti ca. 75.000 m2, za katerega
je potrebno ca. 230.000 m3 kvalitetnega
nasipnega materiala. Območje je podrobno
specificirano v razpisni dokumentaciji in je
predvideno za ureditev regijskega centra z
odpadki.

2. Za izvedbo del iz tega razpisa se skle-
ne izvajalska pogodba.

3. Izvajalec, ki bo delo izvedel, je lahko
fizična ali pravna oseba, ki z elaboratom o
izvedbi javnega razpisa dokaže, da je v skla-
du s predpisi registrirana in razpolaga z od-
ločbo o izpolnjevanju pogojev po šestem
odstavku 4. člena zakona o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 30/93) za opravlja-
nje dejavnosti: rušenje objektov, zemeljska
dela (šifra 45.11 po uredbi o standardni
klasifikaciji dejavnosti) in je strokovno-ka-
drovsko, tehnično, organizacijsko ter kapi-
talsko usposobljen za izvedbo predmetne-
ga dela.
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3. Pogodba se sklene za izvedbo del, ki
naj bi se zaključila predvidoma v šestih me-
secih od uvedbe v delo, z odložilnim pogo-
jem in rokom začetka veljavnosti. Odložilni
pogoj začetka veljavnosti je pridobitev od-
ločbe o priglasitvi del po zakonu o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor, ki jo
pridobi Mestna občina Koper.

4. Rok za prijavo na razpis je 8. dan od
dneva te objave. Prijavo (ponudbo) s prilo-
gami – v zapečateni ovojnici z oznako “Raz-
pis za izvajalca za nasipavanje zemljišča za
ureditev regijskega centra za ravnanje z od-
padki – Ne odpirati”! in z vidno označeno
identifikacijo ponudnika, se pošlje po pošti
s povratnico ali preda osebno na naslov:
Mestna občina Koper, Urad za gospodar-
ske javne službe in promet, Verdijeva 10,
6000 Koper, oziroma v vložišču Mestne ob-
čine Koper, Verdijeva 10, Koper. Glede pra-
vočasnosti ponudbe veljajo smiselno določ-
be zakona o javnih naročilih.

5. Interesenti pridobijo razpisno doku-
mentacijo pri Uradu za gospodarske javne
službe in promet po predhodni telefonski
najavi (Raf Klinar, tel. 066/446-249).

Razpisna dokumentacija obsega:
– integralno besedilo sklepa o javnem

razpisu,
– kopijo računalniškega izrisa predmet-

ne površine,
– kopijo projekta za izvedbo del in
– osnutek bančne garancije,
– merila za izbor najugodnejšega ponud-

nika.
Za pridobitev razpisne dokumentacije je

potrebno predhodno plačati materialne
stroške njene priprave v višini 11.900 SIT,
na žiro račun Mestne občine Koper, št.
51400-630-90004, sklic na številko
00999, z oznako “razpisna dokumentacija -
nasipavanje”.

6. Zapečatene ponudbe bo javno odprla
komisija, ki jo imenuje župan. O kraju, datu-
mu in uri odpiranja ponudb bodo vsi intere-
senti, ki bodo prevzeli razpisno dokumenta-
cijo, pisno oziroma po elektronski pošti ali
faksu obveščeni najkasneje 2 dni prej.

Mestna občina Koper

Ob-12371
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Sta-

neta 1, 2000 Maribor, objavlja

razpis
za sofinanciranje izobraževalnih

programov za odrasle v šolskem letu
1999/2000

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izobra-

ževalnih programov za odrasle na nasled-
njih področjih splošnega izobraževanja ozi-
roma z naslednjimi vsebinami:

– programi za brezposelne osebe: pro-
grami za izpopolnjevanje na področju tujih
jezikov in računalništva; programi osebnost-
ne rasti in programi usposabljanja za živ-
ljenjsko uspešnost; programi izpopolnjeva-
nja znanja na področju tujih jezikov ali raču-
nalništva, kombinirani s programi osebnost-
nega razvoja in programi usposabljanja za
življenjsko uspešnost;

– šole za starše otrok vseh starosti in za
bodoče starše (starševstvo, družina, otrok –
pogoji za zdrav razvoj otrok; medsebojni od-

nosi v družini ter med vsemi odgovornimi za
zdravje, vzgojo, izobraževanje in oblikovanje
pozitivne osebnosti otrok in mladine; pomen
medsebojnega sodelovanja vseh vključenih
v vzgojo in skrb za zdrav razvoj otrok; pre-
poznavanje nevarnosti, ki lahko povzročijo
razvoj najrazličnejših negativnih vedenjskih
odklonov otrok in mladine in onemogočajo
njihov zdrav razvoj in oblikovanje pozitivne
osebnosti; problematika vseh oblik negativ-
nih vedenjskih odklonov otrok in mladine in
pomen preventive; odgovornost staršev ipd.).

II. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki

se dodeljujejo na podlagi tega razpisa, je
največ 8,000.000 SIT.

III. Pogoji za prijavo in merila za izbiro:
– na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe, ki imajo registrirano izobra-
ževalno dejavnost;

– prijavo na razpis je potrebno oddati na
posebnih obrazcih, za vsak prijavljeni pro-
gram ločeno z vsemi na obrazcih zahtevani-
mi prilogami;

– izvajalec mora program pričeti izvajati
v letu 1999 in zaključiti najkasneje do 30.
6. 2000;

– prednost pri izbiri bodo imeli progra-
mi, v katerih bo predvidena večinska ude-
ležba občanov Mestne občine Maribor; ob-
seg sofinanciranja bo sorazmeren deležu
vključenosti občanov Mestne občine Mari-
bor v posameznem programu; pri progra-
mih za brezposelne osebe bodo prednost-
no obravnavani programi, ki imajo podporo
pristojnih ministrstev in programi, ki podpi-
rajo državne ukrepe aktivne politike zapo-
slovanja.

IV. Rok in način prijave na razpis
Rok za oddajo prijav je 18. 10. 1999.

Prijave na predpisanih obrazcih s priloženo
zahtevano dokumentacijo morajo biti posla-
ne priporočeno po pošti na naslov: Mestna
občina Maribor, Oddelek za družbene de-
javnosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Mari-
bor, s pripisom na kuverti “Prijava na razpis
– izobraževanje odraslih – ne odpiraj”.

Predpisani obrazci za prijavo so ponud-
nikom na razpolago v Oddelku za družbene
dejavnosti Mestne občine Maribor, Ul. he-
roja Staneta 1, soba 357/III, na istem na-
slovu ali po tel. 2201-298 pa tudi dodatne
informacije v zvezi z razpisom.

V. Odpiranje prijav in rok za obveščanje
o izidu razpisa

Odpiranje prijav ne bo javno, vsi prijav-
ljeni na razpis bodo o izidu razpisa obveš-
čeni v petnajstih dneh od dneva sprejema
odločitve župana.

Mestna občina Maribor

Ob-12294
Mestna občina Celje, Oddelek za okolje

in prostor ter promet objavlja

javni razpis
za oddajo zemljišča v začasni zakup

V začasni zakup se odda: javna površina
– zemljišče del parc. št. 1721/1, k.o. Celje.

Zemljišče je primerno za postavitev pavi-
ljona. Bodoči zakupnik si je pred postavitvi-
jo paviljona dolžan pridobiti vso potrebno
dokumentacijo, ki je potrebna za postavitev
paviljona in pridobiti ustrezna dovoljenja na
svoje stroške.

Zakup se bo sklepal za določen čas za
dobo desetih let, z možnostjo prejšnje odpo-
vedi oziroma podaljšanja zakupa, glede na
realizacijo prostorsko izvedbenega načrta.

Pri odločanju pri oddaji stavbnega zem-
ljišča v začasni zakup bo Komisija dala pred-
nost kandidatom, ki bodo:

– ponudili program, ki se najbolj vključu-
je v okolje in trdnejše jamstvo za realizacijo
programa,

– opravljali deficitarno dejavnost in za-
poslili več delavcev,

– ponudili oblikovno in urbanistično naj-
bolj sprejemljivo rešitev,

– ponudili odkup oziroma sofinanciranje
že izdelane urbanistične dokumentacije.

Prijava za razpis mora vsebovati:
– predstavitev dejavnosti,
– izjavo, da bodo kandidati pridobili vsa

ustrezna dovoljenja,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slo-

venije, oziroma izpis iz sodnega registra.
Ponudbe je potrebno oddati v roku 15

dni po objavi tega razpisa na Mestno občino
Celje – Oddelek za okolje in prostor ter
promet, Prešernova 27, kjer dobijo intere-
senti tudi vse potrebne informacije tel.
063/484-822, int. 339.

Rok za objavo razpisnih rezultatov je tri-
deset dni od dneva izteka razpisnega roka.

Mestna občina Celje
Oddelek za okolje in prostor ter promet

Št. 60-AG-2819/99 Ob-12639
JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Roz-

manova cesta 2, Novo mesto objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnine z zbiranjem

ponudb
1. Zemljišče v zgodovinskem jedru No-

vega mesta s parc. št. 1505: poslovna stav-
ba 205 m2, gospodarsko poslopje 37 m2,
dvorišče 56 m2; parc. št. 1506: dvorišče
161 m2 in parc. št. 1507: stanovanjska stav-
ba 258 m2, dvorišče 40 m2. Vse tri parcele
so k.o. Novo mesto in so vpisane pri vložni
št. 1210, po izhodiščni ceni 139,000.000
SIT. Selitev iz prej navedenih objektov je
predvidena v aprilu 2000.

2. Ponudba naj vsebuje: ponujeno ce-
no, plačilne pogoje, potrdilo o vplačilu varš-
čine.

3. Pri razpisu za zbiranje ponudb lahko
sodelujejo vse pravne ali fizične osebe s
sedežem v Sloveniji. Pravne osebe morajo
predložiti izpisek iz sodnega registra v Slo-
veniji, fizične pa potrdilo o državljanstvu.

4. Objekt je možno kupiti tudi po delih, s
tem, da se sklene najprej predpogodba.
Glavna kupoprodajna pogodba se bo skle-
nila, ko bo prodan celoten objekt.

5. Nepremičnina je naprodaj po načelu
videno – kupljeno.

6. Vsak ponudnik mora pred iztekom ro-
ka za oddajo ponudb plačati varščino v viši-
ni 10% izhodiščne cene na žiro račun JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., št.
52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni
promet Novo mesto, ki bo izbranemu po-
nudniku vračunana v kupnino, po podpisu
glavne kupoprodajne pogodbe, drugim pa
brez obresti vrnjena v 8 dneh po končanem
zbiranju ponudb oziroma podpisu glavne ku-
poprodajne pogodbe.



Stran 5390 / Št. 80 / 1. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po končanem zbiranju ponudb.

8. Izbrani ponudnik mora predpogodbo
o nakupu skleniti v 15 dneh po prejemu
obvestila o izbiri in plačati kupnino najka-
sneje v 8 dneh po sklenitvi glavne kupopro-
dajne pogodbe. Če izbrani ponudnik ne
sklene predpogodbe ali ne plača v celoti
kupnine v roku, določenem za sklenitev po-
godbe oziroma v roku, določenem za plači-
lo kupnine, šteje, da je odstopil od nakupa
in se pogodba razveljavi, plačana varščina
pa se mu ne vrne.

9. Predložitev ponudb
Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili je

potrebno predložiti do petka 29. 10. 1999
do 12. ure, na naslov: JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Sektor razvoja in investicij,
Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti z oznako: “Ne odpiraj – Ponudba za
nakup zemljišča z nepremičninami na Roz-
manovi cesti 2“.

Naslov pošiljatelja mora biti označen na
hrbtni strani kuverte.

Če ponudnik pošlje ponudbo po pošti,
se šteje za pravočasno predloženo ponud-
bo, ponudba, ki je bila prodajalcu dostavlje-
na v roku, ki je določen v javnem razpisu.

10. Davek na dodano vrednost oziroma na
promet nepremičnin in stroške v zvezi s preno-
som lastništva ter druge dajatve plača kupec.

11. Vse informacije v zvezi s prodajo in
ogledom dobijo morebitni ponudniki pri An-
dreji Gorše, tel. 068/324-201.

JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Novo mesto

Št. 357-99 Ob-12274

Javni razpis
za izbiro izvajalca za delo pri

arheoloških zaščitnih izkopavanjih na
odseku hitre ceste Ormož–Gorišnica,

Hajndl I
1. Naročnik: Pokrajinski muzej Ptuj, Mu-

zejski trg 1, Ptuj.
2. Predmet razpisa: ročna zemeljska de-

la pri zaščitnih izkopavanjih.
3. Orientacijska vrednost naročila je

16,000.000 SIT.
4. Predvideno delo bo opravljeno v 57

delavnih dneh oziroma po dogovoru.
5. Merila, ki bodo upoštevana pri oce-

njevanju ponudb: dosedanje kvalitete izva-
jalca pri podobnih delih.

6. Ponudniki predložijo ponudbe do 10.
dne po objavi tega razpisa do 10. ure, v
tajništvu naročnika; kuverta s ponudbo mo-
ra biti opredeljena z oznako “Ne odpiraj –
Javni razpis Hardek I”.

7. Ponudbe se bodo odpirale 10. dan
po tej objavi v Uradnem listu RS, ob 10. uri,
na sedežu naročnika.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri iz-
vajalca v roku 7 dni.

9. Dvig razpisne komisije: v roku 5 dni po
tej objavi, na sedežu naročnika (v tajništvu)
ob predložitvi pooblastila v dveh izvodih.

Pokrajinski muzej Ptuj

Ob-12273
Stol, d.d., Kamnik, ki ga po pogodbi o

izvajanju poslovnih storitev zastopa Stol Po-
slovne storitve, d.o.o., objavlja po sklepu
nadzornega sveta

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo dveh

družb ter nepremičnin in opreme
Predmet prodaje so:
1. Stol Alu, d.o.o., Kamnik,
1.1. Lastniški delež v višini 100% v delu-

joči družbi Stol Alu, d.o.o.,
1.2. Nepremičnine in oprema, ki jih ima

družba v najemu.
2. Stol Trgovinska oprema, d.o.o., Kam-

nik,
2.1. Lastniški delež v višini 100% v delu-

joči družbi Stol Trgovinska oprema, d.o.o.,
2.2. Nepremičnine in oprema, ki jih ima

družba v najemu.
Pogoj za nakup poslovnega deleža je od-

kup nepremičnin in opreme, ki jo ima zadevna
družba v najemu, s tem da je lahko ob zagoto-
vitvi ustrezne finančne konstrukcije kupec ne-
premičnin in opreme tudi družba sama.

Pogoji javnega zbiranja ponudb:
1. Ponudnik je lahko fizična ali pravna

oseba s sedežem v RS ali v tujini, s tem, da
je lahko ponudnik za nakup nepremičnin
samo pravna oseba s sedežem v RS, ki se
izkaže z izpisom iz sodnega registra, ki ni
starejši od 30 dni, ali fizična oseba, ki izpol-
njuje pogoje za nakup nepremičnin po slo-
venski zakonodaji.

2. Sredstva, ki so predmet razpisa, so
naprodaj po sistemu “videno-kupljeno”.

3. Ponudba vsebuje predmet ponudbe,
ceno in rok plačila, ki ne sme biti daljši od
30 dni od datuma sklenitve pogodbe.

4. Predložitev poslovnega načrta za za-
devno družbo za dobo 5 let, ki mora vsebo-
vati tudi predvideno število zaposlenih ter
plan investicij.

5. Podatki o finančnem položaju kupca
(za pravne osebe: bilanca stanja in uspeha
za leto 1998 ter ocena za leto 1999: BON-1
in BON-2).

6. Ponudnik vplača varščino kot jamstvo
za resnost ponudbe na žiro račun družbe
Stol poslovne storitve, d.o.o., št.
50140-601-49724 v višini 10,000.000 SIT,
in sicer za vsako družbo, za katero se daje
ponudba. Izbranemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo
vrnjena v roku osmih dni po izboru.

7. Pisne ponudbe z dokazili iz 1., 5. in
6. točke je potrebno poslati s priporočeno
pošiljko v 30 dneh po objavi na naslov druž-
be Stol Poslovne storitve, d.o.o., Ljubljan-
ska cesta 45, Kamnik, pod oznako “Javni
razpis – Ne odpiraj!”

8. Pisne ponudbe bo pregledala komisi-
ja in ponudnike o izbiri obvestila v 15 dneh
po končanem zbiranju ponudb. Prednost
pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo ponudil
najugodnejše pogoje glede kupnine, zapo-
slovanja, investicij v družbi ter druge pogo-
je, ki omogočajo rast družbe.

9. Uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
obvestila, da je izbran, skleniti kupoprodaj-
no pogodbo in plačati kupnino v 30 dneh
od sklenitve pogodbe.

10. Če kupec ne bo sklenil pogodbe in/ali
plačal kupnine v dogovorjenih rokih, se šteje,
da odstopa od nakupa, morebiti že sklenjena
pogodba se šteje za razdrto, plačano varšči-
no pa kot skesnino obdrži prodajalec.

11. Davek na dodano vrednost in vse
stroške s prenosom lastništva plača kupec.

Strošek za sestavo pogodbe plača prodaja-
lec, notarsko overitev pa kupec.

12. Lastništvo sredstev, ki so predmet
tega razpisa, preide na kupca po plačilu
kupnine.

13. Sočasno s podpisom kupoprodajne
pogodbe kupec podpiše tudi dogovor o var-
nosti in drugih ukrepih na skupnih deloviščih
in pogodbo o uporabi infrastrukture družbe
Stol, d.d., – kupec je obvezan pristopiti k
enotni ureditvi z oskrbo z energenti in enot-
ni ureditvi varnostne in požarne službe, za
kar bo moral skleniti s Stol Energetika,
d.o.o., in Stol Splošni servis, d.o.o., po-
sebni pogodbi.

14. Prodajalec na podlagi tega razpisa
ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji po-
slovnega deleža, ki je predmet tega razpi-
sa, z najboljšim ali katerim koli kupcem.

15. Dodatne informacije lahko dobite na
Slovenski razvojni družbi, d.d., pri Tamari Zajc,
tel. 061/1894-831 ali faks 061/1894-839.

Stol, d.d., Kamnik

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

Ob-12376
V objavi sklica 3. skupščine družbe Ti-

skarna Tone Tomšič, Podjetje za tisk, veza-
vo in propagando, d.d., Gregorčičeva 25a,
Ljubljana, dne 17. 9. 1999, v Uradnem listu
RS, št. 76, je pravilni datum sklica skupšči-
ne 19. 10. 1999.

Tiskarna Tone Tomšič, d.d., Ljubljana
direktor: Vital Žitnik

Ob-12353
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe sklicujem

5. skupščino
delniške družbe Triglav konfkecija

Kranj, d.d.,
ki bo dne 29. 10. 1999 ob 14. uri na

sedežu družbe v Kranju, Savska cesta 34.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine in izvolitev delov-

nih teles.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine in določi notar in zapisnikar po
predlogu uprave.

2. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-

sko družbo se imenuje predlagana revizij-
ska družba.

3. Sprejem letnega poročila za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo za leto 1998.
4. Sklepanje o pokrivanju izgube za leto

1998 in o razporeditvi nerazporejenega do-
bička iz preteklih let.

Predlog sklepa: ugotovljena izguba za
leto 1998 se krije po predlogu uprave in
nadzornega sveta.

Objave
delniških družb
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Nerazporejen dobiček iz preteklih let se
razporedi po predlogu uprave in nadzorne-
ga sveta.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

člani nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be v Kranju, Savska cesta 34, in sicer vse
delovnike razen sobot od 11. do 14. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v enem tednu po ob-
javi tega sklica na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

navadnih delnic oznake A, B in D, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini. Udeležba na skupščini je pogo-
jena s predložitvijo potrdila o delnicah pri
vstopu v prostor, kjer bo potekala skupšči-
na.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Člani uprave in člani nadzornega sveta

se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso
delničarji.

Prostor, v katerem bo skupščina, bo od-
prt 30 minut pred pričetkom zasedanja. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje naslednjega dne ob isti
uri, v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu
bo skupščina sklepala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

O vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno. Glasuje se osebno ali po poob-
laščencu ali zastopniku na podlagi glasovni-
ce. Pooblastilo mora biti pisno.

Triglav konfekcija Kranj, d.d.,
uprava

Ob-12368
Na podlagi 7. člena statuta družbe Veta

tovarna tapet, d.d., Vevška c. 52, Ljubljana
in 283. člena zakona o gospodarskih druž-
bah sklicuje uprava družbe

2. redno skupščino družbe Veta, d.d.,

ki bo 4. 11. 1999 ob 12. uri v prostorih
družbe(atelje) na Vevški c. 52.

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se: Skok Lenarta

za predsednika skupščine ter Jelko Novak
in Mašo Piškur za preštevalki glasov.

Skupščinski zapisnik vodi notar Boris
Lepša.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1998.

3. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube iz leta 1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
način pokrivanja izgube iz leta 1998 in prejš-
njih let.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 1999 se na predlog direktor-
ja in s soglasjem nadzornega sveta imenuje
IN Revizijo, d.o.o., Ljubljana.

Skupščine se udeležijo delničarji oseb-
no ali po svojih pooblaščencih oziroma za-
konitih zastopnikih.

Delničarje naprošamo, da svojo ude-
ležbo na skupščini prijavijo družbi pisno
najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovna seja z istim delovnim
redom eno uro kasneje ne glede na število
prisotnih glasov.

Gradivo za skupščino je na voljo na se-
dežu družbe vsak delovnik od 8. do 12.
ure, do dneva zasedanja skupščine.

Veta, d.d.,
uprava

Št. 83/99 Ob-12369
Na podlagi 7.1. do 7.9. točk statuta del-

niške družbe Tekstilna tovarna Senožeče,
d.d. in v skladu z določbami zakona o gos-
podarskih družbah sklicujem

I. skupščino
delniške družbe Tekstilna tovarna

Senožeče, d.d.,
ki bo 4. novembra 1999, na sedežu

družbe Tekstilna tovarna Senožeče, d.d.,
Senožeče 151, z začetkom ob 12. uri z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev, ugotovitev navzočnosti in iz-
volitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog začasne uprave se
izvoli predsedujočega skupščine, verifika-
cijsko komisijo ter preštevalce glasov.

Seji prisostvuje vabljeni notar Milan Me-
sar.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta
skupščina sprejme poslovnik o delu
skupščine v predlaganem besedilu.

3. Obravnava in sprejem na znanje poro-
čila o poteku lastninskega preoblikovanja.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme na zadnje poročilo o poteku last-
ninskega preoblikovanja.

4. Spremembe in dopolnitve standardne
klasifikacije dejavnosti v skladu z uredbo
(Ur. l. RS, št. 89/98).

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve standardne klasifikacije de-
javnosti.

5. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme revidirano let-
no poročilo družbe Tekstilna tovarna Seno-
žeče, d.d., za leto 1998.

6. Obravnava in sprejem na znanje infor-
macije o poslovanju družbe v devetih mese-
cih leta 1999 in možnostih nadaljnjega raz-
voja.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme na znanje informacija o poslovanju
družbe v devetih mesecih leta 1999 in mož-
nostih nadaljnjega razvoja.

7. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za obdobje 1993–1998.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme predlog skle-
pa, da ostane revalorizirani dobiček za po-

slovna leta 1993, 1994, 1995, 1996 in
1997 nerazporejen.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za pooblaščeno revi-
zijsko družbo za leto 1998 imenuje revizij-
ska hiša PLUS Revizija, d.o.o., iz Ljubljane,
Bežigrad 1.

9. Prenehanje mandata članov začasne-
ga nadzornega sveta in imenovanje članov
nadzornega sveta, predstavnikov delničar-
jev in seznanitev s članom nadzornega sve-
ta, ki ga je izvolil svet delavcev.

Predlog sklepa: skupščina, v skladu z
določili 1.6. točke akta o lastninskem preob-
likovanju družbe Tekstilna tovarna Senože-
če, d.d., ugotovi, da z dnem izvedbe 1.
skupščine delniške družbe preneha mandat
članom začasnega nadzornega sveta.

Skupščina izvoli predlagane člane nad-
zornega sveta – predstavnike delničarjev in
se seznani s članom, ki ga je zbor delavcev
izvolil kot svojega člana v nadzorni svet za
mandatno obdobje štirih let.

