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Sodni register

KOPER

Rg-200606
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00314 z
dne 19. 12. 1997 pri subjektu vpisa
SONEKS, d.o.o., podjetje za izvoz-uvoz,
Sežana, Franca Segulina 6, sedež: Fran-
ca Segulina 6, 2210 Sežana, pod vložno
št. 1/01107/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5379733
Dejavnost, vpisana 19. 12. 1997: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa, iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-

lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, 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, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z

drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 7440 Ekonomsko propagira-
nje.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-213057
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01204 z
dne 26. 11. 1998 pri subjektu vpisa PLAY-
TIME, disco-pub, d.o.o., sedež: Cesta Zo-
re Perello Godina 2, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/01473/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:
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Matična št.: 5421675
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hr-

vatin Vlado in Calzolari Luca, razrešena
31. 7. 1998, direktor Calzolari Luca, Leg-
nano, Italija, Via F. Bonivicini 16, imenovan
31. 7. 1998, lahko samostojno sklepa prav-
ne posle do zneska tolarske protivrednosti
20,000.000 ITL. Za sklepanje pravnih po-
slov nad tem zneskom potrebuje soglasje
skupščine. Za sklepanje zastavnih pogodb,
poroštvenih pogodb, podajo menične zave-
ze, za odpust dolga in sklepanje pogodb o
odsvojitvi nepremičnin ter tistih premičnin,
ki morajo biti po zakonu registrirane pri
upravnih organih, mora direktor pridobiti so-
glasje skupščine ne glede na vrednost.

Rg-300142
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01059 z
dne 15. 12. 1998 pri subjektu vpisa LA-
ZAR, Trgovina - Storitve, d.o.o., Koper,
sedež: Ferrarska 14, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/03447/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, vložka in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5677548
Osnovni kapital: 2,210.000 SIT
Ustanovitelj: Lazar Igor, Koper, Pahorjeva

6, vstop 11. 9. 1992, vložek 2,210.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1998:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-

ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-

vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7230 Obdelava po-
datkov; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7440 Oglaševanje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85143 Druge zdravstvene dejav-
nosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 92621 Dejavnost marin; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
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Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikarskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

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

Rg-300721
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00986 z
dne 8. 1. 1999 pri subjektu vpisa AB –
STORITVENI CENTER, d.o.o., trgovina in
storitve Koper, sedež: Kvedrova 12,
6000 Koper, pod vložno št. 1/00975/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, zastopnikov in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5352282
Ustanovitelji: Kajtez-Alijagić Ljiljana in Ali-

jagić Fadil, izstopila 7. 5. 1998; Brdar Uroš
in Brdar Ankica, oba Koper, Kvedrova 12,
vstopila 27. 12. 1989, vložek vsak po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristoma Alijagić Fadilu in Kajtez-Alija-
gić Ljiljani, ki sta bila razrešena 7. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2232 Razmnoževanje video za-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50104 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 5552

Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90003 Ravnanje s po-
sebnimi odpadki; 9211 Snemanje fimov in
videofilmov; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92712 Dejavnost igralnic.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
6713 samo menjalnice, zastavljalnice; 7414
razen revizijske dejavnosti; 92712 samo
igralni avtomati zunaj igralnic.

KRANJ

Rg-203854
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00966 z dne 3. 3. 1998 pri
subjektu vpisa UNIQUE, zaključna grad-
bena dela, d.o.o., Podnart, sedež: Ovsi-
še 6, 4244 Podnart, pod vložno št.
1/05231/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, razrešitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5826926
Firma: UNIQUE, Gradbena in montaž-

na družba, d.o.o.
Skrajšana firma: UNIQUE, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Savska c. 34
Dejavnost, vpisana 3. 3. 1998: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-

vin, prašna metalurgija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
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; 7470 Čiščenje stavb; 75253 Dru-
ge oblike zaščite in reševanja.

Rg-300294
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00461 z dne 9. 12. 1998 pri
subjektu vpisa MITEX – S & D, notranja in
zunanja trgovina ter zastopstvo Naklo,
d.o.o., sedež: Cegelnica 37, 4202 Na-
klo, pod vložno št. 1/04314/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, osebe, pooblaščene za zasto-
panje, družbene pogodbe, dejavnosti in
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uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo s temile podatki:

Matična št.: 5714770
Ustanovitelja: Mikolič Simona, izstopila

20. 2. 1998 in Mikolič Dušan, Naklo, Ce-
gelnica 37, vstopil 20. 2. 1998, vložil
1,505.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mi-
količ Simona, razrešena 20. 2. 1998 in di-
rektor Mikolič Dušan, imenovan 20. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi 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, či-
stili; 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 ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-

vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost 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 zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
janvosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 2. 1998.