10. Določitev sejnin za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
članom nadzornega sveta in predsedniku
določi sejnina. Družba za udeležbo na seji
članom nadzornega sveta krije tudi povrači-
lo potnih stroškov in druge razumne stroške.

Predlog sklepa: skupščina določi nado-
mestilo za udeležbo na sejah nadzornega
sveta v predlagani višini.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo osebno ali s priporočeno po-
šiljko najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine začasni upravi – direktorju druž-
be Tekstilna tovarna Senožeče, d.d., Seno-
žeče 151.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo začasni upravi v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine. Predloženi nas-
protni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo začasna uprava, v skladu z
določili 7.7. točke statuta družbe, ponovno
zasedanje skupščine sklicala najkasneje v
15 dneh z istim dnevnim redom. Na ponov-
no sklicanem zasedanju skupščine bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe
Tekstilna tovarna Senožeče, d.d., Senožeče
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151, pri Orel Emiliji, vsak delavnik od 12. do
14. ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Tekstilna tovarna Senožeče, d.d.,
začasna uprava

direktor: Rado Meden

Št. 430/99 Ob-12402
Na podlagi 71. točke statuta Delo-Tiskar-

na, d.d. in zakona o gospodarskih družbah
uprava družbe Delo-Tiskarna, grafična de-
javnost, d.d., Ljubljana, Dunajska 5, skli-
cuje

4. zasedanje skupščine družbe,
ki bo v četrtek, dne 18. 11. 1999, ob

12. uri, v sejni sobi družbe, Ljubljana, Du-
najska 5 (V. nadstropje PA prizidka).

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvolijo se predsednik skupščine in
dva preštevalca glasov.

2. Povečanje osnovnega kapitala s stvar-
nimi vložki.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: osnovni kapital družbe se poveča za
186,872.000 SIT, iz dosedanjih
774,479.000 SIT na 961,351.000 SIT.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo 186.872 navadnih, imenskih in pro-
sto prenosljivih delnic z nominalnim zne-
skom 1.000 SIT za eno delnico.

Prednostna pravica dosedanjih delničar-
jev do vpisa novih delnic se v celoti izključi.

Vplačilo novo izdanih delnic se izvrši s
stvarnimi vložki, in sicer:

– Infond zlat pooblaščena investicijska
družba, d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja
5, izroči 119.530 delnic delniške družbe
Tiskarna Jože Moškrič, d.d., Ljubljana, Ka-
juhova 55, v vrednosti 260,217.216 SIT in
34.914 delnic delniške družbe Tiskarna,
družbe za grafično dejavnost, d.d., Velenje,
Štrbenkova 6, v vrednosti 83,689.088 SIT,
družbi Delo-Tiskarna, d.d., za kar mu druž-
ba Delo-Tiskarna, d.d., izroči 133.504 del-
nic v skupnem nominalnem znesku
133,504.000 SIT,

– Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5/IV, izroči 34.733 del-
nic delniške družbe Tiskarne Jože Moškrič,
d.d., Ljubljana, Kajuhova 55, v vrednosti
75,613.328 SIT in 8.190 delnic delniške
družbe Tiskarna, družbe za grafično dejav-
nost, d.d., Velenje, Štrbenkova 6, v vredno-
sti 19,629.120 SIT, družbi Delo-Tiskarna,
d.d., za kar mu družba Delo-Tiskarna, d.d.,
izroči 36,973 delnic v skupnem nominalnem
znesku 36,973.000 SIT,

– Drago Krumpak, stanuje Trzin, Rebo-
ljeva 23, izroči 19.400 delnic delniške druž-
be Tiskarna Jože Moškrič, d.d., Ljubljana,
Kajuhova 55, v vrednosti 42,233.520 SIT,
družbi Delo-Tiskarna, d.d., za kar mu druž-
ba Delo-Tiskarna, d.d., izroči 16.395 del-
nic v skupnem nominalnem znesku
16,395.000 SIT.

Rok za vpis novih delnic, ki se izdajo na
podlagi sklepa o povečanju osnovnega ka-
pitala, se izteče sedmi dan po vpisu sklepa
skupščine o povečanju osnovnega kapitala
v sodni register. V primeru, da se delnice

ne vpišejo v roku iz prejšnjega odstavka se
znesek povečanja osnovnega kapitala us-
trezno zmanjša.

3. Spremembi statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: sprejmejo se predlagane spremem-
be v naslednji vsebini:

a) sprememba statuta družbe zaradi po-
večanja osnovnega kapitala.

7. točka statuta se spremeni, tako da se
glasi:

“Osnovni kapital družbe znaša
961.351.000 SIT in je razdeljen na
961.351 navadnih delnic v nominalnem
znesku po 1.000 SIT, ki dajejo imetnikom
naslednje pravice:

– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,

– pravico do dela dobička (dividende),
– pravico do ustreznega dela preosta-

lega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.

Del osnovnega kapitala v znesku
186,872.000 SIT je stvarni vložek, ki ga
predstavljajo delnice, ki so jih vlagatelji izro-
čili družbi, in sicer:

– Infond zlat pooblaščena investicijska
družba, d.d., Maribor, izroči 119.530 del-
nic delniške družbe Tiskarna Jože Moškrič,
d.d., Ljubljana, v skupni vrednosti
260,217.216 SIT in 34.914 delnic delniš-
ke družbe Tiskarna, družbe za grafično de-
javnost, d.d., Velenje, v skupni vrednosti
83,689.088 SIT, družbi Delo-Tiskarna,
d.d., Ljubljana, za kar mu družba Delo-Ti-
skarna, d.d., izroči 133.504 delnic v skup-
nem nominalnem znesku 133,504.000 SIT,

– Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, izroči 34.733 delnic delniške
družbe Tiskarna Jože Moškrič, d.d., Ljub-
ljana, v skupni vrednosti 75,613.328 SIT in
8.190 delnic delniške družbe Tiskarna,
družbe za grafično dejavnost, d.d., Velenje,
v skupni vrednosti 19,629.120 SIT, družbi
Delo-Tiskarna, d.d., Ljubljana, za kar mu
družba Delo-Tiskarna, d.d., izroči 36.973
delnic v skupnem nominalnem znesku
36,973.000 SIT.

– Drago Krumpak, stanuje Trzin, Rebo-
ljeva 23, izroči 19.400 delnic delniške druž-
be Tiskarna Jože Moškrič, d.d., Ljubljana, v
skupni vrednosti 42,233.520 SIT, družbi De-
lo-Tiskarna, d.d., za kar mu družba Delo-Ti-
skarna, d.d., izroči 16.395 delnic v skup-
nem nominalnem znesku 16,395.000 SIT.

Za primer, da povečanje osnovnega ka-
pitala ne bo v celoti izvedeno v roku, ki je
določen v sklepu pri drugi točki dnevnega
reda, skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da uskladi besedilo statuta z zne-
skom dejansko povečanega osnovnega ka-
pitala.

b) odobreni kapital
V poglavju o povečanju osnovnega kapi-

tala se za oddelkom “Pogoji” doda nov od-
delek, ki glasi:

“šestnajstič
Uprava družbe je pooblaščena, da lahko

v petih letih od vpisa spremembe statuta v
sodni register poveča osnovni kapital druž-
be do zneska 350,000.000 SIT z izdajo
novih delnic za vložke.

Uprava je upravičena s soglasjem nad-
zornega sveta odločiti o izključitvi prednost-
ne pravice delničarjev do novih delnic.

Uprave je upravičena s soglasjem nad-
zornega sveta povečati osnovni kapital z iz-
dajo novih delnic za stvarne vložke. Pri tem
uprava določi predmet stvarnega vložka,
osebo od katere družba predmet pridobiva
in nominalni znesek delnic, ki jih je treba za
vložek zagotoviti.

O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za
izdajo delnic odloča uprava, ki mora za svo-
jo odločitev pridobiti soglasje nadzornega
sveta.

Ostale določbe statuta se skladno s
sprejetim sklepom o spremembi statuta us-
trezno oštevilčijo.

Skupščina pooblašča nadzorni svet druž-
be, da uskladi statut družbe s sprejetim skle-
pom o povečanju osnovnega kapitala na
podlagi pooblastila v 16. točki statuta.”

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stila morajo biti pisna in dostavljena družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja so shra-
njena na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Glasovalno pravico lahko uresničujejo

delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki, ki pisno prijavo osebno ali po pošti do-
stavijo družbi vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom in s podpi-
som potrdijo svojo prisotnost na skupščini
ter prevzamejo glasovalne lističe.

Gradivo
Gradivo za skupščino s poročilom upra-

ve o razlogih za izključitev prednostne pravi-
ce in s predlaganimi spremembami statuta,
je na vpogled v tajništvu družbe vsak delov-
ni dan od 18. 11. 1999 pri Jelki Koderman
od 9. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Nasprotni predlogi delničarjev k posa-

meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in oddani v 7 dneh
po objavi tega sklica na upravo družbe.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Delo-Tiskarna, d.d.,
uprava

Št. 524/1-99 Ob-12403
Skladno z zakonom o gospodarskih

družbah in na podlagi 7.2. točke statuta
družbe “Preskrba”, d.d., Sežana, sklicuje
začasni direktor družbe “Preskrba”, trgovi-
na na debelo in drobno, d.d., Sežana

1. redno skupščino
družbe “Preskrba”, trgovina na debelo

in drobno, d.d., Sežana, Partizanska
71,

ki bo v sredo, dne 3. 11. 1999 ob 14.
uri v sejni sobi Motela Kompas, Mejni turi-
stični servis, d.d., DE Terminal.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev seje skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
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Začasni direktor in začasni nadzorni svet
predlagata sprejem naslednjega sklepa: na
skupščini je zastopanih toliko delnic z gla-
sovalno pravico, da je skupščina sklepčna
ter nadaljuje z zasedanjem.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine ter
ugotovitev prisotnosti notarja.

Začasni direktor in začasni nadzorni svet
predlagata sprejem naslednjega sklepa: iz-
voli se predsedujočega skupščine in dva
preštevalca glasov. Skupščini prisostvuje
notar.

3. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Začasni direktor in začasni nadzorni svet

predlagata sprejem naslednjega sklepa: po-
trdi se predlagani dnevni red skupščine
družbe “Preskrba”, d.d.

4. Seznanitev s poročilom začasnega di-
rektorja o poteku lastninskega preoblikova-
nja podjetja “Preskrba”, trgovina na debelo
in drobno, p.o., Sežana.

Začasni direktor in začasni nadzorni svet
predlagata sprejem naslednjega sklepa:
sprejme se poročilo začasnega direktorja o
lastninskem preoblikovanju podjetja.

5. Seznanitev z rezultati poslovanja za
obdobje 1993 do 1997.

Začasni direktor in začasni nadzorni svet
predlagata sprejem naslednjega sklepa:
skupščina se seznani z rezultati poslovanja
podjetja “Preskrba”, trgovina na debelo in
drobno, p.o., Sežana za obdobje 1993 do
1997.

6. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1998.

Začasni direktor in začasni nadzorni svet
predlagata sprejem naslednjega sklepa:
sprejme se letno poročilo družbe “Preskr-
ba”, d.d., za poslovno leto 1998 v vsebini
kot ga je predložil začasni direktor družbe,
s pozitivnim mnenjem začasnega nadzorne-
ga sveta družbe in z mnenjem revizorja
EOS/Revizija, d.o.o., družba za revidiranje
Ljubljana.

7. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz
obdobja 1993-1997 in za leto 1998.

Začasni direktor in začasni nadzorni svet
predlagata sprejem naslednjega sklepa: ob
pozitivnem mnenju začasnega nadzornega
sveta se sprejme predlog začasnega direk-
torja o pokrivanju izgube iz obdobja
1993-1997 in za poslovno leto 1998.

8. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta, izvolitev članov nadzornega sveta in
seznanitev s članom nadzornega sveta, ki
ga je izvolil svet delavcev.

Začasni nadzorni svet predlaga sprejem
naslednjega sklepa:

a) razrešijo se člani začasnega nadzor-
nega sveta;

b) za člana nadzornega sveta – pred-
stavnika delničarjev se za dobo štirih let do
dne 3. 11. 2003 izvolita Ladislav Žvokelj in
Milivoj Ravbar;

c) skupščina se seznani, da je bil za čla-
na nadzornega sveta – predstavnika delav-
cev za dobo štirih let dne 16. 9. 1999 izvo-
ljen Stojan Poles.

9. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Začasni direktor in začasni nadzorni svet
predlagata sprejem naslednjega sklepa:
nadzorni svet je za svoje delo upravičen do
sejnine. Predsedniku pripada sejnina v viši-
ni 30.000 SIT neto za sejo, članoma pa

20.000 SIT neto za sejo. Sejnina se letno
revalorizira skladno z indeksom rasti drob-
no prodajnih cen.

10. Obravnava in sprejem prvih spre-
memb in dopolnitev statuta družbe.

Začasni direktor in začasni nadzorni svet
predlagata sprejem naslednjega sklepa:
sprejme se prvi predlog sprememb in do-
polnitev statuta družbe.

11. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1999.

Začasni nadzorni svet predlaga sprejem
naslednjega sklepa: za revidiranje letnih raču-
novodskih izkazov družbe “Preskrba”, d.d.,
za poslovno leto 1999 se imenuje EOS/Revi-
zija, d.o.o., družba za revidiranje Ljubljana.

Gradivo: gradivo k posameznim točkam
s predlogi sklepov kot tudi predlog prvih
sprememb statuta družbe so delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Sežani, Par-
tizanska 71, v kadrovski službi, vsak delov-
nik od 7. do 15. ure, do vključno dneva
seje skupščine. Za vpogled v gradivo se
delničar izkaže z osebnim dokumentom,
pooblaščenec z osebnim dokumentom in
pisnim pooblastilom, zastopnik pa z overje-
nim izpiskom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi: delničar lahko vloži
nasprotni predlog k posamezni točki dnev-
nega reda v 7 dneh od dneva objave seje
skupščine v Uradnem listu RS. Nasprotni
predlog mora biti v pisni obliki, jedrnat in
razumno utemeljen. Osebno ali s priporo-
čeno pošiljko po pošti se ga odda na sedež
družbe v kadrovsko službo.

Udeležba na skupščini: pravico do ude-
ležbe na seji skupščine in glasovalno pravi-
co ima delničar, ki pisno prijavo osebno ali
s priporočeno pošiljko dostavi kadrovski
službi družbe, tako da jo le-ta prejme najka-
sneje 3 dni pred skupščino in ki je vpisan v
delniško knjigo družbe najkasneje 10. dan
pred dnevom izvedbe skupščine. Dan iz-
vedbe skupščine se všteva v navedena ro-
ka. Delničarja lahko na seji zastopa poob-
laščenec, če se izkaže s pooblastilom v pi-
sni obliki. Pooblastilo mora vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaš-
čenca, njuni EMŠO in njuna podpisa, števi-
lo glasov, ki jih ima pooblastitelj ter kraj in
datum izdaje pooblastila.

Ob prijavi se mora delničar izkazati z
osebnim dokumentom, pooblaščenec del-
ničarja z osebnim dokumentom in pisnim
pooblastilom, zastopnik pa z overjenim izpi-
som iz sodnega registra. Pooblastilo se
shrani pri družbi in je pri njej shranjeno ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Glasovanje: glasuje se osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udele-
ženci ob vstopu v prostor, kjer bo seja
skupščine. Na skupščini se odloča o objav-
ljenih predlogih sklepov po posameznih toč-
kah dnevnega reda. Vsaka delnica daje del-
ničarju en glas. Sklepi se sprejemajo z veči-
no oddanih glasov, razen sklep pod 10.
točko dnevnega reda, ki se sprejme s triče-
trtinsko večino oddanih glasov.

Prostor, kjer bo seja skupščine, bo od-
prt od 12. ure dalje. Udeležence prosimo,
da se zglasijo vsaj eno uro pred sejo skupš-
čine, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje.

Sklepčnost: skupščina bo veljavno odlo-
čala, če bodo na seji prisotni delničarji z
glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15%
zastopanega osnovnega kapitala (prvi sklic).
Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo seja ponovljena pol ure za
prvim sklicem v istih prostorih in z istim dnev-
nim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Preskrba, d.d., Sežana
začasni direktor

Št. 151/99 Ob-12404
V skladu s 6.3. točko statuta družbe Kon-

grad, gradbeno, obrtno, instalacijsko in proi-
zvodno podjetje, d.d., Tovarniška 3, Slo-
venske Konjice, uprava družbe sklicuje

4. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Kongrad, gradbeno,

obrtno, instalacijsko in proizvodno
podjetje, d.d., Tovarniška 3, Slovenske

Konjice
Skupščina delniške družbe bo 29. 10.

1999 na sedežu družbe ob 17. uri.
Dnevni red:
1. Prijava delničarjev in razdelitev glasov-

nic.
2. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
3. Izvolitev predsednika skupščine in

dveh preštevalcev.
4. Poslovno poročilo za leto 1998.
5. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-

ja za leto 1999.
6. Poročilo predsednika nadzornega

sveta za leto 1998.
7. Delitev dobička za leto 1998.
8. Potrditev sklepa o imenovanju nado-

mestnega člana nadzornega sveta in razširi-
tev dosedanjega člana.

9. Pobude in vprašanja delničarjev.
Pravico do glasovanja na skupščini ima-

jo vsi delničarji družbe. Delničarji lahko gla-
sujejo na podlagi glasovnic osebno ali po
pooblaščencu, ki se mora izkazati s pisnim
pooblastilom. Zaradi ugotovitve števila gla-
sov in razdelitve glasovnic, morajo delničar-
ji, ki želijo na skupščino uveljavljati pravico
do glasovanja, prijaviti svojo udeležbo na
skupščini na dan sklica skupščine med 12.
in 15. uro.

Skupščina veljavno odloča z večino gla-
sov, če je na seji prisotnih več kot 15%
vseh glasov delničarjev. V primeru neuspe-
šnega sklica bo ponovna seja skupščine
istega dne v istem prostoru in z istim dnev-
nim redom ob 18. uri. Na ponovnem zase-
danju skupščina odloča z večino glasov na
seji prisotnih delničarjev.

Predlogi sklepov s predlogi za glasova-
nje k posameznim točkam dnevnega reda
in obrazložitve predlogov sklepov delničar-
jem ter pooblastila za glasovanje na skupš-
čini so poslana delničarjem.

Kongrad, d.d., Slovenske Konjice
uprava družbe

Ob-12405
Uprava družbe Motel Grosuplje, d.d.,

Ljubljanska c. 65, Grosuplje, na podlagi sta-
tuta družbe sklicuje
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skupščino Motela Grosuplje, d.d.

Skupščina bo v torek, dne 2. 11. 1999
ob 14. uri, na sedežu družbe.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Izvolitev predsednika in dveh prešte-

valcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika skupščine Damjana Škofiča, za pre-
števalca glasov pa Janeza Benčino in Ano
Matjan.

2. Letno poročilo družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme let-

no poročilo za leto 1998, na podlagi mne-
nja nadzornega sveta družbe.

3. Razrešitev in imenovanje člana nad-
zornega sveta družbe.

Skupščina ugotavlja, da je na podlagi
odstopne izjave z dnem 2. 11. 1999 prene-
hal mandat članu nadzornega sveta Bojanu
Pečenku.

Na mesto manjkajočega člana nadzor-
nega sveta skupščina imenuje Leopolda Po-
ljanška.

Mandat novega člana traja od 2. 11.
1999 do 18. 8. 2002.

Sklepčnost in udeležba
Kolikor skupščina ob prvem sklicu ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 15.
uri, na istem kraju. Na ponovnem zasedanju
bo skupščina odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Naprošamo delničarje, da se za udelež-
bo prijavijo vsaj tri dni pred skupščino.

Morebitna pooblastila morajo biti pisna.
Motel Grosuplje, d.d.,

uprava družbe

Ob-12408
Na podlagi statuta delniške družbe Ho-

tel Kompas Bohinj, d.d., Ribčev laz 45,
Bohinjsko jezero, sklicujemo

1. skupščino delničarjev,

ki bo dne 3. 11. 1999 ob 10. uri v
prostorih družbe v Ribčevem lazu 45, Bo-
hinjsko jezero.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti, ter izvolitev organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli Franc Kosi, za preštevalca gla-
sov se izvolita Tončka Janc in Alenka Štend-
ler. Za notarja se povabi Stane Kreiner.

2. Predlog poslovnika skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine po predlogu začasne uprave v
predloženem besedilu.

3. Poročilo začasne uprave o poteku
lastninskega preoblikovanja.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta,
ki zastopajo delničarje in določitev sejnin
članov nadzornega sveta.

4.1. Začasni nadzorni svet predlaga, da
se za članici nadzornega sveta, ki predstav-
ljata delničarje imenujeta Evgenija Kegl Ko-
rošec in Goranka Volf.

4.2. Začasna uprava predlaga sprejem
naslednjega sklepa: za predsednika nad-
zornega sveta se določi sejnina v višini
30.000 SIT neto in člane nadzornega sveta
20.000 SIT neto. Poleg tega pripada vsem
članom nadzornega sveta povračilo more-
bitnih potnih stroškov.

5. Informacija o poslovanju v obdobju
1993–1997.

6. Obravnava in odločanje o sprejemu
letnega poročila in računovodskih izkazov
za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1998, vključno z bilanco stanja,
izkazom uspeha in poslovnim poročilom, po
predlogu začasne uprave in pozitivnem mne-
nju začasnega nadzornega sveta.

7. Obravnava in odločanje o sprejemu
predloga sklepa pokrivanju izgube v obdob-
ju 1993–1998.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja začasnega nadzornega sveta, se
sprejme predlog začasne uprave o pokriva-
nju izgube v obdobju 1993–1998.

Gradivo in predlogi sklepov skupščine je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
dan po objavi zasedanja skupščine, vsak
delovnik od 10. do 13. ure v tajništvu druž-
be v Ribčevem lazu 45, Bohinjsko jezero.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev deset dni pred sejo
skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih
prijava udeležbe na skupščini je prispela na
sedež družbe najmanj 3 dni pred skupšči-
no. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pra-
vilno izpolnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom zasedanja skupšči-
ne vpisati v listo udeležencev.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z is-
tim dnevnim redom ob 11. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Hotel Kompas Bohinj, d.d.
začasna uprava in začasni

nadzorni svet

Ob-12466
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 7.3. člena statuta del-
niške družbe Inles Trgovina, d.d., sklicuje
uprava družbe

2. skupščino
delniške družbe Inles Trgovina, d.d.,

Merharjeva 3, Ribnica,
ki bo v sredo, dne 3. 11. 1999 ob 10.

uri v sejni sobi družbe Inles, d.d., Ribnica
Kolodvorska 22.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

izvolijo organi skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine: Branko

Košmrlj,
– za preštevalca glasov: Igor Vuk (iz RR

& CO) in Milka Benčina.
Skupščini bo prisostvovala vabljena no-

tarka mag. Nina Češarek.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la uprave o poslovanju družbe z mnenjem
pooblaščenega revizorja za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
predlog pozitivnega mnenja nadzornega
sveta skupščina družbe sprejme letno poro-
čilo uprave o poslovanju družbe z mnenjem
pooblaščenega revizorja ter potrdi revidira-
ne skupne računovodske izkaze družbe v
predloženem besedilu.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta družbe dobiček ustvarjen v letih 1993 do
1998, v višini 50,003.110,30 SIT in pripa-
dajoča revalorizacija v višini 33,110.413,30
SIT, ostane nerazporejen.

4. Obravnava in sprejem sklepa o pripo-
jitvi Inles Trgovina, d.d., k Inles, d.d., in
potrditev pripojitvene pogodbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme pripojitvena
pogodba med družbama Inles Trgovina,
d.d., in Inles, d.d., v predloženem besedilu.
Družba Inles Trgovina, d.d., se pripoji k
družbi Inles, d.d.

5. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 1999 izbere pooblaščeno revi-
zijsko družbo Boniteta družba za revizijo,
podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.,
s sedežem v Velenju.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji
vpisani v delniško knjigo na dan 28. 10.
1999, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se pisno prijavijo najmanj tri dni pred zase-
danjem skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe Inles Trgovina,
d.d., Ribnica, Merharjeva 3, vsak delovnik
od 9. do 12. ure od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Inles Trgovina, d.d., Ribnica
uprava

Št. 15582/99-571 Ob-12429
Na podlagi točke F.C. statuta družbe

Agroind Vipava 1894, d.d., Vinarska c.
5, Vipava, uprava družbe sklicuje

2. redno skupščino delničarjev,

ki bo v četrtek, 4. novembra 1999 ob
16. uri na sedežu družbe Vinarska c. 5,
Vipava.