Rg-405017
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01711 z dne 8. 6. 1999 pri
subjektu vpisa ZEKIR, podjetje za trgovi-

no in storitve, d.o.o., Zgornje Gorje, se-
dež: Krnica 68, 4247 Zgornje Gorje, pod
vložno št. 1/04868/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in poslovnega deleža družbeni-
ce, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5772214
Firma: AGORA-M, podjetje za trgovi-

no in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AGORA-M, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Zekir Magda, Zgornje

Gornje, Krnica 68, vstopila 9. 6. 1993, vlo-
žila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 28512 Druga površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
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drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 De-
javnost vozniških šol; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za

nego telesa; 9500 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro:
52.488 ne sme opravljati trgovine na drob-
no z orožjem in strelivom; 74.12 ne sme
opravljati revizijskih dejavnosti.

KRŠKO

Rg-302554
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00350 z dne 26. 2. 1999 pri
subjektu vpisa KRASNIĆI MILAZIM IN
KOKOLARI ABAZ, gradbeništvo in stori-
tve, d.n.o., sedež: Trg svobode 1, 8290
Sevnica, pod vložno št. 1/03947/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 1305964
Sedež: 8294 Boštanj, Boštanj 62/b.

LJUBLJANA

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 80 z dne 1. 10.
1999, stran 5327, Srg št. 98/01822,
Rg-400156, subjekt vpisa G – M & M, se
tekst pri osebi, pooblaščeni za zastopanje,
direktorici Krenk Mihaeli (prej Zupan), Ljub-
ljana, Peričeva ulica 27, pravilno glasi: ime-
novana 1. 4. 1998.

Rg-205819
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06479 z dne 24. 4. 1998 pri subjektu
vpisa CUILLEREE, Trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Domžale, sedež: Ljub-
ljanska 87, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/10520/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, firme in
imena zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5454310
Firma: CUILLEREE, Trgovsko in pro-

izvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: CUILLEREE, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež:  1000  Ljubljana,  Grajzerje-

va 23
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žugman Janez, Domžale, Ljubljan-
ska 87, imenovan 22. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-206545
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02507 z dne 6. 5. 1998 pri subjektu
vpisa CUILLEREE, Trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Grajzerjeva 23, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/105250/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča popravo osnovnega kapi-
tala, spremembo firme in dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5454310
Firma: CUILLEREE, proizvodno, trgov-

sko in storitveno podjetje d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,503.500 SIT
Ustanoviteljica: Žugman Tičak Željka,

Domžale, Ljubljanska 87, vstop 22. 12.

1994, vložek 1,503.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 6. 5. 1998: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 453 Inšta-
lacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 516 Trgovi-
na na debelo s stroji, napravami, priborom;
517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 526 Trgovna na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 703 Poslovanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 743
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1998: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2852 Splošna mehanična dela;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4532 Izola-
cijska dela; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
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čilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7482 Pakiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-208358
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01809 z dne 23. 6. 1998 pri subjektu
vpisa GOREX, d.o.o., Podjetje za video
produkcijo in videoteka, Stara Cerkev,
sedež: Gorenje 46, 1332 Stara Cerkev,
pod vložno št. 1/22357/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti, za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5761026
Firma: GOREX, trgovna, gostinstvo,

gradbeništvo, d.o.o., Kočevje
Skrajšana firma: GOREX, d.o.o., Ko-

čevje
Sedež: 1330 Kočevje, Trg zbora od-

poslancev 50
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Dragoš Marija, izstop 5. 2.

1997; Zatler Robert, Kočevje, Tesarska uli-
ca 5/a in Kozina Robert, Kočevje, Livold
6/a, oba vstopila 5. 2. 1997, vložek vsak
po 750.000 SIT, odgovornost: odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dragoš Marija in Dragoš Zvone, raz-
rešena 5. 2. 1997, direktor Kozina Robert
imenovan 5. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov

brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9271 Prirejanje iger
na srečo.