I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa uprave: za predsednika
skupščine se imenuje odvetnika Dušana
Kecmana, za preštevalki glasov pa Matejo
Kodelja in Alenko Fajdiga. Skupščini bo pri-
sostvoval vabljeni notar Darko Jerše.

2. Pregled letnega poročila družbe za
leto 1998.

Predlog sklepa uprave in NS: na predlog
uprave in ob pozitivnem mnenju NS se sprej-
me letno poročilo družbe za leto 1998

3. Pokrivanje izgube iz leta 1998.
A) Predlog sklepa uprave: izguba iz po-

slovnega leta po stanju na dan 31. 12. 1998
v višini 295,453.334,18 SIT se pokriva v
skladu z zakonom o gospodarskih družbah
in Slovenskimi računovodskimi standardi na
način, da se del nerazporejenega dobička
skupaj z revalorizacijskimi popravki iz po-
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slovnega leta 1994 v višini 85,015.493,59
SIT nameni za pokrivanje izgube poslovne-
ga leta 1998, razlika nepokrite izgube iz
poslovnega leta 1998 v višini
210,437.840,59 SIT pa se poravna najka-
sneje v naslednjih petih letih od njenega
nastanka v okviru izrednih odhodkov, nato
pa z odpisi delov kapitala.

B) Predlog sklepa delničarja KZ Vipava,
VZ Vipava, ki jo zastopa Krušič Evgen ter
delničarja Plahuta Primoža po pooblastilu
21 delničarjev: skupščina sklepa o spreje-
mu letnega poročila uprave za leto 1998.
Izguba po stanju 31. 12. 1998 v višini
295,453.334,18 SIT naj bi se pokrila v bre-
me nerazporejenega dobička in revaloriza-
cijskega popravka dobička iz preteklih let v
višini 190,715.798,35 SIT ter revalorizacij-
skega popravka rezerv v višini
104,737.535,83 SIT.

4. Obravnava poslovanja družbe za prvo
polletje 1999 s programom sanacije.

A) Predlog sklepa uprave: skupščina vza-
me na znanje informacijo o polletnem po-
slovanju s sanacijskim programom.

B) Predlog sklepa delničarja KZ Vipava,
VZ Vipava, ki jo zastopa Krušič Evgen ter
delničarja Primoža Plahute po pooblastilu
21 delničarjev:

1. varianta (sanacijski program se pripra-
vi in je sprejemljiv): skupščina sklepa o pred-
logu sanacijskega programa. Predlog sana-
cijskega programa pripravi uprava in se
predhodno pridobi mnenje nadzornega sve-
ta družbe,

2. varianta (sanacijskega programa ni ali
je nesprejemljiv): na osnovi ugotovljenih sla-
bih poslovnih rezultatov in nesprejemljivega
sanacijskega programa skupščina delničar-
jev izreče nezaupnico upravi družbe.

5. Odgovornost NS za nadzor poslova-
nja družbe.

A) Predlog sklepa uprave: skupščina
ugotovi, da NS svoje pristojnosti izvaja v
skladu z zakonom.

B) Predlog sklepa delničarja KZ Vipava,
VZ Vipava, ki jo zastopa Krušič Evgen ter
delničarja Plahuta Primoža po pooblastilu
21 delničarjev: zaradi nevarovanja intere-
sov družbe in lastnikov delnic družbe
skupščina delničarjev razreši člane nadzor-
nega sveta: Alda Boškina, Milana Saksido
in Branka Strgarja.

Imenuje se nove tri člane nadzornega
sveta:

– Rastislav Furlan, Potoče 3,
– Marjan Poljšak, Šibeniška 21, Ajdov-

ščina,
– Primož Plahuta, IV. Prekomorske bri-

gade 74, Ajdovščina.
6. Imenovanje posebnega revizorja.
A) Predlog sklepa uprave: za posebnega

revizorja se po 67/I. členu zakona o prev-
zemih imenuje RFR Ernst & Young, d.o.o.,
iz Ljubljane,

B) Predlog sklepa delničarja KZ Vipava,
VZ Vipava, ki jo zastopa Krušič Evgen ter
delničarja Plahuta Primoža po pooblastilu 21
delničarjev: za posebnega finančnega revi-
zorja družbe za leto 1999 skupščina imenu-
je revizorsko družbo EURO-IN & PARTNERS,
d.o.o., Škofja Loka, Kidričeva 66/a.

7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave: skladno z 240.

členom zakona o gospodarskih družbah se

oblikuje sklad lastnih delnic v višini
83,423.400 SIT za namen, da se ponudijo
v odkup delavcem družbe ali z njo poveza-
ne družbe, do višine 10% osnovnega kapi-
tala. Kot vir sredstev se uporabi nerazpore-
jene dobičke iz preteklih let 1995, 1996 in
1997.

8. Sprememba statuta delniške družbe
Agroind Vipava 1894, d.d.

Predlog sklepa uprave in NS: sprejmejo
se predlagane spremembe statuta delniške
družbe v predlaganem besedilu.

II. Vpogled v gradiva
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem družbe na sede-
žu družbe v Vipavi, Vinarska cesta 5 (tajniš-
tvo), vsak delovni dan od dneva objave skli-
ca do dneva zasedanja skupščine od 9. do
12. ure.

III. Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Pravico do udeležbe na skupščini
in uresničevanja glasovalne pravice imajo
samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo pred skupščino pri-
javili svojo udeležbo na sedežu družbe in so
vpisani v delniško knjigo po stanju na dan
skupščine.

IV. Nasprotni predlogi
Delničarje prosimo, da morebitne nas-

protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 16. uro. Če

tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno
zasedanje istega dne v istih prostorih uro
kasneje, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem zaradi vzpo-
stavitve evidenc in morebitnega prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini.

Stališče uprave do predloga delničarjev
KZ Vipava, VZ Vipava, ki jo zastopa Krušič
Evgen in delničarja Primoža Plahuta po
pooblastilu 21 delničarjev so naslednja:

– k točki 3.B): predlagano pokrivanje iz-
gube iz poslovnega leta 1998 v višini
295,453.334,18 SIT ni mogoče pokrivati v
predlagani višini nerazporejenih dobičkov in
ustreznih revalorizacijskih popravkov, ker jih
je predlagatelj napačno ugotovil. Istočasno
pa ni smiselno pokrivati izgubo v breme ob-
likovanih rezerv pred ostalimi sestavinami
kapitala.

– k točki 4. B): po mnenju uprave je
sanacijski program del poslovodske funkci-
je, za katero uprava odgovarja po zakonu in
jo v primeru slabega vodenja družbe NS v
vsakem trenutku razreši. Ker je sanacijski
program zahteven strokovni dokument,
uprava zato meni, da imajo delničarji na
skupščini pravico biti seznanjeni s sanacij-
skim programom, ne morejo pa ga spreje-
mati, ker s tem posegajo v poslovodenje
družbe, kar pa je v nasprotju z zakonom o
gospodarskih družbah.

– k točki 5. B): uprava meni, da je nad-
zorni svet svoje obveznosti opravljal v skla-
du z zakonom. Glede na dogajanja v delni-
čarju Kmetijski zadrugi Vipava in njihovo do-

sedanje delovanje, so predlagani kandidati
neprimerni za članstvo v NS družbe.

– k točki 6. B): skupščina je na 1.
skupščini, ki je bila 2. 3. 1999, že imenova-
la revizorja za leto 1999, ki je že do sedaj
revidiral računovodske izkaze in po mnenju
uprave svoje delo opravil korektno in v skla-
du z zakonom, zato ni razloga za imenova-
nje drugega revizorja. Uprava pa razume
zahtevo navedenih delničarjev z dne 28. 7.
1999 po imenovanju posebnega finančne-
ga revizorja družbe za leto 1999, kot zahte-
vo delničarjev za imenovanje posebnega re-
vizorja po 67/1. členu zakona o prevzemih,
ker zakonodaja kategorije posebnega fi-
nančnega revizorja ne pozna. Uprava meni,
da je zahteva v smislu posebnega finančne-
ga revizorja po zakonu o prevzemih, glede
na poslovanje družbe in postopek lastnin-
skega preoblikovanja v obdobju do nastopa
sedanje uprave, utemeljena.

Agroind Vipava 1894, d.d., Vipava
predsednik uprave: mag. Igor Blažina

Ob-12467
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 6.3. člena statuta del-
niške družbe Inles, d.d., sklicuje uprava
družbe

3. skupščino
delniške družbe Inles, d.d.,
Kolodvorska 22, Ribnica,

ki bo v sredo, dne 3. 11. 1999 ob 13.
uri v sejni sobi družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

izvoli organe skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednico skupščine: Dragica

Abrahamsberg,
– za predsednika verifikacijske komisije:

Igor Vuk (iz R & CO),
– za preštevalca glasov: Mojca Adamič

in Miha Klun.
Skupščini bo prisostvovala vabljena no-

tarka mag. Nina Češarek.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la uprave o poslovanju družbe z mnenjem
pooblaščenega revizorja za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta skupščina družbe sprejme letno poročilo
uprave o poslovanju družbe z mnenjem
pooblaščenega revizorja ter potrdi revidira-
ne skupne računovodske izkaze družbe v
predloženem besedilu.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o pokrivanju izgube za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta družbe ostaja čista izguba za leto 1998 v
višini 559,645.044,22 SIT v izkazu stanja
nepokrita. Družba bo izgubo pokrivala v bre-
me prihodkov v naslednjih petih letih.

4. Obravnava in sprejem sklepa o pripo-
jitvi družbe Inles Trgovina, d.d., k Inles, d.d.,
in potrditev pripojitvene pogodbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme pripojitvena
pogodba med družbama Inles Trgovina, d.d.
in Inles, d.d., v predloženem besedilu. Druž-
ba Inles Trgovina, d.d., se pripoji k družbi
Inles, d.d.
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5. Povečanje osnovnega kapitala zaradi
izvedbe pripojitve družbe Inles Trgovina,
d.d., k Inles, d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
zaradi izvedbe pripojitve družbe Inles Tr-
govina, d.d., k Inles, d.d., osnovni kapital
prevzemne družbe  se poveča za
194,838.000 SIT z izdajo 97.419 navad-
nih delnic z nominalno vrednostjo 2.000
SIT.

6. Spremembe in dopolnitve statuta del-
niške družbe Inles, d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme
spremembe statuta delniške družbe Inles,
d.d., v predlaganem besedilu in čistopis
statuta.

7. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 1999 izbere pooblaščeno revi-
zijsko družbo Boniteta, družba za revizijo,
podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.,
s sedežem v Velenju.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
vpisani v delniško knjigo na dan 28. 10.
1999, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se pisno prijavijo najmanj tri dni pred zase-
danjem skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Gradivo za skupščino je delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe Inles, d.d.,
Ribnica, Kolodvorska 22, vsak delovnik
od 9. do 12. ure od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Inles, d.d., Ribnica
uprava

Ob-12468
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Fe-

nolit, d.d., sintetične smole in mase,
uprava sklicuje

4. skupščino delničarjev,

ki bo na sedežu družbe Fenolit, d.d.,
Breg 22, Borovnica, dne 5. 11. 1999 ob
15. uri.

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine in

potrditev dnevnega reda;
2. Sprejem letnega poročila za leto

1998;
3. Sprejem sklepa o uporabi dobička za

leto 1998;
4. Izvolitev nadzornega sveta;
5. Oblikuje se sklad lastnih delnic,
6. Določitev sejnin za nadzorni svet;
7. Imenovanje revizijske družbe.
Predlogi sklepov:
1. sklep k 1. točki: izvolijo se delovna

telesa skupščine in potrdi se dnevni red;
2. sklep k 2. točki: sprejme se letno po-

ročilo za leto 1998;
3. sklep k 3. točki: sprejme se delitev

dobička po predlogu uprave in nadzornega
sveta, in sicer:

3.1. Nerazdeljeni dobiček: nerazdeljeni
dobiček na dan 31. 12. 1998 ostane ne-
razporejen.

4. sklep k 4. točki: izvoli se nadzorni
svet v sestavi: Oto Erman, Samo Javornik;

5. sklep k 5. točki: oblikuje se sklad za
namen umika delnic, in sicer:

5.1. Oblikovanje sklada za odkup last-
nih delnic: oblikuje se sklad lastnih delnic v
predlagani višini 10% revaloriziranega os-
novnega kapitala za namen umika delnic.

6. Sklep k 7. točki: imenuje se revizijska
družba, in sicer:

6.1. Imenovanje revizijske družbe: na pred-
log nadzornega sveta se za revizijsko družbo
za leto 1999 imenuje družbo Revizija Plus.

Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za dne 5. 11.

1999 ob 15. uri. Če na prvem sklicu ni
dosežena sklepčnost, se ponovno zaseda-
nje skupščine določi za 5. 11. 1999 ob 16.
uri. Na ponovnem zasedanju skupščina ve-
ljavno odloča ne glede na višino zastopane-
ga kapitala.

Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, v korist katerih so delnice družbe na
dan 2. 11. 1999 vknjižene v delniško knjigo
družbe, oziroma njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki. Glasovalno pravico lahko
uresničuje le tisti delničar oziroma zanj nje-
gov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, ki
je najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine družbi pisno prijavil svojo udelež-
bo. Prijava udeležbe je pravočasna, če na
sedež družbe prispe do 3. 11. 1999. Poob-
laščenec delničarja mora k prijavi udeležbe
priložiti tudi pisno pooblastilo, če le to ni
shranjeno pri družbi.

Gradiva
Gradivo k posameznim točkam dnevne-

ga reda je na vpogled v delovnem času od
6. 10. 1999 dalje na sedežu družbe Breg
22, 1353 Borovnica.

Fenolit, d.d., Borovnica
direktor Slavko Žibret

predsednik nadzornega sveta
Otto Erman

Ob-12491
Uprava družbe Gopharm, d.d., sklicuje

tretjo sejo skupščine,
ki bo v soboto 6. novembra 1999 ob

17. uri v konferenčni dvorani hotela Perla,
Kidričeva 7, v Novi Gorici.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,

predstavi se prisotnega notarja in skupščina
izvoli predsednika in dva preštevalca glasov
po predlogu.

2. Sprejem letnega poročila uprave za
leto 1998 in z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave za leto 1998, revizijsko poročilo
za leto 1998 z mnenjem nadzornega sveta.

3. Odločanje o razporeditvi dobička za
leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in po-
zitivnem mnenju nadzornega sveta se raz-
poredi dobiček za leto 1998 po predlogu.

4. Odločanje o razporeditvi dobička iz
prejšnjih let.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se raz-
poredi dobiček iz prejšnjih let po predlogu.

5. Poročilo uprave o poslovanju v letu
1999.

6. Določitev revizorja poslovanja za leto
1999.

Predlog sklepa: določi se revizorja po-
slovanja za leto 1999 po predlogu.

7. Razno.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stila morajo biti pisna in dostavljena družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja so shra-
njena na sedežu družbe.

Glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, njihovi pooblaščenci, ki pisno pri-
javo osebno ali po pošti dostavijo družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
sicer vključno do 3. novembra.

Udeležence pozivamo, da se ob priho-
du na skupščino vsaj pol ure pred začet-
kom seje prijavijo z osebno izkaznico ali
drugim identifikacijskim dokumentom in s
podpisom potrdijo svojo prisotnost na
skupščini.

Gradivo za skupščino s predlaganimi
spremembami statuta je na vpogled na se-
dežu družbe vsak delovni dan do dneva
skupščine, od 9. do 12. ure.

Vabljene pozivamo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih žele, da so o
njih pravočasno obveščeni, vsi delničarji pi-
sno sporočijo upravi v sedmih dneh po ob-
javi tega sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Gopharm, d.d., Nova Gorica
uprava

Ob-12569
Na podlagi določila 7.3. točke statuta

delniške družbe TEOL, Kemična industrija,
d.d., Ljubljana, sklicujemo

3. sejo skupščine
delniške družbe TEOL, Kemična

industrija, d.d., Ljubljana,
ki bo v petek, dne 29. 10. 1999 ob 13.

uri v veliki sejni dvorani v I. nadstropju Mest-
ne občine Ljubljana, izpostava Moste-Polje,
Proletarska ulica 1.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev predsednika skupš-
čine in dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predlaganega pred-
sednika skupščine in dva preštevalca gla-
sov.

2. Sprejem poslovnega poročila z revi-
zijskim poročilom za poslovno leto 1998
na predlog uprave in mnenja nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo in revizijsko poročilo za poslovno leto
1998 na predlog uprave in mnenja nadzor-
nega sveta.

Sprejem sklepa o kritju izgube za leto
1995, 1996 in 1998 na predlog uprave in
na podlagi mnenja nadzornega sveta.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in
na podlagi mnenja nadzornega sveta se
sprejme sklep o pokrivanju izgube iz prete-
klih let in sicer iz l. 1995 delno, iz leta
1996 in iz leta 1998 v celoti v višini
655,190.785,93 SIT ter revalorizacijski
popravek izgube iz preteklih let v višini
65,671.948,61 SIT iz:

– rezerv v višini 336,136.000 SIT,
– revalor. popr. rezerv v višini

342,967.802,24 SIT,
– prenešeni čisti dobiček ZR 1997 v vi-

šini 1,386.246,21 SIT,
– revalor.popr. prenes. dobička v višini

103.968,47 SIT,
– revalor. popr. osnovnega kapitala v vi-

šini 40,268.717,62 SIT.
Skupaj za pokrivanje izgube:

720,862.734,54 SIT.
4. Imenovanje revizorja za revizijo ra-

čunovodskih izkazov za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov za poslovno leto 1999 se na
podlagi predloga nadzornega sveta imenuje
revizijsko hišo KPMG, Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.

5. Razrešitev člana nadzornega sveta na
podlagi odstopne izjave.

Predlog sklepa: na podlagi odstopne iz-
jave se razreši članico nadzornega sveta
Vlasto Grjol.

6. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za novega člana nad-

zornega sveta se imenuje Tepina Jožeta.
Skupščine družbe se lahko udeležijo del-

ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Poobla-

stila za zastopanje na skupščini družbe
je potrebno deponirati v kadrovski službi
družbe na naslovu Tovarniška 48 vsaj tri
dni pred sejo skupščine družbe. Prosi-
mo, da vsak delničar ali njegov pooblaš-
čenec prijavi svojo udeležbo na skupšči-
ni družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine v pisni obliki, to je vključno do
26. 10. 1999.

Udeleženci skupščine se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sej-
no dvorano, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo navzočnost in prevzeli ustrezno gra-
divo.

Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo zaradi administrativnih opravil, ki so
potrebna pred skupščino, odprta 30 min
pred pričetkom zasedanja. Zaprli jo bomo
ob 13. uri tako, da bo omogočen točen
pričetek skupščine.

Popolno gradivo za 3. sejo skupščine
družbe in prijavnice za 3. sejo skupščine
družbe so delničarjem na voljo in vpogled v
kadrovski službi družbe, v Ljubljani, Tovar-
niška 48, in sicer vsak delovni dan po objavi
sklica skupščine od 11. do 13. ure.

Vabljene delničarje prosimo, da uteme-
ljene nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda pisno sporočijo v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine
upravi družbe ter ji tako omogočijo pravoča-
sno pripravo njenih stališč.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo sklicala nova
seja skupščine z istim dnevnim redom dne

5. 11. 1999 ob isti uri. Seja bo sklepčna za
odločanje ne glede na višino zastopanega
kapitala.

TEOL, Kemična industrija, d.d.,
Ljubljana

uprava družbe

Ob-12605

Uprava delniške družbe in nadzorni svet
družbeTekstil, d.d., na podlagi 40. člena
statuta Tekstil, d.d., sklicuje.

5. redno sejo skupščine
Tekstil, d.d.,

ki bo 29. 10. 1999 ob 12. uri v prosto-
rih jedilnice Tekstila.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine družbe in izvoli-

tev organov skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o ime-

novanju zapisnikarja, dveh preštevalcev gla-
sov, notarja in predsedujočega skupščine.

2. Sprejem dnevnega reda:
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
3. Poslovno poročilo uprave za leto

1998.
Na predlog uprave in po pozitivnem mnenju

nadzornega sveta skupščina sprejme sklep.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

slovno poročilo uprave za leto 1998.
4. Predlog delitve dobička za leto 1998
Na predlog uprave in po pozitivnem mne-

nju nadzornega sveta skupščina sprejme sk-
lep.

Predlog sklepa: ugotovljeni dobiček iz
leta 1993 s pripadajočo revalorizacijo v viši-
ni 14,227.000 SIT se prenese v rezerve
družbe.

Ugotovljeni dobiček iz let 1994 do 1998
s pripadajočo revalorizacijo v višini
17,525.000 SIT ostane nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja
Nadzorni svet predlaga za pooblaščene-

ga revizorja za leto 1999 Revizijsko hišo
RFR - Ernst & Young.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja za leto 1999 skupščina imenuje RFR
Ernst & Young, revizijska družba, d.o.o.

6. Vprašanja in odgovori
Skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji, v korist katerih so delnice na dan
20. 10. 1999 vknjižene na računu vred-
nostnih papirjev, ki ga vodi Klirinško de-
potna družba oziroma njihovi zakoniti za-
stopniki ali pooblaščenci, ki imajo pisna
pooblastila.

Udeležbo na skupščini je potrebno naja-
viti upravi družbe najpozneje 3 dni pred za-
sedanjem skupščine, na sejo skupščine pa
je zaradi ureditve formalnosti potrebno priti
uro pred pričetkom seje.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe od dneva ob-
jave.

V primeru, da skupščina ne bo sklepč-
na, bo skladno s 44. členom statuta ponov-
no zasedanje istega dne ob 14. uri v istem
prostoru. Skupščina bo takrat odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala (drugi sklic).

Tekstil, d.d., Ljubljana,
uprava: gen. direktor Stane Zidar, ek.

Odločbe po ZPOmK

Št. 456-12/99-4 Ob-12558
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

na podlagi skupne priglasitve koncentracije
dne 23. 9. 1999 izdal odločbo, v kateri je v
skladu s tretjim odstavkom 38. člena zako-
na o preprečevanju omejevanja konkuren-
ce (Ur. l. RS, št. 56/99; v nadaljevanju
ZPOmK) odločil, da je koncentracija gos-
podarskih družb Goriška, trgovina in sto-
ritve, d.d., Nova Gorica, Gregorčičeva
19, Nova Gorica in Grosist Gorica, trgo-
vina na debelo in drobno, d.d., Nikole
Tesle 10, Šempeter pri Gorici, skladna s
pravili konkurence in da ji Urad ne bo nas-
protoval.

Koncentracija se bo opravila z odkupom
delnic družbe Grosist, d.d., s strani družbe
Goriška, d.d., na podlagi javne ponudbe za
odkup delnic z namenom pridobitve odločil-
nega vpliva v smislu določb 11. člena
ZPOmK. Družba Goriška, d.d., je odvisno
podjetje PS Mercator v smislu ZPOmK.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podat-
kov o strukturi in delovanju trga živilske ve-
leprodaje in maloprodaje ni izkazan resen
sum, da bi bila koncentracija neskladna s
pravili konkurence. Razlogi in cilji koncen-
tracije so v skladu z določili veljavne zako-
nodaje in pravili konkurence, zato Urad ni
sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti kon-
centracije s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 307-38/98-5 Ob-12641
Urad RS za varstvo konkurence (v nada-

ljevanju: Urad) je dne 23. septembra 1999
na zahtevo podjetja Slovenski kabel, ka-
belsko komunikacijske storitve d.o.o., Ti-
volska 50, Ljubljana, uvedel postopek
ugotavljanja zlorabe prevladujočega po-
ložaja s strani podjetja Telekom Slove-
nije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.