Rg-210488
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05123 z dne 30. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ŽITO, Podjetje za delovanje Poslov-
nega sistema Ljubljana, d.o.o., sedež:
Šmartinska 154, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07694/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje, spremembo firme, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, zastopnikov, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in dejav-
nosti ter vpis članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5392824
Firma: ŽITO, prehrambena industrija,

d.d.
Skrajšana firma: ŽITO, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež:  1529  Ljubljana,  Šmartin-

ska 154
Osnovni kapital: 3,246.210.000 SIT
Ustanovitelji: Žito mlini, p.o., Žito pe-

karstvo in testeninarstvo, d.o., Žito blagovni
promet, p.o., Žito pekarna Vrhnika, p.o.,
Žito pekarna Krško, p.o., Žito Šumi, p.o.,
Žito Imperial Krško, p.o., Žito maloprodaja,
p.o., in Žito Triglav - Gorenjka, p.o., izstopili
16. 4. 1998, Slovenski odškodninski sklad,
d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložek
321,000.000 SIT; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 56, vložek
496,630.000 SIT; Slovenska razvojna druž-
ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložek
984,210.000 SIT; udeleženci notranjega
odkupa, vložek 296,160.000 SIT, upravi-
čenci interne razdelitve, vložek
604,510.000 SIT; kupci delnic iz javne pro-
daje, vložek 545,700.000 SIT, vstopili
16. 4. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Kajtner Rudi, razrešen 25. 8. 1998;
zastopniki Kajtner Rudolf, Ljubljana, Cleve-
landska ulica 21, zastopa družbo kot pred-
sednik začasne uprave brez omejitev; Kle-
menčič Janez, Bratovševa ploščad 17, za-
stopa družbo kot član začasne uprave brez
omejitev in Ham Mihael, Ljubljana, Ulica Vi-
de Janežičeve 17, zastopa družbo kot član

začasne uprave brez omejitev, imenovani
25. 8. 1998.

Člani nadzornega sveta: Mermal Jože,
Čarman-Poberaj Simona, Gorjup Ada, Kan-
drič Metka, Jurišič Neva in Slovenec Darko,
vstopili 3. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 30. 9. 1998: 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokola-
de in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvod-
nja testenin; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 1588 Pro-
izvodnja homogeniziranih živil in dietetične
hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2512 Ob-
navljanje in protektiranje gum za vozila;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2852 Splošna mehanična dela; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 4030 Oskrba s paro in toplo vo-
do; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7411 Pravno
svetovanje; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
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mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7440 Oglaševanje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 8042 Drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo
št. LP 01475/01172-1998/SD z dne
2. 9. 1998.

Rg-301081
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06874 z dne 12. 1. 1999 pri subjektu
vpisa UNI KRISTAL, d.o.o., proizvodnja
kalcijevega karbonata, Kresnice, sedež:
Kašeljska 113, 1281 Kresnice, pod vlož-
no št. 1/27440/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, dejavnosti in družbene pogodbe z
dne 2. 2. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5904382
Firma: UNI KRISTAL, d.o.o., proizvod-

nja kalcijevega karbonata
Skrajšana firma: UNI KRISTAL, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 12. 1. 1999: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2852 Splošna mehanična dela; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-

skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije.

Rg-302080
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00217 z dne 15. 2. 1999 pri subjektu
vpisa INLES, Proizvodnja, trženje in inže-
niring, d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, se-
dež: Kolodvorska 22, 1310 Ribnica, pod
vložno št. 1/12711/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5103126
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Urh Dušan, Sodražica, Cesta No-
tranjskega odreda 50, imenovan 10. 11.
1998, zastopa družbo kot podpredsednik
uprave brez omejitev.

Rg-402700
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02088 z dne 18. 5. 1999 pri subjektu
vpisa JAVNO PODJETJE STAVBNA ZEM-
LJIŠČA LOGATEC, d.o.o., sedež: Trža-
ška 11, 1370 Logatec, pod vložno št.
1/30303/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča začetek redne likvidacije, spremem-
bo firme in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5269865
Firma: JAVNO PODJETJE STAVBNA

ZEMLJIŠČA LOGATEC, d.o.o. – v likvi-
daciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Smole Janez, razrešen 23. 3. 1999;
likvidacijski upravitelj Povalej Ivan, Idrija, Ar-
kova ulica 10, imenovan 14. 4. 1999.