Domnevna zloraba prevladujočega polo-
žaja naj bi bila storjena s sledečimi dejanji:

– z izračunavanjem mesečne zakupnine
telekomunikacijske kabelske kanalizacije za
cev zunanjega premera 110 mm v višini
96,75 SIT za m cevi,

– z izračunavanjem mesečne zakupnine
optičnih vlaken v medkrajevnem omrežju za
eno vlakno v višini 50,60 SIT,

Iz navedb v vlogi in priložene dokumen-
tacije izhaja verjetnost kršitev določb
10. člena ZPOmK, ki prepoveduje zlorabo
prevladujočega položaja.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svo-
jo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter doku-
mente, ki bi bili lahko pomembni za odloči-
tev, ne da bi formalno zahtevali status ude-
leženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavite-
lja za udeležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence
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Razne objave

Št. 31/99 Ob-12583
Ministrstvo za znanost in tehnologijo,

Ljubljana, Trg OF 13, objavlja

obvestilo o razpisu
za prijavo sodelovanja pri novih
projektih evropskega programa

industrijsko-razvojnih raziskav Eureka,
ki jih je objavil Sekretariat Programa

Eureka iz Bruslja v okviru obveznega
30-dnevnega kroženja vseh novih pred-
logov projektov med 27 evropskimi drža-
vami – članicami Eureke, pri katerih lah-
ko sodelujejo tudi zainteresirane organi-
zacije iz Republike Slovenije, članice Eu-
reke:

1. E! 2078 »Diamond wire cutting (dwc)
system for a variety of materials used in
heavy construction work – REMOTE
DW-CUTTING«.

2. E! 2126 »Development of a line of
quads with different engines using new
technologies – G-GQUAD«.

3. E! 2142 »Sustainable machine agi-
lity with robots based on parallel kinema-
tics – SMART-PK«.

4. E! 2148 »Travel management tools –
TMT«.

5. E! 2196 »A new generation platform
for wireless access to internet and local
area networks (LAN) -NOWIREGEN3«.

6. E! 2203 »Automatic meter reading
and control – AMRC«.

7. E! 2205 »Cyprus water project –
CWP/RND«.

8. E! 2216 »In-line/On-line/oil-in-water
monitor for offshore uses based on time-re-
solved, laser-induced fluorescence – OIW
MONITORING«.

9. E! 2219 »Innovation networks: best
practice guidelines and tools for innovation
networks – INNONET«.

10. E! 2222 »Technology cross-over in
single side and ‘easy hole’ printed circuit
boards – EASY CROSS-OVER«.

11. E! 2223 »Automatic system to cata-
logue, select the quality, brand and identify
leathers in tannery firms – MASTRIT
SKIN2002«.

12. E! 2224 »Quality-oriented enginee-
ring using innovative technologies and or-
ganisation for intelligent production of blank
coins – COINBLANK«.

13. E! 2226 »Full automation and com-
puterization of the flow of materials at an
incandescent bulb factory – FAULA«

14. E! 2229 »Personal digital commu-
nications – PDC«.

15. E! 2230 »Smart, uninterruptible,
high efficiency power supply AC/DC for
cellular radio base stations – SAEB98«.

16. E! 2234 »Surface modification of
orthodontic wires and brackets -SOB«.

17. E! 2235 »Information and knowled-
ge fusion – IKF«.

18. E! 2240 »Quantitative elisa-assay
for vitellogenin detection in fish species
relevant for OECD endocrine disruptors
program – BIOSENSE«.

19. E! 2242 »Strategic, non-linear opti-
cal wavelength-shifting laser components –
SNOWLASE«.

20. E! 2244 »New cleaning technology
to remove sticky transported material from
conveyor belts – BELTCLEAN«.

21. E! 2245 »New generation of rea-
gents for diagnostic radioimmunoassays –
REC-MOAB«.

22. E! 2246 »Preparation of monoclo-
nal antibodies against kinesin for nanotech-
nology – KIN-MOAB«.

23. E! 2249 »Computerised system for
early evaluation of cardiovascular disease
development using space medecine tech-
nology – EUROCARD«.

24. E! 2253 »Design of a new catalyst
for the destruction of chlorinated hydrocar-
bons with the aid of chemometrical techni-
ques – SMARTCAT«.

25. E! 2255 »Risk management in ur-
ban drainage systems – simulation and opti-
misation – RISURSIM«.

26. E! 2256 »Breaking the speed bar-
rier in can-welding – HSCABMAKING«.

27. E! 2257 »Train position locator for
electric railways – TRAPOLO«.

28. E! 2258 »Isolation of functional pro-
teins out of protein containing waste pro-
ducts – PROT«.

29. E! 2259 »Vertical system integration
– VSI«.

30. E! 2260 »Investigation of processes
for the deposition of nanodispersion strengt-
hened coatings – NADICOAT«.

31. E! 2265 »Adaptative intelligent data-
base system for personalised multimedia
content retrieval – CULT-BASE«.

32. E! 2267 »Data manipulation/inter-
pretation support system for diagno-
sis/knowledge enhancement within the
healthcare sector – THALAMUS«.

Vsi našteti predlogi projektov so v skladu
z Eurekinimi pravili trenutno v 30-dnevnem
kroženju, ki poteče 18. oktobra 1999. Do
tega roka je možno tudi prijaviti interes za
morebitno sodelovanje neposredno predla-
gatelju posameznega projekta, čigar naslov
je razviden iz projektnega dokumenta.

Podrobnejše informacije o vključevanju
v objavljene predloge Eurekinih projektov
dobijo interesenti na MZT pri Albinu Babiču,
nacionalnem koordinatorju za Eureko, po
telefonu 061-178-46-88, faksu 178-47-19,
e-pošta: albin.babic@mzt.si; pri imenova-
nem dobijo interesenti tudi kopije posamez-
nih projektnih dokumentov na podlagi pisne
vloge.

Sodelovanje pri projektih Eureka temelji
izključno na lastnih ali nacionalnih virih fi-
nanciranja, torej se lahko v načelu prijavijo
za sodelovanje pri posameznih projektih sa-
mo organizacije, ki razpolagajo s potrebni-
mi finančnimi sredstvi iz lastnih virov ali že
imajo ustrezne nacionalne raziskovalno-raz-
vojne projekte.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo bo
na podlagi javnega razpisa subvencioniralo
sodelovanje slovenskih gospodarskih družb
v objavljenih projektih v višini do 25% vred-
nosti slovenskega deleža v posameznem
projektu, vendar največ v znesku do
12.000.000 tolarjev letno na projekt. V pri-
meru sodelovanja več slovenskih gospodar-
skih družb pri istem Eurekinem projektu, se

bo subvencija delila po enakih kriterijih na
vse sodelujoče organizacije.

Podrobnejše podatke o programu Eure-
ka lahko dobijo interesenti na internetu
http//www.eureka.be.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 41/99 Ob-12477
Etra 33 Energetski transformatorji, d.d.,

Šlandrova 10, Ljubljana, razpisuje

kadrovske štipendije
za šolsko leto 1999/2000 za študente

univerzitetnega oziroma
visokošolskega strokovnega študija

Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani.
K prijavi na razpis naj kandidati priložijo:
– potrdilo o vpisu v tekoči letnik šolanja,
– potrdilo o opravljenih izpitih,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slo-

venije.
Rok za vložitev prijave je 15 dni od datu-

ma objave rzapisa.
Vse študente, ki se želijo prej seznaniti in

kasneje delati na izračunu oziroma konstruk-
ciji energetskih transformatorjev, vabimo, da
pošljejo prošnjo z zahtevano dokumentacijo,
na naslov: Etra 33, Energetski transforma-
torji, d.d., Šlandrova 10, 1231 Ljubljana, s
pripisom: za kadrovsko štipendijo.

O izbiri štipendistov bodo vsi prosilci pi-
sno obveščeni do 30. 10. 1999.

Etra 33, d.d., Ljubljana

Št. 465-02-5/99-2518 Ob-12409
Na podlagi 47. člena zakona o stavbnih

zemljiščih (Ur. l. RS, št.44/97), 6. in 7.
člena odloka o oddajanju stavbnih zemljišč
v Občini Ljutomer (Ur. l. RS, št. 16/86),
sklepa Občinskega sveta občine Ljutomer,
št. 032-01-7/98-1590 z dne 1. 7. 1998
Občina Ljutomer objavlja

javno dražbo
za prodajo poslovno-stanovanjske

stavbe
I. Predmet javne dražbe: poslovno-sta-

novanjska stavba na parc. št. 2111 v veliko-
sti 184 m2 k.o. Ljutomer. Izklicna vrednost
nepremičnine znaša 5,469.860 SIT, katera
se nanaša na komunalno opremljeno stav-
bno zemljišče.

Kupec nepremičnine se zaveže obstoje-
čo stavbo porušiti, pridobiti vse potrebno
dokumentacijo in soglasja ter zgraditi nado-
mestno poslovno-stanovanjsko stavbo z iz-
koriščeno mansardo v skladu z odlokom o
ureditvenem načrtu starega mestnega jedra
(Ur. l. RS, št. 17/92) v roku treh let od
podpisa kupoprodajne pogodbe.

Ob izgradnji je treba upoštevati izgled
obstoječe stavbe in si na podlagi 45. in 46.
člena zakona o varstvu kulturne dediščine
(Ur. l. RS, št.7/99) pridobiti kulturnovars-
tvene pogoje in soglasje spomeniškovars-
tvene službe.

Kupec objekta oziroma investitor se
pred gradnjo poslovno-stanovanjskega ob-
jekta zaveže sedanjim koristnikom pritličja
stavbe zagotoviti ustrezne poslovne pro-
store – najem ali sofinanciranje. Gre za
uveljavljanje prednostne pravice do prosto-
rov v objektu.

II. Pogoji javne dražbe: na javni dražbi
lahko sodelujejo fizične osebe, ki morajo
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pred pričetkom javne dražbe predložiti potr-
dilo o državljanstvu RS in pravne osebe, ki
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra
o registraciji podjetja ter pooblastilo za mo-
rebitnega pooblaščenca.

Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino, ki znaša 10% celotne vred-
nosti nepremičnine oziroma 546.986 SIT
na ŽR Občine Ljutomer št.
51930-695-79045 in predložiti dokazilo o
plačilu varščine.

Pogodba o prodaji nepremičnine bo z
izbranim ponudnikom sklenjena v 15 dneh
po dražbi.

Kupcu se varščina vračuna v kupnino,
drugim se vplačana varščina vrne (brez
obresti) v 5 dneh po dražbi. Če kupec, ki je
uspel na dražbi, ne sklene pogodbe v dolo-
čenem roku iz tega razpisa, se mu plačana
varščina ne vrne.

III. Plačilni pogoji: kupnino za pridoblje-
no nepremičnino je uspešni ponudnik dol-
žan poravnati v celoti v 8 dneh po sklenitvi
kupoprodajne pogodbe. Prenos lastništva
nepremičnine se prenese na kupca šele po
plačilu kupnine. Prodajalec bo overil podpis
na pogodbi takoj po plačilu kupnine in vseh
stroškov. V primeru neplačila vseh obvez-
nosti v navedenem roku pogodba ne velja,
plačana varščina pa se kupcu ne vrne.

IV. Stroške objave rzapisa, prometni da-
vek na nepremičnino in stroške, povezane s
pripravo in sklenitvijo pogodbe ter preno-
som lastništva, plača kupec.

V. Javna družba bo v petek, dne 15. 10.
1999 v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova
1 (III. nadstropje) ob 11. uri.

VI. Vsi zainteresirani lahko dvignejo gra-
fični prikaz in odlok o ureditvenem načrtu
starega mestnega jedra in druge informaci-
je na Odseku za GJS, okolje in prostorsko
planiranje Občine Ljutomer, Vrazova 1, tel.
069/849-047 ali ga zahtevajo po pošti.

Občina Ljutomer

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefa-
nova 2, Ljubljana, na podlagi 10. člena
pravilnika o obliki in besedilu pečatov dr-
žavnih organov v Republiki Sloveniji, (Ur. l.
RS, št. 17/90 z dne 30. 4. 1990), in pra-
vilnika o izvajanju zakona o nadzoru držav-
ne meje, (Ur. l. RS, št. 19/91 z dne 17.
10. 1991) in pravilnika o spremembi pra-
vilnika o izvajanju zakona o nadzoru držav-
ne meje (Ur. l. RS, št. 9/98 z dne 6. 2.
1998) izloča vstopno štampiljko mejne
kontrole, železniškega mejnega prehoda
Dobova, z dne 16. 9. 1999:

– štampiljka je bila pravokotne oblike, v
velikosti 38 mm × 22 mm,

– obrobljena je bila z enojno ravno črto,
– v zgornjem delu je bil napis “SLO-

VENIJA”,

– v desnem zgornjem kotu se je nahajal
simbol, ki je označeval železniški mejni pre-
hod,

– v sredini štampiljke se je nahajala av-
tomatska nastavitev datumske štampiljke -
datirke,

– v spodnjem levem kotu je bil simbol,
ki označuje vstop v državo,

– na sredini, v spodnjem delu je bil na-
ziv mejnega prehoda “DOBOVA”,

– v spodnjem desnem kotu pa je bila
številka štampiljke “01”. Ob-12638

MV&T d.o.o., Preglov trg 5, Ljubljana,
štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: M
V & T Inženiring, trgovina, storitve, d.o.o.
LJUBLJANA. gnf-7591

Priglasitveni list

Bizjak Stane, Škovec 15, Velika Loka,
priglasitveni list, opravilna št.
057-0035/94, izdan dne 1. 2. 1994.
gnl-7035

Boštjan Grmek, Bleiweisova 44, Kranj,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 541
72/4058/01-28/1999, izdana dne 29. 8.
1996 pri Obrtni zbornici Slovenije.
gno-7007

Cilenšek Selm-Bistro Metulj, Cesta 9.
avgusta 31, Zagorje ob Savi, priglasitveni
list, opravilna št. 61-108/95, izdan dne
1.1.1995. gnu-7376

Didovič Gregor, Podreber 11, Semič,
priglasitveni list, opravilna št. 05-0599/96.
gnc-7594

Emeše Bačkai, Studenec 13, Trebnje,
priglasitveni list, opravilna št. 57-0708/98,
izdan dne 18. 11. 1998. gnm-7009

GUSTO, Avgust Gregorčič, s.p., Glav-
na cesta 9, 8233 Mirna, preklicuje prigla-
sitveni list, ki ga je izdal Davčni urad Novo
mesto, izpostava Trebnje, na ime GUSTO,
Avgust Gregorčič, s.p., Pod Radovnico 3,
8233 MIRNA, dne 10. 6. 1997.
Ob-12289

Ismaili Lirim s.p., Partizanska ulica 50,
Lendava - Lendva, priglasitveni list, opravi-
lna št. 22-0672/98, izdan dne 19. 3.
1998. gne-7267

Jerman Geja, Koprska 28, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 25-0208/94,
izdan dne 29.8.1994. gny-7722

Kavaš Milan, Trnje 149, Črenšovci, pri-
glasitveni list, opravilna št. 22-0626, izdan
dne 5. 5. 1997. gnl-7610

Kavšček Sandi, Pod srobotnikom 40,
Straža, priglasitveni list, opravilna št.
038/0145-94, izdan dne 10.3.1994.
gnh-7689

Kličič Šefik, Koprska ulica 12, Izola -
Isola, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
016251/0893/00-23/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gny-7647

Kodrič Aleš, Spodnje Škofije 54, Škofi-
je, obrtno dovoljenje, št.
017624/2303/02-27/1995, izdano dne
25. 9. 1996. gni-7538

Korez Jože s.p., Grliče 21/c, Podplat,
priglasitveni list, opravilna št. 54-568/94,
izdan dne 19. 12. 1994. gno-7432

Kozlar Branko, Sv Anton Farančan 1,
Koper - Capodistria, priglasitveni list, opra-
vilna št. 17/II/3-1259/94, izdan dne
30.12.1994. gnj-7637

Marolt Janez, Dvorska vas 40, Begunje
na Gorenjskem, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 060204/3802/01-54/1996, iz-
dana dne 12.7.1996. gnr-7704

Nedanovski Robert, Ilirska cesta 2, Še-
ntjernej, priglasitveni list, opravilna št.
038/1984-96. gnn-6983

Potokar Maja, Senčna pot 12/a, Porto-
rož - Portorose, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 59700/1183/01-50/95, izda-
na dne 26. 9. 1995. gnf-7141

Rutar Boris s.p., Slap ob Idrijci 38, Slap
ob Idrijci, priglasitveni list, opravilna št.
55-0416/94, izdan dne 1. 6. 1994.
gne-7142

Savič Srečko, Gortanova ulica 27, Pi-
ran - Pirano, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 013173/0401/01-50/1996, izda-
na dne 16.9.1996. gng-7690

Šuligoj Miran-Kovinoplastika pijač iz av-
tomatov, Bukovica 1, Volčja Draga, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
004464/2554/00-47/1995, izdana dne
6.3.1995. gnr-7379

Vrhovnik Pavle, Podgorje 75, Kamnik,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
032920/0719/00-37/1995, izdana dne
6.3.1995. gnb-7120

Potne listine

Batagelj Tatjana, Grčna 32, Nova Gori-
ca, potni list, št. AA 889648, izdala UE
Nova Gorica. gng-7615

Bečan Robi, Ulica Janeza Puharja 3,
Kranj, potni list, št. BA 924354 - dvojnik,
izdala UE Kranj. gnz-7496

Benje Gvido, Cesta 4. julija 128, Kr-
ško, potni list, št. AA 127121, izdala UE
Krško. gne-7667

Bojić Goran, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 736122, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-7130

Bradetić Rinaldo, Mucharjeva 10, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 130016, izdala UE
Ljubljana. gnq-7230

Burtina Boris, Prežihova ulica 7, Piran -
Pirano, potni list, št. BA 912215, izdala
UE Piran. gnx-7723

Car Mario, Seidlova cesta 58, Novo me-
sto, potni list, št. BA 721752, izdala UE
Novo mesto. gns-7728

Cvetkovič Robert, Dobeno 53/a, Men-
geš, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 78/99. gnh-7589

Černjavič Radoslava, Koroška c. 68,
Maribor, potni list, št. AA 860036, izdala
UE Maribor. gns-7678

Čirić Milorad, Brilejeva 9, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 673168, izdala UE Ljubljana.
gnf-7616

Čop Ivana, Suduferstr 39 B, A-9523
Landskron Villach, potni list, št. AA
616841, izdala UE Ljubljana. gnk-7611

Delijaj Sadik, Suhadole 15/a, Komen-
da, potni list, št. BA 555473, izdala UE
Kamnik. gns-7753
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Družeta Marino, Vojkova 52, Ljubljana,
potni list, št. BA 860377, izdala UE Ljub-
ljana. gne-7642

Felicijan Tadej, Goriška c. 49, Velenje,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 56-57/99. gnj-7187

Ferjančič Marija, Grčna 22, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. AI
91878, izdala UE Nova Gorica. gnw-7099

Ferlin Branko, Zagradec 5, Zagradec,
potni list, št. BA 347388, izdala UE Grosu-
plje. gnb-7645

Fir Ivica, Bereča vas 29, Metlika, potni
list, št. BA 304843, izdala UE Metlika.
gnu-7101

Gadnik Romana, Grgar 163, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI
81276, izdala UE Nova Gorica. gnk-7111

Galić Jusuf, Ul. borcev za severno mejo
21, Ljubljana, potni list, št. BA 315515,
izdala UE Ljubljana. gns-7428

Gjurin Zoran, Muratova ulica 30, Slove-
nj Gradec, potni list, št. AA 649379, izdala
UE Slovenj Gradec. gnm-7109

Hiti Elizabeta, Verovškova 53 A, Ljublja-
na, potni list, št. AA 600257, izdala UE
Ljubljana. gnh-7339

Hrovat Lea, Prešernova 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 682369, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-7148

Hrovat Urška, Puterlejeva 2, Ljubljana,
potni list, št. BA 560323, izdala UE Ljub-
ljana. gne-7417

Ivanovski Boris, Vojkova 91, Ljubljana,
potni list, št. AA 974348, izdala UE Ljublja-
na. gnq-7555

Jama Gregor, Škerljeva 4, Ljubljana-Še-
ntvid, potni list, št. AA 827948, izdala UE
Ljubljana. gnc-7719

Jamnik Peter, Ul. ruške čete 4, Ruše,
potni list, št. BA 672562, izdala UE Ruše.
gnd-7668

Jančar Ana, Ob gozdu 5, Celje, preklic
potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
63/99. gnb-7545

Jenko Radoslav, Jamova 48, Ljubljana,
potni list, št. AA 818923, izdala UE Ljublja-
na. gnw-7674

Jeretič Dejan, Obrne št. 4/b, Bohinjska
Bela, potni list, št. AA 903986, izdala UE
Radovljica. gnz-7796

Jevšenak Vesna, Dimičeva 10, Ljublja-
na, potni list, št. BA 720193, izdala UE
Ljubljana. gnl-7760

Kanalec Maks, Volarje 49, Tolmin, pre-
klic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
66/99. gnj-7091

Kaučič Branko, Svečane 21/a, Sladki
Vrh, potni list, št. AA 884906, izdala UE
Pesnica. m-2524

Kavčič Sašo, Lovkova ulica 7, Cerkni-
ca, potni list, št. AA 27518, izdala UE Cer-
knica. gnj-7512

Kermavnar Elizabeta, Tržaška cesta
505, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
AA 930111, izdala UE Ljubljana.
gnc-7794

Komar Matjaž, Renški Podkraj 45/a,
Renče, maloobmejno prepustnico, št. AI
119777, izdala UE Nova Gorica.
gnu-7476

Kontler Salamon Jasna, Gabrje 3, Trži-
šče, potni list, št. BA 688953, izdala UE
Sevnica. gnp-7456

Kostić Judita, Narodnog fronta 6, Novi
Sad, potni list, št. BA 364218, izdala UE
Gornja Radgona. gno-7657

Kovač Aleš, Bernikova 5, Domžale, po-
tni list, št. AA 960600, izdala UE Domžale.
gne-7792

Kovač Ivan, Martjanci 18/a, Martjanci,
potni list, št. AA 993894. gnm-6984

Kramar Sergej, Grenwiška 12, Maribor,
potni list, št. BA 893567, izdala UE Mari-
bor. gng-7190

Kranjec Irena, Požarnice 42, Notranje
Gorice, potni list, št. BA 479948, izdala
UE Ljubljana. gne-7567

Krapež Primož, Otlica 24, Ajdovščina,
potni list, št. AA 428915, izdala UE Ajdov-
ščina. gnq-7605

Krebl Janja, Pot ob Homšnici 24, Slo-
venj Gradec, potni list, št. AA 801655,
izdala UE Slovenj Gradec. gni-7113

Kržišnik Klavdija, Mlaška cesta 8, Kra-
nj, potni list, št. BA 280708, izdala UE
Kranj. gno-7632

Kuletić Meho, Mali Kal 9, Mirna Peč,
potni list, št. BA 355284, izdala UE Novo
mesto. gnd-7418

Kušar Stane, Vesca 8, Vodice, potni
list, št. AA 593223, izdala UE Ljubljana.
gni-7413

Lavrič Rok, Jelovška ulica 13, Radovlji-
ca, potni list, št. BA 833083, izdala UE
Radovljica. gnr-7479

Laznik-Puncer Branka, Gledališki trg 6,
Celje, potni list, št. AA 35450, izdala UE
Celje. gnj-7737

Likar Bruna, Otlica 47, Ajdovščina, pot-
ni list, št. AA 721736, izdala UE Ajdovšči-
na. gnn-7483

Lilija Andrej, Dolane 16 a, Cirkulane,
potni list, št. AA 175802, izdala UE Ptuj.
gnr-7654

Lilija Karmen, Dolane 16 a, Cirkulane,
potni list, št. AA 175820, izdala UE Ptuj.
gns-7653

Lojk Damjana, Črniče 57, Črniče, potni
list, št. AA 909010, izdala UE Ajdovščina.
gnt-7102

Lojk Mitja, Ulica Gradnikove brigade 59,
Nova Gorica, potni list, št. BA 330165,
izdala UE Nova Gorica. gno-7482

Macorig Metod, C. Viktorja Svetina 15,
Jesenice, potni list, št. BA 594498, izdala
UE Jesenice. gno-7557

Magdič Alenka, Pod gmajno 6, Mežica,
potni list, št. BA 836383, izdala UE Ravne
na Koroškem. gnd-7618

Marsič Katja, Partizanska ul. 6/c, Ko-
per - Capodistria, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 93993, izdala UE Koper.
gnd-7093

Meden Petra, Bratov Učakar 100, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 666057, izdala UE
Ljubljana. gnn-7608