Začetek redne likvidacije na podlagi
sklepa ustanovitelja in edinega družbenika z
dne 14. 4. 1999.

Rok za prijavo terjatev je 30 dni od obja-
ve sklepa v Uradnem listu RS.

Rg-407160
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/0248 z dne 22. 7. 1999, pri subjektu
vpisa LIMAB, d.o.o., podjetje za trgovino,
projektiranje, svetovanje, razvoj, pro-
izvodnjo, montažo in vzdrževanje dvigal,
strojnih delov, sedež: Koryktova 18, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/08082/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, naslova sedeža,
osnovnega kapitala, deležev, naslova usta-
noviteljev, družbene pogodbe in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5392799
Firma: LIMAB, proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BLIMAB, d.o.o.
Sedež:  1000  Ljubljana,  Ob  Želez-

nici 16
Osnovni kapital: 6,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Belas Zlatko, Ljubljana,

Korytkova 18 in Belas Silvestra, Portorož,
Liminjan 25, Lucija, vstopila 29. 8. 1990,
vložila vsak po 3,250.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1999: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2821 Proizvodnja ko-

vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 28621 Proizvod-
nja orodja za stroje; 28622 Proizvodnja
orodja za stroje; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 4521 Splošna gradbena
dela; 4531 Električne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 6521 Finančni zakup (leasing);
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 8042 Drugo izobraževanje;
9305 Druge storitvene dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 3. 1999.

MARIBOR

Rg-208740
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01022 z dne 18. 8.
1998 pri subjektu vpisa INTERKON-
TRAKT-ŠPEDICIJA, družba za trgovino in
storitve, d.o.o., sedež: Heroja Bračiča
14, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09410/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov s temile
podatki:

Matična št.: 5867835
Ustanovitelja: Rampre Jožica, izstopila

14. 7. 1998 in Rampre Matija, Cirkovce,
Cirkovce 1/h, vstop 14. 7. 1998, vložek
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-302371
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00167 z dne 18. 2.
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1999 pri subjektu vpisa KAMEN-KAMBIČ,
kamnoseštvo, gradbeništvo in trgovina,
d.o.o., sedež: Tyrševa ulica 3, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/02983/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5438756
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Vita

Kraigherja 5.

MURSKA SOBOTA

Rg-205999
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/01271 z dne 30. 3.
1998 pri subjektu vpisa TYROLUX COM-
MERCE, Export-Import in zastopanje tu-
jih firm, trgovina na veliko in malo Raki-
čan, d.o.o., sedež: Rakičan, Cvetkova 9,
9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/01106/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo družbenikov in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5538939
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ćuga Milan in Ćuga Želj-

ko, oba Zagreb, Republika Hrvaška, Čaz-
manska 4, vstop 21. 11. 1994, vložila vsak
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ćuga
Željko, razrešen 21. 11. 1994, direktorja
Ćuga Milan, imenovan 10. 11. 1991 in Sa-
lavec Elizabeta, Murska Sobota, Miklošiče-
va 79, imenovana 21. 11. 1994, zastopata
družbo brez omejitev.

PTUJ

Rg-302617
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00253 z dne 8. 3. 1999 pri
subjektu vpisa TIPRA, podjetje za
proizvodnjo, trgovino, export-import in
kooperacijo, d.o.o., sedež: Mejna cesta
28, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/02741/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5405220
Firma: TIPRA, podjetje za proizvod-

njo, trgovino, izvoz-uvoz in kooperacijo,
d.o.o.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1999: 1730 Ple-
menitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstil-
nih izdelkov, razen oblačil; 1810 Proizvod-
nja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja de-
lovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-

delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
jo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
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, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 826/99 Rg-483
Okrožno sodišče v Celju je v registrski

zadevi predlagatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba SVET ŠPORTA, časopisna

družba, d.o.o., Štore, preneha po skrajša-
nem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Pipinič Tomaža, Udarniška ul. 2, Štore, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku.