Mesarič Nataša, Cesta v zeleni log 5,
Ljubljana, potni list, št. AA 979884, izdala
UE Ljubljana. gnl-7135

Milčinović Petar, Gradnikova 4/b, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. AA 502343,
izdala UE Koper. gnl-7535

Minih Elvis, Miklošičeva 4, Ptuj, potni
list, št. BA 550599, izdala UE Ptuj.
gny-7197

Mišovič Milijana, Bratovševa pl. 20, Lju-
bljana, potni list, št. BA 770050, izdala UE
Ljubljana. gnt-7777

Moser Iztok Boris, Trnovec 4, Medvo-
de, potni list, št. BA 287806, izdala UE
Ljubljana. gnn-7058

Napast Ema Emilija, Vižmarska pot 6,
Ljubljana, potni list, št. AA 459303, izdala
UE Ljubljana. gnq-7580

Napast Igor, Vižmarska pot 6ć, Ljublja-
na, potni list, št. BA 82971, izdala UE Lju-
bljana. gnr-7579

Napast Rafael, Vižmarska pot 6, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 459307, izdala UE
Ljubljana. gnd-7718

Opeka Emilija, Mlakarjeva ulica 67, Tr-
zin, potni list, št. AA 109289, izdala UE
Domžale. gnk-7036

Orač Ivan, Borivoja Stefanoviča 33, Be-
ograd, potni list, št. BA 162246.
gnb-7195

Pajk Milan, Luče 12, Grosuplje, potni
list, št. AA 551644, izdala UE Grosuplje.
gnf-7741

Pavlin Marija, Ravnica 9/c, Grgar, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 81265, iz-
dala UE Nova Gorica. gnb-7620

Peljhan Uroš, Levarjeva 29, Ljubljana,
potni list, št. BA 735537, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-7024

Perko Valentin, Medvedova 6, Kamnik,
potni list, št. AA 10609, izdala UE Kamnik.
gnv-7225

Pirnar Marta, Zofke Kvedrove 20, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 689435, izdala UE
Ljubljana. gnt-7652

Planinšek Janez, Pod Trško goro 98/a,
Novo mesto, potni list, št. BA 145612,
izdala UE Novo mesto. gnu-7726

Plesnik Janez, Zibiška vas 21, Pristava
pri Mestinju, potni list, št. AA 625383, iz-
dala UE Šmarje pri Jelšah. gnk-7436

Plošnik Peter, Partizanska 24, Maribor,
potni list, št. BA 745584, izdala UE Mari-
bor. gne-7117

Poboljšaj Zdenka, Trg revolucije 7, Ma-
ribor, potni list, št. AA 242568, izdala UE
Maribor. gno-7457

Podlipnik Boštjan, Potrčeva 5, Poljča-
ne, potni list, št. BA 849422, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnr-7004

Potera Selvije por. Mehani, Savska ce-
sta 20, Kranj, potni list, št. AA 708705,
izdala UE Kranj. gnl-7560

Pretnar Špelca, Ledina 51, Zasip, Bled,
potni list, št. BA 594856, izdala UE Rado-
vljica. gnc-7619

Prizmič Mitja, Mlinarska pot 5, Novo
mesto, potni list, št. BA 322191, izdala UE
Novo mesto. gni-7613

Pucer Palmira, Nova vas nad Dragonjo
64, Sečovlje - Sicciole, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 171172, izdala UE Piran.
gnq-7205

Pucer Palmiro, Nova vas nad Dragonjo
64, Sečovlje - Sicciole, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 17171, izdala UE Piran.
gnt-7202

Pureber Anton, Rožna ulica 4, Domža-
le, potni list, št. AA 045802, izdala UE
Domžale. gng-7515

Pureber Anton, Rožna ulica 4, Domža-
le, potni list, št. AA 045804, izdala UE
Domžale. gnf-7516

Radunović Miroslav, Preglov trg 5, Lju-
bljana, potni list, št. AA 826398, izdala UE
Ljubljana. gnp-7506
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Radunović Vesna, Preglov trg 5, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 830102, izdala UE
Ljubljana. gnq-7505

Rajić Igor, Žaucerjeva 18, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 797972, izdala UE Ljublja-
na. gnf-7391

Ramić Edvin, C. C. Tavčarja 3/b, Jese-
nice, potni list, št. BA 727302, izdala UE
Jesenice. gnd-7622

Ribič Mojca, Pohorska 60, Hoče, potni
list, št. BA 635655, izdala UE Maribor.
gnd-7443

Saje Jože, Ljubljanska cesta 4/f, Gro-
suplje, potni list, št. BA 850675, izdala UE
Grosuplje. gne-7217

Sefidanoska Almedina, Jurija Vege 21,
Idrija, potni list, št. BA 250547, izdala UE
Idrija. gne-7717

Skumavc Tomaž, Belca 19/e, Mojstra-
na, potni list, št. BA 384592, izdala UE
Jesenice. gnv-7725

Sluga Miran, Jablovec 22/a, Podleh-
nik, potni list, št. BA 687599, izdala UE
Ptuj. gnm-7559

Smrečnik Simona, Staje 8, Ig, potni list,
št. BA 770788, izdala UE Ljubljana.
gnj-7462

Strah Nataša, Krka 42, Krka, potni list,
št. AA 790236, izdala UE Grosuplje.
gnn-7283

Šelj Jožica, Cankarjeva 30, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. AI
105876, izdala UE Nova Gorica. gnp-7481

Šuligoj Vanja, Gortanova ulica 41, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
63339, izdala UE Nova Gorica. gnm-7484

Talić Elvedin, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
potni list, št. BA 859876, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-7250

Tivadar Robert, Pod hribom 42, Ljublja-
na, potni list, št. AA 770761, izdala UE
Ljubljana. gnn-7658

Toplak Jurij, Cesta v Podboršt 13, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 591280, izdala UE
Ljubljana. gnf-7216

Toromanović Ibraga, Cankarjev drevo-
red 26, Izola - Isola, potni list, št. BA
233721, izdala UE Izola. gnr-7104

Trbojević Tanja, Zikova ulica 12, Kam-
nik, potni list, št. BA 678974, izdala UE
Kamnik. gnm-7759

Unetič Stanka, Preglov trg 7, Ljubljana,
potni list, št. AA 527096, izdala UE Ljublja-
na. gnv-7425

Ušeničnik Miha, Ziherlova ulica 39, Lju-
bljana, potni list, št. AA 275497, izdala UE
Ljubljana. gnv-7700

Vasilić Darko, Kebetova 16, Kranj, pot-
ni list, št. BA 748587, izdala UE Kranj.
gnp-7631

Vičič Neva, Pod Grčno 6, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 117777,
izdala UE Nova Gorica. gne-7617

Vidgaj Darja, C. II. grupe odredov 15/a,
Ljubljana, potni list, št. BA 289755, izdala
UE Ljubljana. gny-7172

Zagorec Vlado, Ul. Ignaca Borštnika 5,
Cerklje na Gorenjskem, potni list, št. BA
748684, izdala UE Kranj. gno-7232

Zajamšek Zofija, Selovec 44, Šentjanž
pri Dravogradu, potni list, št. BA 485671,
izdala UE Dravograd. gnf-7666

Zalar Anton, Predstruge 6, Videm-Dob-
repolje, potni list, št. BA 212876, izdala
UE Grosuplje. gnv-7475

Zemljič Vesna, Gradnikova c. 105, Ra-
dovljica, potni list, št. AA 630437, izdala
UE Radovljica. gns-7478

Zukić Alen, Trg Dušana Kvedra 9, Mari-
bor, potni list, št. BA 572242, izdala UE
Maribor. gnp-7006

Zver Uroš Emerik, Karlovška cesta 20,
Ljubljana, potni list, št. BA 681963, izdala
UE Ljubljana. gny-7497

Žagar Gorazd, Kranjska 3 D, Kamnik,
potni list, št. BA 127312, izdala UE Kam-
nik. gnh-7464

Žilavec Damir, Beblerjeva 6, Idrija, pot-
ni list, št. BA 670301, izdala UE Idrija.
gng-7665

Žirovnik Zvonko, Fram 111/a, Fram,
potni list, št. AA 16484, izdala UE Maribor.
gni-7663

Žuraj Juta, Rimska 7, Ljubljana, potni
list, št. BA 796229, izdala UE Ljubljana.
gnb-7795

Osebne izkaznice

Azirov Trajče, Rimska 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 68705. gnw-7449

Azirova Nazli, Rimska 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 115243. gnu-7451

Benedičič Dejan, Spodnja Sorica, Sori-
ca, osebno izkaznico, št. 177007.
gno-7107

Berisha Gjeladin, Stara cesta 15, Hoče,
osebno izkaznico, št. 134934. gnb-6995

Božič Petra, Zlatiborska 7, Maribor,
osebno izkaznico, št. 149774. gnn-7433

Bradetić Rinaldo, Mucharjeva 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 153857.
gnp-7231

Brezner Jurij, Bohova 11, Hoče, oseb-
no izkaznico, št. 79615. gnt-7552

Bukovec Vera, Aleševčeva 35 a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 54462.
gnn-7708

Cesnik Jožef, Preški vrh 5/b, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 142822.
gnl-7485

Cesnik Marija, Preški vrh 5/b, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
142820. gnk-7486

Cokan Jožica, Verovškova 45, Ljublja-
na, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.78/99. gny-7572

Cotič Matjaž, Belokranjska 14, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 249875.
gny-7747

Čuk Luka, Tomšičeva 8, Logatec, ose-
bno izkaznico, št. 126375. gni-7063

Dekleva Silvia, Igriška 119, Maribor,
osebno izkaznico, št. 219486. gnv-7204

Gajšek Antonija, Slovenska ulica 31,
Maribor, osebno izkaznico, št. 224184.
gnw-7174

Gerencser Anna, Dolga vas 12 A, Len-
dava - Lendva, osebno izkaznico, št.
108816. gnn-7183

Goršič Andrej, Prušnikova 70, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 106151.
gns-7703

Habajec Jožefa, Pot na Fužine 49, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 196108.
gnj-7587

Javornik Janez, Levarska 28, Zgornja
Polskava, osebno izkaznico, št. 105705.
gnw-7599

Kajtna Luka, Preška cesta 16, Medvo-
de, osebno izkaznico, št. 126556.
gnj-7762

Kovačić Zvonko, Parecag 12/a, Sečo-
vlje - Sicciole, osebno izkaznico, št.
210797. gnj-7487

Kranjec Irena, Požarnice 42, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 203827.
gnf-7491

Lah Estera, Gubčeva cesta 13, Treb-
nje, osebno izkaznico, št. 53381.
gnb-7670

Lavrič Rok, Jelovška ulica 13, Radov-
ljica, osebno izkaznico, št. 30587.
gnq-7480

Leban Danijel, Ozeljan 57/a, Šempas,
osebno izkaznico, št. 107496. gng-7115

Lešnik Gorazd, Selce 10/b, Voličina,
osebno izkaznico, št. 201742. m-2600

Lilija Andrej, Dolane 16 a, Cirkulane,
osebno izkaznico, št. 255719.
gnq-7655

Lilija Karmen, Dolane 16 a, Cirkulane,
osebno izkaznico, št. 255721. gnp-7656

Logar Milan, Malnarjeva ulica 44, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 133590.
gnh-7639

Lumpert Ana, Triglavska 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 83414. gnm-7709

Neuholt Biserka, Kasaze 105/A, Pet-
rovče, osebno izkaznico, št. 135511.
gns-7203

Nosan Drago, Glavarjeva 42, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 33955.
gnu-7751

Novak Anita, Ul. V. prekomorske bri-
gade 7, Ljutomer, osebno izkaznico, št.
193522. gnw-7724

Obranovič Jerneja, Šalka vas 44, Ko-
čevje, preklic osebne izkaznice, objavljen
v Ur. l. RS, št.74/99. gnc-7744

Oselj Marija, Cesta Staneta Žagarja
55/a, Kranj, osebno izkaznico, št.
201632. gnd-7643

Oter Peter, V Karlovce 33/h, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 313. gnk-7786

Petelinkar Filip, Zevnikova 10, Kranj,
osebno izkaznico, št. 122897. gnw-7224

Polanec Tamara, Marof 17, Brežice,
osebno izkaznico, št. 207934. gnv-7600

Rot Andrejka, Volaričeva 15, Kobarid,
osebno izkaznico, št. 79101. gnp-7731

Samac Dalibor, Matteottijeva 22, Piran
- Pirano, osebno izkaznico, št. 116107.
gnf-7116

Stanonik Matija, Srednja vas 3, Polja-
ne nad Škofjo Loko, osebno izkaznico, št.
137682. gnx-7427

Strnad Gregor, Glinškova ploščad 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 192063.
gnt-7352

Toplak Elizabeta, Keleminova 16, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 71112.
gne-7442

Urbič Štefanija, Grogova 12, Maribor,
osebno izkaznico, št. 74564. gnu-7201

Vuković Vera, Zikova ulica 7, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 8067. gnz-7671

Žitnik Justina, Gerbičeva 43 c, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 60514.
gnn-7133
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Angelini Giuliano, Pobeška cesta 2, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, reg. št. 6252, izdala UE Koper.
gnu-7701

Arh Marjeta, Črnavska pot 1, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
92094, reg. št. 164945, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-7143

Arnuš Damjana, Zlatoličje 11/o, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33719, izdala UE Ptuj. m-2507

Arnuš Lovro, Prežihova ulica 13, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
101749, izdala UE Maribor. m-2547

Bakić Milan, Adamičeva ulica 44, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. 9848, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gnu-7551

Baljaj Dani, Plečnikova ul. 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 85628,
izdala UE Maribor. m-2597

Barlič Jožef, Brajnikova ulica 22, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 843179, reg. št. 85500, izdala UE Ljub-
ljana. gng-7440

Batušič Rade, Staržišče 1, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 3562, izdala UE Ravne na
Koroškem. gng-7540

Bedenik Barbara, Jerebova 3, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 115025, izdala UE Maribor.
m-2556

Behlić Edo-Elvedin, Ulica 15. aprila 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCE-
GH, št. S 1266876, reg. št. 180551, iz-
dala UE Ljubljana. gns-7553

Benedičič Dejan, Spodnja Sorica 6, So-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 27481, izdala UE Škofja Loka.
gnp-7106

Berisha Violeta, Taborska 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
116413, izdala UE Maribor. m-2561

Bezgovšek Ana, Lahovno 24, Laško, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE La-
ško. gnw-6999

Bijelić Frančiška, Luče 36/c, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16836, izdala UE Grosuplje. gnr-7029

Bojović Radoljub, Dogoška 59, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
81284, izdala UE Maribor. m-2579

Božič Dobrana, Kidričeva 66, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
964516, izdala UE Laško. gnp-7431

Bračko Dušica, Slokanova 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
109551, izdala UE Maribor. m-2494

Ceglar Milan, Tumova ulica 1, Kozina,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
11685, izdala UE Sežana. gnz-7021

Cerkovnik Janez, Kamnje 4, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19637. gnf-7366

Cotič Matjaž, Belokranjska ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 632697, reg. št. 92243. gnx-7748

Cukor Goran, Steletova ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S

483846, reg. št. 156292, izdala UE Ljub-
ljana. gno-7357

Čeh Mitja, Borova vas 26, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 93691,
izdala UE Maribor. m-2543

Damiš Smiljan, Žolgarjeva 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
72807, izdala UE Maribor. m-2527

Debeljak Janez, Hrib 36, Loški Potok,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 76/99. gnq-7780

Debeljak Janez, Hrib 36, Loški Potok,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 70/99. gnp-7781

Debernardi Bojan, Gažon 47/a, Šmar-
je, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 29289,
izdala UE Koper. gnf-7016

Dež Iztok, Slap 95, Vipava, vozniško
dovoljenje. gnt-7627

Dorić Denis, Ulica talcev 1/c, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1086403, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnf-7766

Drobež Dejan, Log 87, Boštanj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10760.
gnp-7206

Drobnak Branko, Globoko 8/a, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10774, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gnc-6994

Engelman Lidija, Frankovo naselje 68,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11408, izdala UE Škofja Loka.
gny-7772

Fajdiga Cvetka, Strma pot 27, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 161253, izdala UE Lenart.
m-2568

Farič Darko, Ul.Roberta Kukovca 20 a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 112548, izdala UE Maribor. m-2615

Galijaš Božen, Bevkova 4, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
75666, izdala UE Maribor. m-2558

Gašparac Jože, Golouhova ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 262723, reg. št. 25530, izdala UE
Ljubljana. gnq-7455

Gjurin Zoran, Muratova 30, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6339. gnb-7045

Godler Igor, Bukošek 17, Brežice, voz-
niško dovoljenje, št. 10789. gnv-7650

Golob Anton Ferdinand, Nušičeva 2/a,
Celje, vozniško dovoljenje, št. 17588.
gny-7597

Gomboc Leona, Ul. Jakoba Aljaža 3,
Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1022364. gnp-7606

Goršič Andrej, Prušnikova ulica 70, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1105791, reg. št. 211618, izdala UE
Ljubljana. gnt-7702

Grindl Danijel, Mladinska 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
100088, izdala UE Maribor. m-2526

Grubelnik Danijel, Dupleška c. 73/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 109728, izdala UE Maribor. m-2509

Hari Mateja, Srednja vas pri Polh. Grad.
5/a, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1192458, reg. št. 220134,
izdala UE Ljubljana. gnv-7754

Henčič Peter, Krka 15, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.

7406, izdala UE Novo mesto. gnp-7706
Hočevar Darja, Puščava 25, Mokronog,

vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8075, izdala UE Trebnje. gnn-7333

Hrast Joško, Veljka Vlahoviča 73, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
55256, izdala UE Maribor. m-2601

Hren Doroteja, Gornji Rudnik IV 5, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 388553, reg. št. 165958, izdala UE
Ljubljana. gns-7503

Hukić Vehbo, Pivkova 4, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 115090,
izdala UE Maribor. m-2614

Hvalič Albin, Cezanjevci 60, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BEGH, št. 841,
izdala UE Ljutomer. gnr-7629

Jakopič Silva, Vrbanska 92, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
114184, izdala UE Maribor. m-2528

Janc Nuša, Cankarjeva 52, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
26206. gnr-7679

Jeglič Albert, Topniška ulica 45, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
929304, reg. št. 178878, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-7164

Jenko Jožef, Virmaše 44, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 5193, izdala UE Škofja Loka. gnr-7454

Jerant Marija, Mala Štanga 3, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 204641, izdala UE Litija. gnd-7118

Jerebic Karmen, Majaronova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 141823, reg. št. 183860, izdala UE
Ljubljana. gnl-7060

Jeretina Kristjan, Polje 16, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10165, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnk-7361

Jesenovec Tomislav, Vanča vas 6/a, Ti-
šina, vozniško dovoljenje, št. 18135.
gnj-7012

Jordanov Dejan, Maistrova ulica 9, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14861, izdala UE Slovenj Gra-
dec. gnz-7146

Kamenik Danijel, Bohorina 15, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
13357. gno-6982

Kamenik Jože, Frajhajm 82, Šmartno
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BCF-
GH, št. 18379, izdala UE slovenska Bistri-
ca. m-2496

Kelemina Ivan, Markovičeva 15, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 13147, izdala UE Maribor. m-2617

Klemen Felicijan, Brode 19 a, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1027006, izdala UE Žalec. gnu-7426

Kocbek Aleš, Spodnji Žerjavci 29, Le-
nart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 9041, izdala UE Lenart.
m-2596

Kocbek Boris, Zg. Gradišče 25, Pesni-
ca pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10051, izdala UE Pesnica.
m-2544

Kolenc Klemen, Pot v Mlake 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
163635, reg. št. 200587, izdala UE Ljub-
ljana. gni-7138

Komel Sonja, Ajševica 31, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje. gnw-7149
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Kordiš Kajtimir, Bizantova cesta 4, Me-
dvode, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S 894714, reg. št. 83942, izdala UE
Ljubljana. gne-7721

Kores Alojz, Mladinska 25, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 22726, izdala UE Maribor.
m-2529

Košele Dejan, Dol Suhor 21 a, Suhor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1301136, izdala UE Metlika. gnh-7614

Košir Primož, Klavčičeva ulica 3, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19546, izdala UE Kamnik. gnb-7220

Košir Vidergar Andrej, Pod goricami 54,
Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. S 970362, reg. št. 115816,
izdala UE Ljubljana. gne-7192

Košti Vuherer Irena, Zrkovska 10, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6684, izdala UE Ormož. m-2577

Kotnik Mihael, Tomšičeva 1/b, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH.
gne-7017

Kovačevič Ervin, Kivsja 25, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 102067, izdala UE Maribor.
m-2578

Kovačič Maja, Žabjek 8, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11983,
izdala UE Trbovlje. gno-7707

Kozamernik Andrej, Gabrje 36, Dobro-
va, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
933661, reg. št. 49492, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-7576

Kranjec Irena, Požarnice 42, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1214259, reg. št. 130670, izdala UE
Ljubljana. gng-7490

Krašovec Boris, Na grivi 27, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. AB-
FGH, reg. št. 7942, izdala UE Vrhnika.
gnb-7570

Krašovec Marija, Na grivi 27, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7930, izdala UE Vrhnika.
gnc-7569

Kravanja Vojko, Šentilj 123/e, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 3458, izdala UE Pesnica.
m-2567

Krebl Jana, Pot ob Homšnici 24, Slove-
nj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11084, izdala UE Slovenj Gradec.
gnz-7046

Kresonja Anton, Ulica svobode 103, Pi-
ran - Pirano, potrdilo o opravljenem CPP,
št. 496, izdala UE Piran. gnj-7362

Krkoč Matej, Osp 74, Črni Kal, vozni-
ško dovoljenje. gnh-7364

Kržišnik Tadej, Poljanska cesta 44,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 24901, izdala UE Škofja
Loka. gnz-7571

Kurnik Branko, Betnavska 131, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
84527, izdala UE Maribor. m-2492

Kvar Matej, Sadjarska 25/b, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
71192, izdala UE Maribor. m-2497

Kvas Iztok, Cesta proletarskih brigad
62, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 105844, izdala UE Maribor.
m-2625

Laibacher Rogelj Marjana, T. Vidmarja
2, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 899901, reg. št. 7101, izdala UE
Tržič. gnc-7144

Langus Blaž, Delavska 26, Mojstrana,
vozniško dovoljenje. gnn-7033

Lavrič Sonja, Petrinci 6, Sodražica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8206, iz-
dala UE Ribnica. gnx-7473

Leban Danijel, Ozeljan 57/a, Šempas,
vozniško dovoljenje. gng-7015

Lenarčič Boštjan, Ig 440, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1000150, reg.
št. 209008, izdala UE Ljubljana.
gnm-7234

Lenče Anton, Kočenska ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1013089, reg. št. 33340, izdala UE
Ljubljana. gnf-7041

Lešnik Gorazd, Selce 10/b, Voličina,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
8576, izdala UE Lenart. m-2599

Ličanin Prano, C. 14. divizije 92, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
97074, izdala UE Maribor. m-2576

Lipovec Aljoša, Mekotnajk 6, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11062,
izdala UE Ljutomer. gnw-7374

Lipovšek Zdravko, Jamova cesta 70,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
122428, izdala UE Ljubljana. gnk-7761

Logar Milan, Malnarjeva ulica 44, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 769900, reg. št. 87290, izdala UE Ljub-
ljana. gni-7638

Lorger Goran, Ul. Bratov Učakar 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1353349, reg. št. 205066, izdala
UE Ljubljana. gnp-7031

Lukač Gregor, Izlake 19, Izlake, vozni-
ško dovoljenje, kat. H, št. S 501335, izda-
la UE Zagorje. gng-6990

Lupša Biserka, Ljubljanska 27/a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
109382, izdala UE Maribor. m-2598

Mahkovec Terezija Cvetka, Krška vas
1, Krška vas, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 11434. gni-6988

Malešič Majda, Posavskega ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 168239, reg. št. 184519, izdala UE
Ljubljana. gni-7363

Malus Ivan, Belokranjska 31, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
3961, izdala UE Maribor. m-2537

Markočič Marij, Drnovk 3, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje. gns-7628

Markovič Marko, Trg svobode 20, Ka-
nal, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1173342, izdala UE Nova Gorica.
gnb-7470

Mausser Tatjana, Veličkova cesta 43,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6180, izdala UE Hrastnik. gno-7032

Mavsar Biljana, Bezje 4, Kranjska Gora,
vozniško dovoljenje, št. S 7082, izdala UE
Jesenice. gne-7692