Sklep je sprejel družbenik dne 28. 7.
1999.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 31. 8. 1999

Srg 99/00471 Rg-405718
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00471 z dne 13. 5. 1999 pod
št. vložka 1/02242/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
pripojitve s temile podatki:

Matična št.: 5439876
Firma: AMIGA, proizvodno trgovsko in

posredniško podjetje, d.o.o., Pešnica 9,
Šentjur

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

govornostjo
Sedež: 3230 Šentjur, Pešnica 9
Osnovni kapital: 2,135.000 SIT
Izbris subjekta vpisa po sklepu o pripoji-

tvi pri prevzemni družbi Fast trgovsko in po-
sredniško podjetje, d.o.o., Šentjur, Pešni-
ca 9 (vl. št. 1/04203/00 Okrožnega so-
dišča Celje Srg 1478/97 z dne 12. 4.
1999).

KOPER

Srg 99/00870 Rg-403399
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00870 z
dne 6. 5. 1999 pod št. vložka 1/00526/14
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
TOZD zaradi preoblikovanja v javni zavod s
temile podatki:

Matična št.: 5254264
Firma: ZDRAVSTVENI CENTER KO-

PER, O.O. TOZD SPLOŠNA BOLNIŠNICA
IZOLA o.sub.o.

Pravnoorg. oblika: o.sub.o.
Sedež: 6310 Izola, polje 35
Izbris subjekta zaradi ustanovitve javne-

ga zavoda Splošna bolnišnica Izola, Ospe-
dale generale Isola, ki je vpisan pri tem
sodišču pod vložno št. 1/5628/00.

Srg 98/01649 Rg-405341
Okrožno  sodišče  v  Kopru,  Gospodar-

ski oddelek, je s sklepom Srg št.
98/01649 z dne 14. 6. 1999 pod št. vlož-
ka 1/05087/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po  skrajšanem  postopku  s  temile  po-
datki:

Matična št.: 5910161
Firma: JEROVŠEK COMPUTERS PC

KOPER, d.o.o., Proizvodnja in trgovina z
računalniško opremo

Skrajšana firma: JEROVŠEK COMPU-
TERS PC KOPER, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6000 Koper, Ferrarska 12
Ustanovitelja: Jerovšek Matjaž in Zig-

mund Manfred, izstop 21. 10. 1998.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
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prevzela Jerovšek Matjaž iz Medvod, Verje
31/a in Zigmund Manferd iz Kopra, Škoc-
jan 81.

Srg 98/01516 Rg-405342
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01516 z
dne 14. 6. 1999 pod št. vložka
1/02245/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5514070
Firma: GRUNT – inženiring in trgovi-

na, d.o.o., Pivka
Skrajšana firma: GRUNT, d.o.o., Pivka
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6257 Pivka, Kal 37
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Kapelj Žmak Nadja, iz-

stop 5. 10. 1998.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Nadja Kapelj-Žmak (prej vpisana s
priimkom Kapel Žmak) iz Pivke, Kolodvor-
ska 14b.

Srg 98/01701 Rg-405369
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01701 z
dne 6. 7. 1999 pod št. vložka 1/04249/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku s temile podatki:

Matična št.: 5871395
Firma: JASTA, Trgovina in storitve,

d.o.o., Portorož, Letoviška 39
Skrajšana firma: JASTA, d.o.o.,

Portorož
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 6320 Portorož, Letoviška 39,
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Stanič Jadran, izstop 3. 3.

1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Jadran Stanič iz Portoroža, Leto-
viška 39.

Srg 773/99 Rg-405733
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba P. M. – Posredništvo in stori-

tve, Saccenti & ostali, d.n.o., Portorož,
Obala 105, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/4918/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbeni-
kov z dne 24. 3. 1999.

Družbenika Saccenti Mauro, stanujoč v
Veroni, Via Della Repubblica 39, Italija in Di
Paola Giuseppe, stanujoč v Bolzanu, Viale
Druso 58, Italija, izjavljata, da družba nima
nikakršnih neporavnanih obveznosti, da so
urejena vsa razmerja z delavci ter da soli-
darno prevzmata obveznost plačila za vse
morebitne ugotovljene obveznosti družbe,
ki jih bosta poravnala.