Milavec Matevž, Pobeška cesta 12, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, reg.
št. 21078, izdala UE Koper. gng-7565

Močnik Vanja, Bukovica pri Vodicah 20,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1249942, reg. št. 217333, izdala UE
Ljubljana. gnt-7027

Mrak Simon, Branik 210, Branik, vozni-
ško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnu-7626

Mulej Domen, Studenčice 21 a, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
24331, izdala UE Radovljica. gnm-7534

Murko Vilko, Stari grad 26/a, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
19424. gnh-7539

Mustapić Andrej, Chengdujska cesta 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 971067, reg. št. 125673, izdala UE
Ljubljana. gnp-7356

Novak-Antolič Živa, Bratovševa pl. 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 545721, reg. št. 99757, izdala UE
Ljubljana. gnv-7675

Oblak Klemen, Vojsko 19/A, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1023860, reg. št. 206866, izdala UE Lju-
bljana. gnt-7002

Ogner Lucija, Regentova 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
100478, izdala UE Maribor. m-2607

Ogrinc Boris, Stobovska 5, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1111056, reg. št. 31103, izdala UE Dom-
žale. gnw-7549

Ogrizek Edvard, Cesta zmage 92, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 43753, izdala UE Maribor. m-2588/a

Otoničar Matjaž, Pod slemenom 1, Kri-
že, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg.
št. 8043, izdala UE Tržič. gns-7178

Pačnik Gregor, Javornik 52, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 17356, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gny-7697

Padežnik Drago, Sp. Stranice 19, Stra-
nice, vozniško dovoljenje, reg. št. 6149.
gno-7207

Pagon Silvester, Trg komandanta Sta-
neta 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 185145, reg. št. 40714, iz-
dala UE Ljubljana. gne-7492

Pavlin Marija, Romica 9/c, Grgar, voz-
niško dovoljenje. gnn-7358

Pek Robert, Senožeče 81, Senožeče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5595,
izdala UE Sežana. gnw-7349

Perko Simon, Svenškova 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
94469, izdala UE Maribor. m-2530

Pervanje Rajka, Planina 19, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 808260,
reg. št. 36765, izdala UE Kranj.
gnm-7359

Petek Janko, C. Františka Foita 4, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28513, izdala UE Velenje. gnh-7739

Petek Primož, Ulica v Kokovšek 20, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1342747, reg. št. 230555, izdala UE
Ljubljana. gnc-7494

Peterlin Tanja, Grič cesta 5/V, Ribnica
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. H,
reg. št. 7529, izdala UE Ribnica.
gnu-7501

Peternelj Adam, Farančan 12/a, Pobe-
gi, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 20646.
gnv-7350

Piantoni Igor, Oktobrske rev. 19/b, Izo-
la - Isola, vozniško dovoljenje, št. 7396.
gnb-7145
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Piškur Marija, Kovorska 3, Tržič, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 7555.
gnd-7568

Planinc Irena, Guličeva ulica 5, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
100582. m-2508

Plavec Andrej, Trate 20, Zgornja Velka,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
6473, izdala UE Pesnica. m-2549

Podorajšek Bojan, Gračič 3/a, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
2608. gnj-7037

Poštrak Roman, Jenkova cesta 6, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. 4953, izdala UE Velenje. gny-7222

Pribožič Barbara, Ruška 14, Bistrica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6968, izdala UE Ruše. m-2535

Prusnik Branko, Sneberska cesta 62,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, št. S 1190673, reg. št. 136353, iz-
dala UE Ljubljana. gnj-7662

Puhal Viktorija, Polička vas 42, Jareni-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9314, izdala UE Pesnica. m-2504

Pungarčič Dušan, Dvorce 6, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
3088, izdala UE Brežice. gnm-7584

Purgar Danijel, Višnjevik 14, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 43196, izdala UE Nova Gorica.
gnv-7100

Pušenjak Alojz, Podgradje 14, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
991, izdala UE Ljutomer. gne-7042

Radinja Samo, Vojkova 8, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1306013, izdala UE Ajdovščina. gnl-7014

Radinovič Peter, Cesta na markovec 1,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
izdala UE Koper. gnr-7604

Radunović Miroslav, Preglov trg 5, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 217632, reg. št. 117528, izdala UE
Ljubljana. gnr-7504

Rajšp Boštjan, Spodnji Žerjavci 13, Le-
nart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. H, št. 9833, izdala UE Lenart. m-2610

Ratajc Aleš, Kompole 14 b, Štore, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 33670.
gnf-7441

Razboršek Boris, Skalce 34, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 11992. gnk-7561

Reberšak Claudio, Mariborska 68, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. 31137.
gno-7732

Redžepi Seref, Srbica, Doševac, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1350803,
reg. št. 229240, izdala UE Ljubljana.
gnx-7673

Rehberger Ljudmila, Podbrezje 158,
Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 51007, reg. št. 20676. gnu-7355

Rizvanaj Selman, Ptujska 211, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 76775,
izdala UE Maribor. m-2594

Rogovič Aleš, Čopova 4, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1174989, reg. št. 26698, izdala UE Dom-
žale. gnt-7127

Rojht Igor, Cankarjeva ul. 10, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 7200, izdala UE Lenart.
m-2586

Rošer Vesna, Movže 19, Mislinja, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12732.
gny-7047

Rošker Cvetka, Beraničeva 24, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
55546, izdala UE Maribor. m-2542

Rožič Roman, Kosovelova 2, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnm-7684

Rožman Janez, Trebež 37, Artiče, voz-
niško dovoljenje, kat. B, reg. št. 12473,
izdala UE Brežice. gnz-6996

Rueh Uroš, Beblerjeva 5, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, št. 24089.
gnr-7354

Rutar Milko, Modrej 59, Most na Soči,
vozniško dovoljenje, št. S 1155882 - dup-
likat, izdala UE Tolmin. gnb-7370

Sabotin Darko, Bratonci 126, Beltinci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 20683.
gnc-7694

Salamon Martin, Gabrje 3, Tržišče, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št.
1796. gnz-7196

Savski Ferdo, Čopova 12, Celje, vozni-
ško dovoljenje, št. 21287. gnm-7734

Selinšek Danilo, Šolska 24, Limbuš, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
93460. m-2559

Sever Ksenija, Cesta dolomitskega od-
reda 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 933584, reg. št. 159770,
izdala UE Ljubljana. gno-7757

Siard Luka, Rožna ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1011360, reg. št. 205003, izdala UE Lju-
bljana. gnh-7789

Sinjur Jože, Šentvid pri Stični 177, Še-
ntvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, reg. št. 4956, izdala UE Grosu-
plje. gnx-7123

Slapšak Beni, Tomšičeva ulica 30, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1354505, reg. št. 48553, izdala UE Kra-
nj. gnn-7783

Slavič Sebastijan, Otiški vrh 133, Dra-
vograd, vozniško dovoljenje, reg. št. 6386.
gnb-7495

Slipčević Stipan, Dolga brda 39/a, Pre-
valje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13219, izdala UE Ajdovščina. gnd-7368

Smole Anton, Brezoviška cesta 27,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovolje-
nje, kat. ABFGH, št. S 1192874, reg. št.
50438, izdala UE Ljubljana. gnj-7337

Smrtnik Borislav, V Zatišju 4z, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
8037, izdala UE Vrhnika. gnw-7499

Starešinič Robert, Vinica 66, Vinica, vo-
zniško dovoljenje. gnt-7227

Starkel Ankica, Dunajska 105, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
63290, reg. št. 111794, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-7208

Sterle Samo, Prinčičeva ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1013677, reg. št. 201619, izdala UE Lju-
bljana. gnl-7585

Strehar Feliks, Ul. Bratov Učakar 126,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, št. S 765799, reg. št. 59297, izdala
UE Ljubljana. gnj-7137

Stropnik Jože, Ulica frankolovskih žrtev
6, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 30842, izdala UE Celje. gnp-6981

Šabeder Franc, Kidričeva ulica 26/a,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH. gnv-7150

Šabić Fadil, Dubočani 20, Ljubljana, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1351282, reg. št. 229267, izdala UE Lju-
bljana. gnx-7373

Šekić Narcis, Na zelenici 3 B, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
reg. št. 14617, izdala UE Vrhnika.
gnm-7609

Šepetavc Ivan, Kidričeva 36, Kranj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 804684,
reg. št. 15600, izdala UE Kranj.
gnm-7784

Šimunović Sandra, Cesta v Lakovno 9,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 45980, izdala UE Celje. gnl-7185

Širme Marko, Klanska ulica 15, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
100948, reg. št. 22763, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-7085

Šokčević Zoran, Cesta 24. junija 76,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1190637, reg. št. 219244, izdala UE
Ljubljana. gnt-7577

Špes Boris, Bresterniška 197, Brester-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
106408, izdala UE Maribor. m-2554

Šrumpf Dejan, Miklavška ulica 31, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
117161. m-2609

Štukelj Bojan, Obala 132, Lucija, Por-
torož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
GH. gnc-7019

Tašev Olga, Svoboda 83, Piran - Pira-
no, vozniško dovoljenje. gnd-7018

Tehovnik Marjana, Garibaldijeva 10, Pi-
ran - Pirano, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 139595. gnt-7602

Tekavc Lipe, Loke 16, Tabor, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 738156, iz-
dala UE Žalec. gnw-7199

Tetičkovič Sašo, Kozjak nad Pesnico
22/g, Zgornja Kungota, vozniško dovolje-
nje, kat. GH, št. 11225, izdala UE Pesni-
ca. m-2573

Tomažič Bojan, Jezdarska 8, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
72415, izdala UE Maribor. m-2570

Toplak Katja, Slomškov trg 13, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
116454, izdala UE Maribor. m-2603

Trček Breznikar Jarmila, Pot k studen-
cu 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1189021, reg. št. 178175,
izdala UE Ljubljana. gns-7228

Tropenauer Mihael, Plitvica 2, Apače,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 12824,
izdala UE Gornja Radgona. gni-7013

Trstenjak Blanka, Loperšice 28, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11233,
izdala UE Ormož. gnx-7023

Tušar Peter, Cesta 9. avgusta 74, Za-
gorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1171878, izdala UE Zagorje
ob Savi. gnv-7075

Ulčar Vladimir, Jarnikova 3, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14056, izdala UE Maribor. m-2622

Umek Joža, 13. julij 14, Senovo, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 4286, izdala
UE Krško. gnx-7648

Urbančič Mateja, Klanska ulica 19, Me-
dvode, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
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S 481825, reg. št. 164150, izdala UE
Ljubljana. gnm-7634

Užmah Nataša, Vrunčeva 25/c, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
40114. gny-7072

Vačun Jure, Breg 17, Mežica, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 15931, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnc-7044

Vajda Janez, Turnerjeva 3, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 81395,
izdala UE Maribor. m-2580

Vicič Neva, Pod Grčno 6, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gori-
ca. gnv-7625

Vidergar Simon, Ul. solidarnosti 4, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
133373, izdala UE Litija. gnl-7410

Vidmajer Mirko Herbert, Ljubljanska
39, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 44385, izdala UE Maribor.
m-2505

Vidmar Alojz, Šmihel 58, Novo mesto,
vozniško dovoljenje. gnv-7125

Vidrih Rajko, Polanškova ulica 22, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 429184, reg. št. 9308, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-7500

Vončina Brigita, Spodnja Bela 1, Pred-
dvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
809813, reg. št. 44749, izdala UE Kranj.
gni-7788

Vrhovnik Bojan, Kovorska 57, Tržič, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4631,
izdala UE Tržič. gnc-7369

Vuković Svetlana, Šaranovičeva 7/e,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 41170, izdala UE Celje. gnx-6998

Vuković Vera, Zikova ulica 7, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12612, izdala UE Kamnik. gny-7672

Zadkovič Loris, C. na Markovec 7, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
18143. gnd-7043

Zafred Valter, Stara Sušica 1, Košana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
7719, izdala UE Postojna. gnw-7274

Zeman Anđelko, Frankolovska 6, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
77150, izdala UE Maribor. m-2491

Zrimšek Urška, Celovška 9, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 39048,
izdala UE Celje. gnb-7745

Zver Franc, Gor. Bistrica 24, Črenšov-
ci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 4880, izdala UE Lendava. gnp-7181

Žagar Petra, Trg revolucije 1, Trbovlje,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 54/99. gnl-7635

Žbontar-Jakič Jasna, Dunajska 113,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 733065, reg. št. 61146, izdala UE
Ljubljana. gny-7147

Žiber Egidio, Parecag 168, Sečovlje -
Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 4305, izdala UE Piran. gnr-7229

Žigon Angelo Franc, Drabosnjakova uli-
ca 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 392432, reg. št. 168041, iz-
dala UE Ljubljana. gnr-7729

Žorž Dragica, 30. divizije 56, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 17503, izdala UE Nova Gorica.
gnk-7411

Žvan Miha, Blejska Dobrava 65, Blej-
ska Dobrava, vozniško dovoljenje, št. S
001046685, izdala UE Jesenice.
gnh-7214

Žveglič Andrej, Tbilisijska ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1364726, reg. št. 231476, izdala UE Lju-
bljana. gni-7763

Zavarovalne police

Slovenica zavarovalniška hiša, d.d.,
Ljubljana, preklicuje naslednje police:

– obvezno zavarovanje (ZAO 2/97):
1058294,

– premoženjske police (ZAC 4/95):
20565, 20278,

– stanovanjske police (ZAC 5/95):
1004262, 1004270, 20263,

– avto kasko (ZAK 2/95): 2698, 2699,
2700,

– zelene karte: 1047849.
Skupno 10 polic. Ob-12272

Bizjak Simon, Cesta na Brdo 45, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 680096, iz-
dala zavarovalnica Tilia Novo mesto.
gnc-7169

Debeljak Marko, Gotska ulica 12, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 640739 in
kupone, izdala zavarovalnica Tilia.
gny-7472

Glavak Andro, Efenkova 7, Maribor, za-
varovalno polico, št. AO 156046, izdala
zavarovalnica Slovenica. gne-7592

Gorišek Franci, Za povrtmi 2 A, Šmart-
no pri Litiji, zavarovalno polico, št.
00101178689, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gnz-7346

Grubelnik Danijel, Dupleška c. 73/a,
Maribor, zavarovalno polico, št. 231662.
gnx-7348

Kličić Fikret, Spodnja Slivnica 12, Gro-
suplje, zavarovalno polico, št. 645739, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gng-7415

Mandič Dušicav, Žaucerjeva ulica 24,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
182237, izdala zavarovalnica Slovenica.
gng-7040

Obradovič Mane, Stritarjeva 33, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 1040862, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnw-7049

Starič Olga, Vojkova cesta 87, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 101174274,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnl-7710

Šipraga Marjan, Dolenjska cesta 92,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 592794,
izdala zavarovalnica Tilia. gng-7590

Škofič Rozalija, Ljubljanska 94/b, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 167651, izda-
la zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Mari-
bor. gnl-7385

Trobec Martin, C. na Markovec 53, Ko-
per - Capodistria, zavarovalno polico, št.
691632. gnx-7073

Vornšek Aljoša, Tkalska ulica 11, Celje,
zavarovalno polico, izdala zavarovalnica Ti-
lia. gnk-7386

Žvan Andrej, Tavčarjeva 3/b, Jesenice,
zavarovalno polico, št. 0608314.
gnt-7677

Spričevala

Aleksova Snježana, Jagodje 62, Izola -
Isola, spričevalo 1. letnika SZŠ Piran.
gnb-7070

Alibašić Suljo, Vodnikova 200 B, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje grad-
bene šole, izdano leta 1973. gne-7375

Ambrož Lucija, Poljska 8, Slovenske
Konjice, indeks, št. 29004151, izdala Fa-
kulteta za gradbeništvo (EPF). m-2583

Artič Vinko, Morje 106/b, Fram, inde-
ks, št. 93349177, izdala Fakulteta za stro-
jništvo v Mariboru. m-2569

Bajrič Samir, Vrtnarska cesta 5, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje lesarske
šole, izdano leta 1998. gnu-7051

Balič Tina, Trate 27, Radomlje, spriče-
valo 3. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika,
izdano leta 1999. gnb-7445

Bambič Katarina, p.p. 17, Šentjernej,
spričevalo o končani OŠ št. 256/31-80,
izdano leta 15. 6. 1980. gnk-7061

Benda Polona, Trg komandanta Stane-
ta 6, Ljubljana, maturitetno spričevalo Šu-
bičeve gimnazije, izdano leta 1995.
gnh-7389

Benigar Simon, Gabrje 1, Ilirska Bistri-
ca, indeks, št. 010974370, izdala Peda-
goška fakulteta v Ljubljani. gnp-7406

Beznec Aleksandra, Tišina 28/b, Tiši-
na, spričevalo UT 1. letnika, izdano leta
1999. gng-7669

Bijelić Damir, Plesiše 17, Logatec, sp-
ričevalo 1. letnika Srednje agroživilske
šole, izdano leta 1998. gns-7453

Bitenc Dušan, Brilejeva ulica 4, Ljublja-
na, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazi-
je Moste, izdano leta 1996. gnn-7083

Bočko Aleksej, Boben 1, Hrastnik, sp-
ričevalo 2. letnika Gimnazije Celje.
gnu-7601

Božič Andrej, Mali Podlog 24, Lesko-
vec pri Krškem, spričevalo o zakjučnem
izpitu Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem Novo mesto, izdano leta 1995.
gnv-7050

Božič Monika, Robindvor 47, Dravog-
rad, spričevalo št. 115, SŠ, V. stopnja.
gnh-7664

Božičnik Tatjana, Valjavčeva 7, Celje,
spričevalo 1., 2.,in 4. letnika Gimnazije
Celje, izdano leta 1973,1974 in 1976.
gnj-7612

Bradač Matjaž, Chengdujska 20, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
1998. gnp-7056

Branšteter Anton, Kajuhova 13, Kidri-
čevo, zaključno spričevalo Srednje živilske
šole Maribor, izdano leta 1972. m-2618

Brezner Peter, Veronikova 35, Oreho-
va vas, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu SERŠ Maribor, izdano
leta 1999. m-2541

Britovšek Betka, Gaberke 303, Šošta-
nj, spričevalo Srednje vrtnarske kmetijsko
gospodinjske šole. gni-7738

Brumec Nina, Kardeljeva cesta 82, Ma-
ribor, spričevalo 1., 2., 3. letnika Kemijske
šole Ruše. m-2585

Brzan Barbara, Obala 118, Portorož -
Portorose, indeks. gnf-7691
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Cafuta Romana, Tomšičeva 5, Slovenj
Gradec, spričevalo Srednje upravne šole v
Ptuju, izdano leta 1995. gnn-7158

Camlek Nejc, Turiška vas 21, Šmartno
pri Slov.Gradcu, spričevalo o uspehu šole
Šmartno. gnh-7114

Canjuga Patricija, Prušnikova 24, Mari-
bor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gla-
sbene šole. m-2518

Cedilnik Beno, Strahinj 29, Naklo, in-
deks, št. 38632, izdala univerza v Maribo-
ru. gno-7607

Cerar Marjetka, Gradišče pri Lukovici
14, Lukovica, spričevalo 2. letnika Sred-
nje zdravstvene šole, izdano leta 1991.
gnk-7636

Cerinšek Petra, Trčova 224, Maribor,
preklic indeksa, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 74/99. gnp-7360

Ciglar Mitja, Špuhlja 1 A, Ptuj, spričeva-
lo 3. letnika Srednje ekonomske šole Ptuj.
gns-7103

Cimperman Miha, Iška 167, Ig, spriče-
valo 3. letnika Gimnazije Ledina, izdano
leta 1998. gnc-7094

Cirjak Milena, Gaberje pri Dobovi 25/a,
Dobova, spričevalo o zakjučnem izpitu Ce-
ntra strokovnih šol - firzerske šole, izdano
leta 1970, izdano na ime Gašparin Milena.
gnb-7095

Cobelj Blandina, Gorkega 51, Maribor,
potrdilo o strokovnem izpitu za vzgojiteljico
predšolskih otrok, izdano leta 1986 v Ma-
riboru. m-2571

Cotič Tadej, Brkinska 20, Izola - Isola,
letno spričevalo 4. letnika in maturiteno
spričevalo Gimnazije Koper, izdano leta
1996. gnu-7155

Crljenko Urška, Ul. Bratov Učakar 136,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje zd-
ravstvene šole in gimnazije - Šubičeva, iz-
dano leta 1997. gng-7140

Čenar Igor, Staneta Rozmana 2, Mur-
ska Sobota, spričevalo 3. letnika Gimnazi-
je Murska Sobota. gnj-7562

Čotić Tomislav, Pijava Gorica 58, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Šubičeve gi-
mnazije, izdano leta 1995. gne-7167

Čuček Marko, Steklarska ulica 20, Ro-
gatec, spričevalo. gnk-7536

Dajčman Jasna, Kidričeva 15, Ruše, sp-
ričevalo 3. letnika Srednje pedagoške šole
v Mariboru, izdano leta 1978. m-2538

Demali Enisa, Delavsko naselje 15, Mi-
klavž na Dravskem polju, spričevalo
1.,2.,3. in 4. letnika Trgovske šole v Mari-
boru. m-2528

Demšar Uroš, Brilejeva ulica 2, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Srednje šole teh-
ničnih strok Šiška, izdano leta 1999.
gnk-7586

Devetak Monika, Markova pot 10, Še-
mpeter pri Gorici, spričevalo 1. letnika Tr-
govske šole Nova Gorica, izdano leta
1994. gns-7078

Dolinar Jolanda, Skolibrova 8, Ormož,
spričevalo 1. in 2. letnika Kmetijske šole
Ptuj, izdano leta 1991 in 1992. m-2517

Drašler Breda, Zavrh pod Šmarno goro
10/a, Ljubljana, indeks, izdala Srednje
šole za gostinstvo in turizem leto izdaje
izdan na ime Bizjak Breda. gni-7588

Drevenšek Sašo, Kungota 154, Kidri-
čevo, spričevalo o zakjučnem izpitu Gim-
nazije Ptuj, izdano leta 1999. gnb-7170

Drvarič Grega, Nikola Tesla 2, Raden-
ci, spričevalo o zakjučnem izpitu Pedago-
ške šole Maribor. gnm-7409

Drvarič Vanja, Lendavska 19, Murska
Sobota, spričevalo 4. letnika Gimnazije v
Murski Soboti, izdano leta 1995.
gnz-7696

Džafić Senudin, Miševa 24, Domžale,
spričevalo 8. razreda OŠ Josip Broz Tito
Rodica. gnx-7573

Eiselt Ana Barbara, Na dolih 25, Ljub-
ljana, spričevalo o zakjučnem izpitu Sred-
nje kemijske šole, izdano leta 1993.
gng-7715

Filip Metka, Koseskega 47, Maribor,
zaključno spričevalo 8. razreda OŠ Ljud-
ska univerza v Mariboru, izdano leta 1999.
m-2595

Filipič Suzana, Gradiška 3, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
1993, 1994 in 1995. m-2591

Filipović Mladen, Pod hribom 5, Ljub-
ljana, diplomo Srednje gradbene šole Iva-
na Kavčiča, izdana leta 1984. gnv-7775

Flere Dušan, Razlagova 7, Maribor, sp-
ričevalo o zakjučnem izpitu Srednje eko-
nomske šole Maribor, izdano leta 1995.
m-2566

Fortin Gregor, Ob gozdu 23, Mislinja,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Vele-
nje, izdano leta 1972 in 1973. gnj-7112

Frešar Polona, Spodnja Ložnica 6 c,
Zgornja Ložnica, spričevalo 3. letnika Sre-
dnje trgovske šole, izdano leta 1998.
m-2584

Furjan Lidija, Ul. Kirbiševih 43, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 4. letnika
Srednje tekstilne šole v Mariboru, izdano
leta 1998. m-2564

Gajič Snežana, Čečovje 2, Ravne na
Koroškem, spričevalo OŠ. gno-7682

Gajšek Franci, Brezje 20, Ponikva, in-
deks, št. 93442788, izdala Fakulteta za
gradbeništvo. m-2612

Gasparini Dejan, Levstikova 2, Izola -
Isola, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ko-
per, izdano leta 1999. gnz-7096

Glavan Mojca, Škapinova 3, Celje, in-
deks, št. 82141817. gnl-7510

Gnezda Ana, Slavka Osterca 12, Ljuto-
mer, spričevalo 3. letnika Gimnazije Fran-
ca Miklošiča Ljutomer, izdano leta 1998.
gnd-7068

Golič Matjaž, Ob gozdu 25, Selnica ob
Dravi, indeks, št. 93413919, izdala FER
Maribor. m-2574

Golob Martina, Ciglence 51, Spodnji
Duplek, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Sre-
dnje šole za gostinstvo in turizem v Maribo-
ru, izdano leta 1990, 1991 in 1992.
m-2582

Goltes Grega, Cesta 13. julija 34, Ljub-
ljana-Dobrunje, spričevalo o zakjučnem iz-
pitu Gimnazije Ledina, izdano leta 1992.
gnf-6991

Gomezel Suzana, Skopo 2/h, Dutov-
lje, diplomo Srednje ekonomske šole Sre-
čka Kosovela v Sežani, št. I.PF-16.
gnu-7151

Grah-Hoić Romana, Kreševa 24, Slo-
venj Gradec, maturitetno spričevalo Gim-
nazije Ravne, izdano leta 1980. gnu-7176

Gregorc Igor, Zlato polje 2, Kranj, spri-
čevalo 3. letnika Ekonomsko administrativ-

ne šole v Kranju, izdano leta 1979.
gnx-7727

Gregorič Maša, Štorje 101, Sežana, sp-
ričevalo 2. in 3. letnika Frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 1992 in 1993.
gnr-7054

Grm Janez, Polje, Cesta XL/14, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Jože-
ta Plečnika, izdano leta 1998. gnt-7752

Hajdinjak Bojana, Omahnova ulica 35,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 1973, izdano na ime
Lapuh Bojana. gnm-7084

Halilovič Alen, Regentova 6, Ankaran -
Ankarano, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Koper. gng-7365

Haložan Gabrijela, Loperšice 32, Or-
mož, spričevalo 3. letnika Srednje kmetij-
ske šole Ptuj, izdano leta 1998. m-2516

Hančič Gea, Semič 25/d, Semič, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Ivančna Gori-
ca, izdano leta 1998. gnh-6989

Handanagić Azra, Legatova ulica 12/a,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ke-
mijske šole in gimnazije - Aškerčeva, Ljub-
ljana, izdano leta 1997. gng-7390

Heberle Tatjana, Ločnikarjeva ulica 12,
Ljubljana, spričevalo o zakjučnem izpitu VII
gimnazije Vič, izdano leta 1977, izdano na
ime Košir Tatjana. gnz-7621

Hirci Robert, Latkova vas 138, Prebo-
ld, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo Celje - SŠGT, izdano
leta 1991. gng-7065

Hlačer Krevl Anja, Lipe 23, Ljubljana,
indeks, št. 26102634, izdala fakulteta za
gradbeništvo v Ljubljani. gnj-7687

Hober Robert, Partizanska cesta 29,
Ravne na Koroškem, spričevalo 1. in 2.
letnika Srednje šole Muta, izdano leta
1988 in 1989. gnv-7175

Hoffman Henrik, Dražgoška ulica 16,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Poklicne za
voznike motornih vozil na Ježici, izdano
leta 1988. gnn-7508

Hohler Jožica, Koroška vas 13 a, Zre-
če, spričevalo 1. in 2. letnika. gnp-7681

Holcer Boštjan, Visoke 14, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. letnika SERŠ Mari-
bor, izdano leta 1993. m-2589

Horvat Draga, Ob progi 55, Murska So-
bota, spričevalo 4. letnika SDEŠ, izdano
leta 1996. gnn-7233

Horvat Manuela, Ravna ulica 44, Mari-
bor, diplomo Srednje družboslovne šole v
Mariboru, izdana leta 1987. m-2495

Horvat Peter, Prešernova 9/B, Velenje,
spričevalo 1. , 2. , 3. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje šole za gostin-
stvo in turizem Celje. gnm-7509

Hribar Alenka, Prisoje 70, Prevalje, sp-
ričevalo 3. letnika in diplomo. gnk-7711

Hrženjak Lidija, Tekačevo 15, Rogaška
Slatina, zaključno spričevalo 3. in 4. letni-
ka ter zaključni izpit SERŠ. m-2502

Istenič Gordana, Stara cesta 7, Rakek,
spričevalo o končani OŠ Jožeta Krajca Ra-
kek, izdano leta 1991. gnj-7787

Jager Martina, Reška cesta 38, Prebo-
ld, indeks, št. 31970033. gnk-7686

Jagodič Jure, Planina 4/a, Planina pri
Sevnici, spričevalo 1., 2. in 3. letnika.
gnz-7546

Jaklič Jure, Gradišče nad Pijavo Gorico
29, Škofljica, spričevalo 1. letnika Srednje
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kmetijske šole v Novem mestu, izdano leta
1994. gnp-7556

Janičijevič Mitja, Pod hribom 22, Ljub-
ljana, indeks, Srednje šole tehničnih strok
Šiška. gnn-7683

Janša Mateja, Polhov Gradec 112, Pol-
hov Gradec, spričevalo 4. letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravs-
tvene šole, izdano leta 1998. gnv-7179

Jarn Marjana, Goriška 23 c, Maribor,
zaključno spričevalo Vrtnarske šole, izda-
no leta 1974. m-2522

Jelatancev Mihail, Stubiška 10, Ruše,
spričevalo 3. letnika Druge gimnazije Mari-
bor, izdano leta 1998. m-2548

Jenko Luka, Preglov trg 13, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnq-7080

Jerman Snežana, Vanganelska 15, Ko-
per - Capodistria, spričevalo 3. letnika Sre-
dnje ekonomske in komercialne šole Ko-
per, smer ekonomski komercialni tehnik.
gnd-7168

Jordan Ivan, Majaronova ulica 6, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
PTT Ljubljana, izdano leta 1997. gnq-7030

Jurišič Dimitrij, Kozlovičeva 9, Koper -
Capodistria, spričevalo 3. in 4. letnika Gi-
mnazije Koper. gnb-7695

Kač Matic, Ruše 6/a, Petrovče, spriče-
valo o zakjučnem izpitu strojni mehanik,
izdano leta 1998. gnu-7226

Kaluža Andreja, Pot na Hreše 3/a, Lju-
bljana, spričevalo 3. in 4. letnika in spriče-
valo o zaključnem izpitu Gimnazije Ledina,
izdano leta 1994 in 1995. gnb-7395

Karlovšek Matija, Ulica Antona Skoka
7, Domžale, maturitetno spričevalo Gimna-
zije Kamnik, izdano leta 1997. gnw-7124

Kastelic Marjana, Žverče 9 a, Hinje, sp-
ričevalo 3. letnika Srednje šole Josip Jur-
čič Ivančna Gorica, izdano leta 1998.
gns-7128

Kašič Martin, Migolica 7, Mirna, spriče-
valo o zakjučnem izpitu Srednje agroživil-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
gnw-7474

Kerec Renata, Otovci 10, Mačkovci, di-
plomo Srednje družboslovne in ekonom-
ske šole Murska Sobota, št. I-AD/290, iz-
dana 23. 6. 1989, izdana na ime Zelko
Renata. gnc-7194

Kerec Renata, Otovci 10, Mačkovci,
potrdilo o strokovni usposobljenosti za tr-
govskega poslovodjo št. 93-4316/95, iz-
dala GZS, Združenje trgovine dne 15. 6.
1995. gnx-7198

Kerševan Robert, Cerej 5, Ankaran -
Ankarano, spričevalo 3. letnika. gnl-7685

Kiralj Denis, Meljska 33, Maribor, spri-
čevalo 4. letnika Srednje kemijske šole v
Rušah, izdano leta 1999. m-2557

Kiš Mojca, Zg. Škofije 95/A, Škofije,
spričevalo 1. letnika Trgovske šole na
SEDŠ Koper. gnn-7108

Klaić Jaka, Preglov trg 5, Ljubljana, sp-
ričevalo o končani OŠ Martin Krpan, izda-
no leta 1994. gnl-7785

Klobčaver Anže, Pot v mejah 3, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 1997. gnm-7188

Kobe Iztok, Semič 42/b, Semič, spri-
čevalo 8. razreda OŠ Belokranjskega od-
reda Semič, izdano leta 1993. gns-7153

Kocjanc Damjana, Kvedrova cesta 2,
Ljubljana, indeks, št. 21008513, Izdala
FGV v Ljubljani. gnj-7087

Kočevar Bernardka, Želebej 10/a, Me-
tlika, spričevalo 3. letnika Centra strokov-
nih šol, Poklicna šola, izdano leta 1978,
izdano na ime Mužar Bernardka. gnj-7412

Koren Branko, Podgorje 70, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, spričevalo o končani
OŠ Dragomerja Benčiča v Hrpeljah, izda-
no leta 1975. gnh-7564

Korenčič Aleška, Okiškega ulica 35,
Ljubljana, indeks, št. 80003386, izdala
Ekonomsko poslovna fakulteta v Mariboru
leto izdaje 1996. gnt-7502

Korenčič Bojan, Pot na Zduše 7, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika GŠC Ljubljana,
izdano leta 1973. gnn-7758

Korošak Tadej, Trčova 91, Maribor, sp-
ričevalo o končani OŠ Malečnik, izdano
leta 1986. m-2525

Kos Boštjan, Ponikva 61/b, Žalec, sp-
ričevalo 3. letnika Srednje elektro šole Ve-
lenje, izdano leta 1995. gno-7382

Kos Jelka, Dravinjska cesta 36, Poljča-
ne, spričevalo 4. letnika in zaključni izpit
Srednje kemijske šole, izdano leta 1999.
m-2604

Kovač Luka, Depala vas 61, Domžale,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Polja-
ne, izdano leta 1998 in 1999. gnp-7131

Kovačič Bernardka, Okiškega ulica 33,
Ljubljana, diplomo Srednje tekstilne šole v
Kranju, izdana leta 1988. gnw-7649

Kovič Benita, Stara cesta 6, Domžale,
spričevalo o končani OŠ Domžale, izdano
leta 1997. gnr-7129

Kozar Aleš, Mlakarjeva ulica 56, Trzin,
diplomo Srednješolskega centra Ljubljana,
PTT, izdana 3. 12. 1996. gnw-7424

Koželj Igor, Topniška ulica 70, Ljublja-
na, indeks, št. 28009903, izdala Fakulte-
ta za matematiko in fiziko v Ljubljani leto
izdaje 1998. gnr-7079

Krainer Aleksandra, Gradnikova 7, Ra-
dovljica, letno spričevalo 3. letnika Gim-
nazije Jesenice, izdano leta 1998.
gnj-7062

Kranjc Aleš, Oljčna pot 1, Koper - Ca-
podistria, spričevalo 1. in 2. letnika SEDŠ
Koper, smer ekonomski tehnik. gnp-7160

Kranvogel Martina, Polanska cesta 74,
Orehova vas, zaključno spričevalo Srednje
tekstilne šole v Mariboru , izdano leta
1990. m-2630-

Krapše Aleksandra, Metava 62, Mari-
bor, spričevalo 2. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Mariboru, izdano leta 1991.
m-2533

Krečič Primož, Šared 23 c, Izola - Iso-
la, spričevalo SGŠ, izdano leta 1999.
gni-7038

Kristan Goran, Cankarjeva 25, Jeseni-
ce, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
trgovske šole, izdano leta 1996. gnf-7166

Krivec Aleksandra, Zvezda 16, Ljublja-
na, indeks, Srednje ekonomske šole.
gnn-7458

Krnjič Miroslav, Ljubljanska 88 a, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Gostinske šole,
izdano leta 1975. m-2521

Kropec Jože, Roška 37, Maribor, spri-
čevalo o zakjučnem izpitu Srednje teh. te-
kstilne šole Kranj, izdano leta 1962.
gnx-7173

Kunst Aleksandra, Ulica Jožeta Lamp-
reta 1, Maribor, diplomo Srednje ekonom-
ske šole v Mariboru, izdana leta 1990.
m-2587

Kutin Luka, Skapinova ulica 23, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gimnazije Polja-
ne, izdano leta 1997. gno-7132

Lah Marinka, Šikole 31, Pragersko, sp-
ričevalo 3., in 4. letnika Živilskega šolske-
ga centra v Mariboru. m-2629

Lipič Sandra, Jenkova 15, Koper - Ca-
podistria, diplomo SEDŠ Koper, smer ad-
ministrator. gni-7163

Lipovec Tatjana, Pod vinogradi 31, Ma-
ribor, spričevalo 1., 2., 3. letnika in spriče-
valo o zaključnem izpitu Frizerske šole v
Mariboru. m-2523

Lončar Darja, Gradnikova 69, Radovlji-
ca, spričevalo. gnd-7593

Lorber Dejan, Ljubljanska 86, Maribor,
spričevalo o zakjučnem izpitu SERŠ v Ma-
riboru, smer elektronik. m-2500

Lubej Marija, Dobovec 11, Ponikva, sp-
ričevalo o zakjučnem izpitu in spričevalo 4.
letnika Srednje kmetijske šole v Mariboru,
izdano leta 1980. m-2490

Majstorović Zrinko, Kardeljeva ploščad
28 a, Ljubljana, spričevalo 1. 2., in 3. let-
nika Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča.
gnj-7566

Male Miha, Levstikova 1, Pragersko, sp-
ričevalo o končani OŠ Spodnja Polskava ,
št. mat. lista IV/548. m-2627

Marciuš Dušan, Glinškova ploščad 1, Lju-
bljana, maturitetno spričevalo Kadetske šole
za miličnike, izdano leta 1982. gnb-7770

Marinč Jana, Ilirska ulica 22, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 1999. gnz-7646

Medenjak Nenad, Tomšičeva 43, Slo-
venj Gradec, spričevalo Druge osnovne
šole Slovenj Gradec, izdano leta 1996.
gnq-7380

Mehić Sinan, Pod hribom 5, Ljubljana,
diplomo Srednje gradbene šole Ivana Kav-
čiča, izdana leta 1987. gnu-7776

Meke Borut, Ul. heroja Lacka 77, Le-
nart v Slov.goricah, zaključno spričevalo II
gimnazije , izdano leta 1993- smer naravo-
slovno matematični tehnik. m-2539

Mesar Gregor, Šepulje 1/c, Sežana,
indeks, št. 71091258, izdala Pravna faku-
lteta. m-2506

Mesner Sabina, Čečovje 11, Ravne na
Koroškem, spričevalo 3. letnika Srednje
kmetijske šole, izdano leta 1998. m-2620

Mihelčič Luka, Glinškova ploščad 5,
Ljubljana, indeks, št. 21013576, izdala Fa-
kulteta za družbene vede leto izdaje 1997.
gnc-7469

Mihelič Danilo, Grajenščak 33, Ptuj, sp-
ričevalo o končani OŠ Grajena Ptuj, izdano
leta 1991. m-2619

Mihev Blaž, Poljana 11, Prevalje, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Ravne, izdano
leta 1999. gno-7157

Mihičinac Lidija, Dvor 26, Ljubljana-Še-
ntvid, spričevalo 1.,2., 3. letnika Centra
strokovnih šole v Ljubljani, izdano leta
1977,1978 in 1979, izdano na ime Pišku-
rič Lidija. gnm-7159

Miler Irena, Stržovo 84, Mežica, potrdi-
lo o opravljenem strokovnem izpitu, zap.
št. 7/86, izdano 10. 4. 1986 v Mariboru.
gnm-7184
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Moškon Anja-Ursula, Pod Perkolico
46, Radlje ob Dravi, indeks, št.
61149603, Pedagoške fakultete v Mari-
boru. m-2499

Moškon Štefka, Reštanj 58, Senovo,
osnovnošolsko spričevalo. gng-7165

Može Jelka, Knapovska 16, Mežica, po-
trdilo o opravljenem strokovnem izpitu, zap.
št. 8/88, izdano 24. 2. 1988 v Mariboru.
gns-7182

Novarlić Budimir, Šišenska cesta 31,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Preži-
hov Voranc v Ljubljani, izdano leta 1994.
gng-7740

Oberčkal Marko, Novi Log 7/a, Hrast-
nik, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
lesarske šole Škofja Loka. gnt-7377

Očko Lilijana, Zg. Ložnica 33, Zgornja
Ložnica, spričevalo 1. letnika Srednje tek-
stilne šole Maribor, izdano leta 1992.
m-2551

Odar Bernarda, Stara Fužina 200, Bo-
hinjsko Jezero, spričevalo o končani OŠ.
gnx-7698

Odar Miha, Alpska 19, Bled, spričevalo
1. letnika. gnm-7459

Oter Maja, V Karlovce 33, Ljubljana-Do-
brunje, spričevalo 4. letnika Gimnazije Mo-
ste, izdano leta 1998. gne-6992

Pahor Suzana, Sela na Krasu 3, Kosta-
njevica na Krasu, diplomo št. 5-PFD/417,
izdana leta 1989. gnw-7074

Pal Damir, Pohorska 37, Vuzenica, sp-
ričevalo 3. letnika Srednje šole za gostins-
tvo in turizem Maribor, izdano leta 1997.
m-2621

Pauman Jožica, Brezula 52, Rače, sp-
ričevalo o zakjučnem izpitu Srednje eko-
nomske šole v Mariboru. m-2606

Pazlar Marko, Ul. Staneta Bokala 154,
Jesenice, spričevalo o zakjučnem izpitu
Srednje ekonomske in upravno administ-
rativne šole Kranj, izdano leta 1993.
gnl-7660

Pečenko Manja, Mirje 5, Ljubljana, sp-
ričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane, izda-
no leta 1996. gnh-7064

Pekolj Amalija, Velika Ševnica 7, Treb-
nje, spričevalo 1., 2., 3. letnika Srednje
gostinske šole Novo mesto, izdano leta
1972, 1973 in 1974. gny-7347

Pekolj Amalija, Velika Ševnica 7, Treb-
nje, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
gostinske šole Novo mesto, izdano leta
1974. gnm-7059

Perić Robert, Prelog Breznikova 35,
Domžale, spričevalo o končani OŠ izobra-
ževalnega centra Cene Štupar v Ljubljani.
gnz-7746

Petek Valerija, Pongrac 39, Griže, let-
no spričevalo 1. in 2. letnika Pedagoške
gimnazije Celje, izdano leta 1975 in 1976.
gnj-7162

Pikon Igor, A. Travna 2, Jesenice, spri-
čevalo o končani OŠ K. Bela. gni-7713

Pirnat Polona, Zvonarska ulica 4, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 1998. gnl-7235

Plevnik Lidija, Nad Krko 2, Otočec, sp-
ričevalo 1. letnika srednje šole, izdano leta
1995. gnt-7081

Pluško Bojan, Voljčeva 2, Vrhnika, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene
šole v Mariboru, izdano leta 1981, 1982.
m-2624

Podobnikar Tina, Vrtnarska cesta 4, Ri-
bnica, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ko-
čevje, izdano leta 1999. gnc-7069

Pollak Luka, Rozmanova ulica 6, Ljub-
ljana, spričevalo 2. in 4. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 1996 in 1998.
gnl-7110

Poredoš Boris, Zvezda 1, Ljubljana-Še-
ntvid, spričevalo o zakjučnem izpitu Sred-
nje šole za elektroenergetiko, izdano leta
1991. gnl-6985

Potočnik Marija, Fram 209, Fram, spri-
čevalo o zakjučnem izpitu Upravnoadmini-
strativne šole v Mariboru, št. 59, izdano
leta 1975. m-2540

Primožič Tomaž, Grbinska cesta 14, Li-
tija, maturitetno spričevalo V gimnazije v
Mostah, izdano leta 1973. gnr-7558

Princes Franc, Goriška cesta 10, Vipa-
va, diplomo FAGG v Ljubljani - oddelek za
arhitekturo. gns-7578

Prinčič Urška, Vilfanova 35, Portorož -
Portorose, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Piran, št. 1/254, izdano leta 1998.
gnh-7039

Prosen Ana, Zbilje 21 F, Medvode, sp-
ričevalo o končani OŠ Medvode, izdano
leta 1995. gnh-7764

Pukšič Boris, Biš 72, Trnovska vas, sp-
ričevalo 1. letnika Srednje lesarske šole v
Mariboru, izdano leta 1999. m-2550

Purgaj Anita, Dragučova 5, Pernica, sp-
ričevalo 2. letnika Srednje gostinske šole
Maribor, izdano leta 1995. m-2623

Purkart Marko, Regentova 16, Maribor,
spričevalo o zakjučnem izpitu II. gimnazije
v Mariboru, izdano leta 1992. m-2608

Rajšp Damijan, Benedikt 91, Benedikt,
indeks, št. 22040160, izdala fakulteta za
šport. m-2531

Rakipov Ali, Rojćeva ulica 15, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1996. gnv-7575

Rakun Igor, Dolenjska cesta 56, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev v Ljub-
ljani, izdano leta 1991. gng-7765

Ramdedović Selvina, Ižanska cesta
305, Ljubljana, spričevalo o zakjučnem iz-
pitu Srednje slaščičarske šole, izdano leta
1997. gnk-7661

Razgoršek Rudolf, Gunduličeva 16, Ma-
ribor, spričevalo o zakjučnem izpitu Kome-
rcialne šole Maribor, izdano leta 1982.
m-2546

Rebolj Jurij, Zg. Jezersko 54, Zgornje
Jezersko, indeks, št. 26018091, izdala fa-
kulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gnq-7405

Rejec Patricija, Celjska ulica 6, Mari-
bor, spričevalo 1. letnika Frizerske šole v
Mariboru, izdano leta 1990. m-2519

Ristić Marko, Škofjeloška cesta 29, Me-
dvode, letno spričevalo 1. letnika Gimnazi-
je Poljane, izdano leta 1992. gns-7778

Rožanc Jani, Brezje ob Slomu 14 a,
Ponikva, spričevalo 1. letnika SERŠ v Ma-
riboru, izdano leta 1993. m-2562

Rubin Bojan, Betnavska 16, Maribor,
spričevalo 3. letnika Strojne šole v Maribo-
ru, izdano leta 1995. m-2563

Rumež Tilen, Kajuhova 7/A, Šoštanj,
spričevalo o zakjučnem izpitu št. 318, iz-
dano leta 1998. gni-7388

Rupnik Karla, Ješetova ulica 15, Kranj,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Kranju, izdano leta 1995. gnf-7191

Saje Andreja, Ul. Slavka Gruma 14,
Novo mesto, spričevalo 1. letnika SŠCT
Novo mesto. gnh-7714

Sakelšek Miha, Čufarjeva 9, Ptuj, spri-
čevalo o končani OŠ Olge Meglič Ptuj,
izdano leta 1989. gnc-7544

Seljak Aljoša, Stresova 11, Kobarid, le-
tno spričevalo 3. letnika Tehniškega šol-
skega centra Nova Gorica, izdano leta
1998. gnw-7053

Seljak Matej, Kromberška cesta 8, Nova
Gorica, indeks, št. 26103453, izdalka
FGG v Ljubljani. gnk-7011

Seničar Urban, Šmarje pri Jelšah 1,
Šmarje pri Jelšah, indeks, št. 20940265,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnv-7550

Serdinšek Janko, Župečja vas 42, Lov-
renc na Dravskem polju, letno spričevalo
3. letnika Poklicne in tehniške kmetijske
šole, izdano leta 1997. gnk-7186

Sever Vid, Razgor 4, Vojnik, spričevalo
3. letnika Gimnazije Center Celje. m-2511

Simonič Helena, Naselje S. Rozmana
27, Metlika, letno spričevalo št. 1788/II
Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v
Ljubljani. gnx-7048

Sinčič Barbara, Plemljeva ulica 3, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 1999.
gnd-7193

Siter Mojca, Škale 100, Velenje, spri-
čevalo o zakjučnem izpitu Srednje strojne
šole v Velenju, izdano leta 1993.
gns-7003

Slabe Andrej, Črtomirova 22, Ljubljana,
spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje pe-
dagoške šole v Ljubljani, izdano leta 1987.
gni-7563

Slapar Simon, Križ 52, Komenda, spri-
čevalo 4. letnika Srednje tekstilne, obutve-
ne in gumarske šole Kranj, izdano leta
1998. gno-7057

Smakaj Gregor, Bilečanska ulica 5, Lju-
bljana, spričevalo 1. letnika Srednje zdrav-
stvene šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
gnv-7000

Smodej Jerica, Pijovci 20, Šmarje pri
Jelšah, zaključno spričevalo Srednje šole
za trgovinsko dejavnost Celje, izdano leta
1992. gnu-7351

Smrekar Janez, Vrh pri Ljubnu 2, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Srednje stroj-
ne šole, izdano leta 1998. gnd-7268

Sobotič Srečko, CKO 16, Senovo, sp-
ričevalo o zakjučnem izpitu Poklicne kovi-
narske šole Boris Kidrič, poklic klepar.
gnx-7223

Somer Tanja, Trčova 117, Maribor, in-
deks, št. 81545135, izdala EPF Maribor.
m-2493

Sorec Cvetko, Šibenik 14, Šentjur, sp-
ričevalo o končani OŠ Pohorskega odre-
da. gnj-7541

Spesič Marjana, Fluksova 4, Maribor,
spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje gos-
tinske šole v Mariboru, smer natakar.
m-2575

Spinos Petra, Celovška cesta 99, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Riharda Ja-
kopiča, izdano na ime Žnidar Petra.
gnz-7171
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Stanojlović Milan, Gospodinjska ulica
27, Ljubljana, indeks, izdala Srednja trgov-
ska šola leto izdaje 1999. gnr-7554

Struna Tanja, Stara cerkev 78, Stara
Cerkev, zaključno spričevalo 3. letnika Gi-
mnazije Kočevje, izdano leta 1996.
gnh-7139

Stušek Aleksandra, Bratovševa ploščad
9, Ljubljana, spričevalo o zakjučnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem v Lju-
bljani, izdano leta 1997. gnc-7769

Sušin Dragica, Prešernova cesta 4, Kr-
ško, diplomo Srednje trgovske šole, izda-
na leta 1989 na ime Cerjak Dragica.
gni-7513

Šavle Silvin, Gradin 18, Gračišče, spri-
čevalo 3. letnika srednje šole. gns-7378

Šestič Julijana, Babiči 41/e, Marezige,
spričevalo o zakjučnem izpitu Italijanske
poklicne šole. gnz-7071

Šimec Vukšinič Marjanca, Gabrovec
24, Metlika, diplomo DESŠ Novo mesto,
izdana leta 1986. gnk-7086

Škof Dominik, Podsmreka 34, Ljublja-
na, indeks, št. Srednje šole tehničnih strok
in osebnih storitev. gnw-7574

Škof Marko, Lormanje 19, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 1998.
m-2592

Škrila Zdenka, Pobrežje 120/a, Videm
pri Ptuju, letno spričevalo 1., 2. in 3. letni-
ka Šole za gostinstvo in turizem v Maribo-
ru. m-2513

Šolar Marina, Brezje 29 A, Brezje, in-
deks, št. 26103273, izdala fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo. gnq-7730

Šolinc Lidija, Stantetova 24, Velenje,
spričevalo 1. letnika Gostinske šole Slove-
nj Gradec. gno-7507

Špringer Milan, Vrazova 60, Maribor,
spričevalo 4. letnika in zaključno spričeva-
lo SER Maribor, izdano leta 1997. m-2611

Štampar Jernej, Kajžar 43, Miklavž pri
Ormožu, zaključno spričevalo 3. in 4. letni-
ka Srednje kmetijske šole. m-2501

Štor Sašo, Prešernova 12, Maribor, in-
deks, št. 93366886, izdala Fakulteta za
strojništvo v Mariboru. m-2602

Terzič Ines, Čičare 12, Kranjska Gora,
spričevalo. gnj-7537

Tinauer Rikardo, Kajuhova cesta 7/a,
Šoštanj, indeks, št. 41041485, izdala Fa-
kulteta za organizacijske vede Kranj leto
izdaje 1998. gnt-7152

Tišler Daša, Šmartinska cesta 226, Lju-
bljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1993. gnk-7136

Tomaž Franja, Čečovje 35, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zakjučnem izpitu
Gostinske šole Celje, izdano leta 1978,
izdano na ime Kotnik Franja. gnt-7177

Tomaževič Blažka, Kašča 9b, Semič,
spričevalo 5. razreda Vzgojiteljske srednje
šole, izdano leta 1972, izdano na ime Šo-
bak Blažka. gnu-7001

Tomšič Aleš, Thumova ulica 19, Ljub-
ljana, indeks, št. 41041505, izdala Fakul-
teta za organizacijske vede v Kranju leto
izdaje 1998. gnc-7644

Tomšič Marija, Ljubljanska cesta 12,
Ivančna Gorica, spričevalo 2. letnika Šole
za prodajalce v Ljubljani, izdano leta 1975,
izdano na ime Zavodnik Marija. gny-7097

Topler Zofija, Koroška cesta 7, Radlje
ob Dravi, zaključno spričevalo 4. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Pedagoške
gimnazije v Mariboru, izdano leta 1979.
m-2545

Toš Tadej, Zg. Velovlek 14/A, Ptuj, sp-
ričevalo o zakjučnem izpitu Gimnazije Ptuj,
izdano leta 1993. gnm-7384

Trnjak Vojo, Jakčeva 5, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Kovinske šole v Domža-
lah. gnm-7034

Trobentar Andrej, Ul. Karla Glaserja 10,
Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje ele-
ktro računalniške šole v Mariboru, izdano
leta 1998. m-2510

Trobiš Damjan, Pernovo 6/a, Žalec, sp-
ričevalo 1., 2., 3. letnika in zaključno spri-
čevalo Srednje šole PET, izdano leta 1993
do 1996. gnl-7210

Trošt Žiga, Staretova ulica 21, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gimnazije Bežig-
rad, izdano leta 1998. gni-7088

Učakar Nataša, Ponoviška 9, Litija, sp-
ričevalo 1. letnika Srednje vrtnarske šole,
izdano leta 1992. gnq-7630

Ul Rozalija, Irgoličeva 20/b, Hoče, sp-
ričevalo o zakjučnem izpitu Zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 1975. m-2515

Uršič Uroš, Sv. Anton, Hrib 8, Koper -
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpi-
tu. gnt-7052

Vadnjal David, Bernetičeva 4, Koper -
Capodistria, spričevalo 4. letnika Gimnazi-
je Koper, izdano leta 1999. gne-7367

Verbič Dejan, Toledova 13, Velenje, sp-
ričevalo o zakjučnem izpitu Rudarske šole.
gnn-7008

Veren Matej, Draveljska ulica 31/a, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole tiska
in papirja, izdano leta 1997. gnw-7624

Vertovšek Darko, Cesta Jaka Platiše 3,
Kranj, obvestilo o uspehu Srednje ekono-
mske šole, šolsko leto 96/97. gnq-7705

Vesel Sebastjan, Gorenska cesta 33,
Radovljica, spričevalo 1. letnika Srednje
kovinarske in cestnoprometne šola, izda-
no leta 1990. gnh-7793

Videc Stanislav, Rifengozd 27, Laško,
spričevalo o končani OŠ Primoža Trubarja
Laško, izdano leta 1985. gny-7547

Vidmajer Gregor, Kardeljeva cesta 68,
Maribor, letno spričevalo OŠ Dušan Flis
Hoče, letnik 1996. m-2588

Vidmar Gregor, Jenkova 54, Velenje,
spričevalo Srednje šole smer elektromon-
ter Velenje. gnf-7066

Vilić Milica, Dolenjska cesta 67, Ljub-
ljana, spričevalo o zakjučnem izpitu Gosti-
nske šole v Celju, izdano leta 1978, izda-
no na ime Danjko Milica. gnj-7287

Vivod Marko, Staneta Severja 9, Mari-
bor, spričevalo o končani OŠ Tabor.
m-2581

Vodeb Gregor, Pod kostanji 14, Celje,
spričevalo 3. letnika SSŠ Štore. gnq-7680

Vogrin Simona, Zavrh 95/a, Voličina,
spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 1997. m-2552

Vovk Marko, Šmarjeta 57, Novo mesto,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1996. gnh-7414

Vrabč Lucija, Begunjska 48, Tržič, in-
deks, izdala Medicinska fakulteta v Ljublja-
ni. gni-7213

Vrečar Valerija, Biš 13, Trnovska vas,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole-smer
trgovec. gne-7542

Vrečič Tadej, Prušnikova 30, Maribor,
spričevalo o končani OŠ na Delavski uni-
verzi, izdano leta 1998. m-2536

Vrtnik Milica, Leninova 11, Izola - Isola,
spričevalo. gnb-7345

Vuletič Karmen, Zvezna ulica 25, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje obliko-
vne šole, izdano leta 1990. gns-7082

Vurkeljc Žiga, Brodarjev trg 4, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Prežihov Vo-
ranc, izdano leta 1996. gnn-7387

Zadravec Stanislav, Alešičeva 38, Ljub-
ljana, spričevalo o zakjučnem izpitu št. 63,
izdano leta 1968 in diplomo št. 663/74,
izdana 5. 7. 1974 Živilske šole Maribor.
gnr-7437

Zajc Jure, Vodnikova 175, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje kemijske šole
in gimnazije - Aškerčeva, Ljubljana, izdano
leta 1998. gnv-7025

Zalar Tatjana, Male Lašče 105, Velike
Lašče, spričevalo o zakjučnem izpitu Gim-
nazije Vič, izdano leta 1993. gnw-7749

Zaniuk Margareta Melka, Rimska cesta
60, Brežice, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole. gne-7092

Zimic Boris, Gradnikove brigade 17,
Nova Gorica, spričevalo 3. letnika Gostin-
ske šole Milan Majcen, izdano leta 1974.
gnv-7200

Zorko Mateja, Lipnica 11, Radovljica,
diplomo Srednje tekstilne šole v Ljubljani,
izdana leta 1987, na ime Svetek Mateja.
gng-7215

Zupanc Stanislav, Gotovlje 86/a, Ža-
lec, spričevalo 1. in 2. letnika SKR - prog-
ram za strojništvo, št. osebnega lista
I-os/292. gnl-7435

Žagar Lili, Ratež 19, Brusnice, spriče-
valo 4. letnika in maturitetno spričevalo Gi-
mnazije Novo mesto. gnn-7383

Žerjav Gregor, Zavrh 15, Dobrna, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Center Celje.
m-2512

Žužek Rok, Tivolska cesta 36, Ljublja-
na, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 1997 in 1998.
gnz-7121

Ostali preklici

Alibegić Senel, Cesta na Bokalce 32,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
4756. gnn-7533

Avbelj Magdalena, Kolarjeva ulica 23,
Ljubljana, delovno knjižico. gnj-7212

Avtocenter Krašna, Škocjan 22, Škoc-
jan, potrdilo za registracijo vozila Kangoo
19 D, št. šasije VF1KCOEAF20533589,
ocarinjeno po ECL 7809 dne 30.8.1999.
gnx-7623

Babnik Simona, Senožeti 62 A, Ljublja-
na, potrdilo o opravljenem tečaju za točaj-
ko pri Mercator Konditor. gnw-7028

Bajželj Bojana, Preradovičeva 4/a, Lju-
bljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gnd-7797

Bartolec Slavko, Tržaška cesta 113,
Ljubljana, vozno karto, št. 1038 s sto pro-
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centnim popustom in spremljevalcem, iz-
dal LPP Ljubljana. gni-7438

Bayer Pharma d.o.o., Celovška 135,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
0424493964, izdano na ime Pešec Jasna
, dne 8.9.1999. gnb-7720

Benedičič Vanja, Novi svet 7, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 41040568.
gnk-7161

Bolte Simon, Brilejeva 13, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 66.
gnh-7514

Bratuša Mirjana, Jakčeva 43, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 10944, iz-
dal LPP Ljubljana. gnd-7743

Bučar Darinka, Wilsonova 13, Maribor,
delovno knjižico. m-2555

Čovran Tomica, Vodeniška 20, Kosta-
njevica na Krki, delovno knjižico. gnj-6987

Čuden Vanja, Hrušica 228, Hrušica, de-
lovno knjižico. gnh-7089

Djurić Donadio Ivanka, Šišenska cesta
40, Ljubljana, delovno knjižico. gnz-7371

Ferk Marko, Ljubljanska ul. 19 a, Mari-
bor, študentsko izkaznico, št. 61132650.
m-2534

Golja Roza, Polževa 41, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 19770226, izda-
la Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnz-7596

Gostenčnik Januška, Linhartova cesta
42, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 12976. gne-7767

Gril Nina, Mladinska ul. 6, Vuzenica,
študentsko izkaznico, št. 3333, izdala Na-
ravoslovnatehniška fakulteta v Ljubljani.
gnu-7126

Grmek Sanja, Šmarje pri Sežani 83, Se-
žana, študentsko izkaznico, št. 37000445,
izdala Veterinarska fakulteta. gnx-7773

Grudnik Petra, Ravne 43 b, Šoštanj,
študentsko izkaznico, št. 81488876.
m-2626

Homšak Tina, Jeronim 47, Žalec, štu-
dentsko izkaznico, št. 32004075, izdala
NTF- oddelek za tekstilstvo. gne-7517

Hribernik Lucija, Selovec 17, Šentjanž
pri Dravogradu, študentsko izkaznico, št.
61133318. gny-6997

Hudobivnik Nina, Zasavska cesta 52,
Kranj, študentsko izkaznico, št.
30010960, izdala Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo. gnf-7416

Hvalec Marija, Ul. Haloškega voda 3,
Ptuj, delovno knjižico. gng-7090

Ilić Milena, Koroška 34, Maribor, delo-
vno knjižico. m-2565

Jesenovec Luka, Pod Plevno 101, Ško-
fja Loka, delovno knjižico. gnb-7595

Jordan Janko, Ljubljanska 24, Celje,
delovno knjižico. gnk-7211

Jugovič Alenka, Zalaznikova ulica 16,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
7907. gnf-7716

Kalaveshi Vlora, Adamičeva 7, Ljublja-
na, vozno karto, št. 033, izdal LPP, mese-
čna vozovnica s spremstvom za 100% in-
valida. gnc-7244

Karba Valerija, Radehova 24 a, Lenart v
Slov.goricah, študentsko izkaznico, št.
61112658. m-2590

Kirbiš Suzana, Selnica ob Muri 19, Ce-
ršak, delovno knjižico št. 1043. m-2605

Klemenc Antonella, Stara cesta 30, Po-
rtorož - Portorose, vpisni list za čoln, št.

01/03-466/68 , reg. PI-329, izdan
15.7.1968. gnw-7603

Klopčič Polona, Poklukarjeva ulica 4,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
22046240, izdala fakulteta za šport.
gnn-7633

Kocbek Janez, Selca 22, Voličina, de-
lovno knjižico. m-2553

Kolar Matjaž, Slatina 8, Gornji grad, štu-
dentsko izkaznico, št. 26201587, izdala
fakulteta za gradbeništvo. gnd-7218

Kolenc Klemen, Pot v Mlake 9, Ljublja-
na-Črnuče, študentsko izkaznico, št.
23960170, izdala Fakulteta za strojništvo.
gnh-7489

Korošec Jože, Ul. Ruške čete 5, Ruše,
delovno knjižico. m-2532

Koruza Jure, Plevaničeva 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 14572.
gne-7242

Kosi Gregor, Beograjska 39, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93402362.
m-2613

Košir Jožko, Pristava 2, Borovnica, ove-
rjeno kopijo licence št.
6994/7825-LM70/1998, izdana 16. 3.
1998 za vozilo Zastava 650 AD , reg. št.
LJ U6-797.. gng-7119

Kotnik Vesna, Renke 5, Sava, delovno
knjižico. gnf-7641

Kovačevič Marija, Jakčeva 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9284.
gnh-7493

Koželj Urša, Legatova 2/f, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 10522.
gnr-7779

Krašna Teja, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala bežigrajska gim-
nazija v Ljubljani. gni-7488

Kršlin Staša, Novi log 7, Hrastnik, štu-
dentsko izkaznico, št. 19328282, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnr-7429

Kuk Vojko, Frankovo naselje 74, Škofja
Loka, delovno knjižico. gnk-7311

Lampe Andreja, Primožičeva 16, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad leta 1997. gnk-7219

Lavrač Maja, Samova ulica 25, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 14554, izda-
la Fakulteta za družbene vede. gnq-7055

Lavrnić Ljiljana, Cesta Ceneta Štuparja
3, Ljubljana, delovno knjižico. gnz-7771

Lipič Violeta, Boračeva 22, Radenci,
delovno knjižico, reg. št. 3183, izdana leta
1991 v Mariboru. gne-7067

Logar Milan, Malnarjeva ulica 44, Ljub-
ljana, službeno izkaznico, št. IPA 001891,
izdalo Združenje IPA. gng-7640

Maček Vesna, Zvirče 28/a, Tržič, štu-
dentsko izkaznico, št. 18970476, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnt-7077

Marš Nataša, Kolodvorska 16, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnn-7583

Mataln Marjetka, Sp. Polskava 129,
Pragersko, študentsko izkaznico, št.
61121973. m-2572

Matela Rosvita, Heroja Šlandra 19, Ma-
ribor, delovno knjižico št. 7451. m-2498

Močnik Vanja, Bukovica 20, Vodice,
študentsko izkaznico, št. 71980127, izda-
la Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnu-7026

Morinc Franc, Drožanjska 28, Sevnica,
delovno knjižico. gnn-7733

Mršol Jasna, Dolinarjeva 4, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Polja-
ne. gnx-7498

Muršec Ivan, Ciglence 9, Spodnji Dup-
lek, garancijsko knjižico za vozilo kia Pride
Base, št. šasije KNEDA2322XK202152.
m-2503

Napast Igor, Vižmarska pot 6, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnp-7581

Napast Rafko, Vižmarska pot 6, Ljublja-
na, delovno knjižico. gno-7582

Obrul Anton, Majnice 3, Ljubljana, služ-
beno izkaznico, št. 419, izdal Mestni pot-
niški promet Ljubljana. gnp-7756

Oman Petra, Javornik 53, Ravne na Ko-
roškem, študentsko izkaznico, št.
06970071, izdala Visoka šola za socialno
delo v Ljubljani. gnk-6986

Omeragič Sead, Vodnikova cesta 8,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
10304. gno-7782

Pangerc Nina, Gorenjska 36, Bled, štu-
dentsko izkaznico, št. 3673, izdala FDV
Ljubljana. gnx-7548

Papić Kaja, Rozmanova 22, Novo mes-
to, študentsko izkaznico, št. 19787320,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gny-7122

Pazlar Marko, Ulica Staneta Bokala 15,
Jesenice, delovno knjižico. gnm-7659

Perše Boštjan, Gorenja vas 14, Šmar-
ješke Toplice, študentsko izkaznico, št.
30009792, izdal a FNT Ljubljana.
gny-7022

Petrovič Bojana, Jureta Gabrovška 32,
Kranj, vozno karto. gnu-7076

Pirc Marko, Ziherlova ulica 38, Ljublja-
na, potrdilo o opravljenem tečaju prve po-
moči. gnb-7020

Položan Hidajet, Cesta talcev 19, Jese-
nice na Dolenjskem, delovno knjižico.
gnp-7156

Ponikvar Branko, Hraše 18, Ljubljana,
delovno knjižico. gnr-7154

Praprotnik Mateja, Tomšičeva 3, Slove-
nska Bistrica, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-1710/98.
gnu-7676

Pregelj Boštjan, Finžgarjeva 2, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 64980129,
izdala FE. gni-7463

Pukl Aja, Vilharjeva 41, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 8967.
gnt-7477

Pušnik Vladimir, Črešnjevec 120, Slo-
venska Bistrica, dovolilnico 040/20-Avst-
rija bilateralne, št. 9914, izdana 23. 3.
1999. m-2514

Ribič Bojan, Toneta Melive 6, Sloven-
ske Konjice, vpisni list za čoln, št.
02/03-2667/95, reg. št. KP 3384 in pot-
rdilo o usposobljenosti za voditelja čolna
št. 02/13-1933/11-95. gnl-7010

Ristov Risto, Bošamatin 15 a, Koper -
Capodistria, osebno delovno dovoljenje,
št. 0424493834 z dne 30.8.1999.
gnq-7180

Sabotin Darko, Bratonci 126, Beltinci,
overjeno licenco za vozilo Mercedez Benz
MB 26-72, št. 000730/721-ZR 46/1997.
gnd-7693

Smolič Hermina, Brilejeva 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9914.
gng-7790
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Vsebina

Starkel Ankica, Dunajska 105, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 01097800,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnm-7209

Stojanovski Klement, Koprska cesta 3,
Portorož - Portorose, dijaško izkaznico, iz-
dala Gimnazija Bežigrad. gnw-7774

Studen Nedeljko, Izletniška ulica 9,
Bled, delovno knjižico. gni-7688

Sušnik Marjan, Čargova 13, Ljubljana,
delovno knjižico. gnj-7712

Sušnik Vanja, Popovičeva 20, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 23980163,
izdala Fakulteta za strojništvo. gnz-7471

Šabani Sami, Gregorinova ulica 4, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnq-7430

Šalamon Peter, Ul. Lojzeta Hrovata 5,
Kranj, dijaško izkaznico, izdala Škofijska
klasična gimnazija. gnd-7768

Šaljić Svetlana, Novo naselje 13, Bistri-
ca ob Dravi, delovno knjižico. m-2616

Tešović Jovanka, Podlubnik 104, Škof-
ja Loka, delovno knjižico. gne-7742

Tomazini Polona, Alpska cesta 78, Les-
ce, študentsko izkaznico, št. 22046500,
izdala Fakulteta za šport. gnu-7005

Trojner Maja, Drankovec 1, Jakobski
Dol, študentsko izkaznico, št. 61151842.
m-2520

Tušek Damir, Adamičeva 20, Ljubljana,
delovno knjižico. gnd-6993

Vengar Mateja, Martinova ulica 37, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št.
27003770. gnq-7755

Vodopivec Nina, Ulica nadgoriških bor-
cev 32, Ljubljana, dijaško mesečno vozov-
nico, št. 7307. gnl-7735

Voglar Simona, Panonska 4, Maribor,
delovno knjižico. m-2560

Volf Sonja, Stražnji vrh 27, Črnomelj,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5297.
gnf-7791

Volovec Aleš, Tuga Vidmarja 4, Kranj,
delovno knjižico. gnh-7189

Vrečič Tadeja, Gačnik 59 c, Pesnica
pri Mariboru, študentsko izkaznico, št.
61136722. m-2628

Vršnik Jožef, Gregorčičeva ulica 34,
Kranj, delovno knjižico. gnx-7598

Xhoxhaj Petrit, C. v Bevče 46, Velenje,
izkaznico o priznanem začasnem zatočiš-
ču št. ZZ 5561, izdano 1. 7. 1999 pri UE
Velenje. gnu-7651

Zadkovič Lorisj, Cesta na markovec 7,
Koper - Capodistria, potrdilo o usposoblje-
nosti za voditelja čolna, št.
02113-6242/96. gnq-7105

Zorko Mateja, Lipnica 11, Radovljica,
delovno knjižico. gnm-7134

Zrnec Maja, Rudnik, II/5, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 7284. gnw-7699

Žagar Davorin, Clevelandska 45, Ljub-
ljana, delovno knjižico, št. 8762 izdala UE
Tolmin 9.9.1977. gnp-7381

Železnik Jurij, Detelova ulica 3, Ljublja-
na, potrdilo o opravljenem strokovnem iz-
pitu, izdalo Ministrstvo za šolstvo, leta
1997. gnv-7750

Žižić Natalija, Omersova ulica 32, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 18960790,
izdala Filozofska fakulteta. gnh-7439
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DOPOLNJENI IN SPREMENJENI
PREDPISI O DDV IN TROŠARINAH
Po 1. juliju 1999, ko se je tudi Slovenija pridružila razvitemu svetu z uvedbo davka na
dodano vrednost in trošarin, so predpisi o obračunavanju teh novih davščin, o davčnih
oprostitvah in drugih obveznostih zavezancev za plačilo DDV in trošarin bistveno
spremenili. Spremenjen je bil na primer zakon o trošarinah, minister za finance je
dvakrat dopolnil pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost, dan po
uvedbi DDV so v uradnem listu izšli številni pravilniki o odpisu blaga na različnih
področjih, slovenski parlament pa je sprejel tudi zakon o davkih na motorna vozila. Po
1. juliju se je torej nabralo dovolj utemeljenih razlogov, da je založba Uradni list izdala
novo knjigo s prečiščenimi besedili vseh veljavnih predpisov na področju DDV in
trošarin.
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam
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q PREDPISI O DDV IN TROŠARINAH Štev. 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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