Morebitno premoženje družbe se razde-
li med družbenika glede na višino njunih
deležev v družbi.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-

ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 30. 8. 1999

KRANJ

Srg 2039/99 Rg-212064
Družba MAVO, podjetje za proizvod-

njo, storitve in trgovino, d.o.o., Kranj, s
sedežem Struževo 31, Kranj, vpisana na
reg. vl. št. 1/5049/00, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Ma-
telič Vojko, Struževo – Del 31, Kranj.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 19. 11. 1998

Srg 260/99 Rg-406162
Družba ASTERA 1, trgovina in posre-

dovanje, d.o.o., s sedežem Struževo 49,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/5607/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Av-
belj Marija in Avbelj Drago, oba Struževo
49, Kranj.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 8. 1999

Srg 557/99 Rg-406164
Družba ECO CONSULTING, d.o.o., tr-

govina, storitve, inženiring in turizem, s
sedežem Črtomirova ulica 13, Bled, vpi-
sana na reg. vl. št. 1/5541/00, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta He-
noekl Hubert, Weinitzen, Avstrija in Henoekl
Fani, Črtomirova 13, Bled.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 8. 1999

Srg 705/99 Rg-406166
Družba ŠEGULA & CO, inženiring,

d.n.o., Škofja Loka, s sedežem Suška ce-
sta 34, Škofja Loka, vpisana na reg. vl. št.
1/5563/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Še-
gula Miha, Suška cesta 34, Škofja Loka in
Kralj Nataša, Ulica 9. septembra 49, Vrtoj-
ba, Šempeter pri Gorici.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo

sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 7. 1999

Srg 54/99 Rg-406168
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 54/99 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne
22. 7. 1999 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/5682/00 vpiše izbris družbe
M.CVET, trgovina in storitve, d.o.o., s se-
dežem v Žirovnici, Moste 39, zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 7. 1999

LJUBLJANA

Srg 1782/99 Rg-476
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba STESKO, trgovina, gostinstvo
in usluge, d.o.o., Ljubljana, s sedežem
Kurilniška 18, Ljubljana, reg. št. vl.
1/07996/00, preneha po sklepu skupšči-
ne z dne 12. 3. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Alojzij Skok, Ljubljana,
Cerkova 9 in Nataša Stevanovič, Ljubljana,
Prijateljeva ulica 22, z ustanovitvenim kapi-
talom 1,557.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
888.500 SIT prenese na Alojzija Skoka in
668.500 SIT na Natašo Stevanovič.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1999

Srg 2487/99 Rg-477
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba INTRACO, podjetje za zasto-
panje, trgovino na debelo in drobno,
uvoz-izvoz ter projektiranje, d.o.o., Ljub-
ljana, Vodnikova 4, reg. št. vl.
1/14411/00, preneha po sklepu skupšči-
ne z dne 3. 9. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Sonja-Marija Vogri-
nec-Moljk, Ljubljana, Vodnikova 4, z usta-
novitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese na Sonjo-Marijo Vogri-
nec-Moljk.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 1999

Srg 9602/99 Rg-478
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

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

PROMING TEL, proizvodnja, inženi-
ring, trgovina, d.o.o., Zupančičeva c. 6,
Grosuplje, reg. št. vl. 1/30252/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 4. 5. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Gračan Matija, Seliškar-
jeva c. 30, Grosuplje in Turk Zvonimir, Žu-
pančičeva c. 6, Grosuplje, z ustanovitvenim
kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja v skladu s
sklepom skupščine z dne 4. 5. 1999.

Zoper  sklep  ustanovitelja  o  preneha-
nju 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 8. 9. 1999

Srg 1807/99 Rg-479
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

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

KRAMAR, trgovsko podjetje za oprav-
ljanje poslov v zunanji in notranji trgovi-
ni, d.o.o., Ljubljana, Celovška c. 79, reg.
št. vl. 1/23718/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
7. 4. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Prešeren Ivan, Vojkova
85, Ljubljana; Feguš Andrej, Pražakova 20,
Ljubljana; Kranjc Andrej, Poljedeljska 7A,
Ljubljana; Štern Gabrijela, Pavšičeva ul. 30,
Ljubljana in Belinger Tomaž, Reboljeva 13,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2,402.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelje v skladu s
sklepom skupščine z dne 7. 4. 1999.

Zoper sklep ustanoviteljev o preneha-
nju 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 12. 5. 1999

Srg 693/99 Rg-480
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

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

HERA 2000, podjetje za marketing,
propagando, trgovino in gostinstvo,
d.o.o., Trbovlje, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne
23. 12. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Ribič Tatjana, Trg revo-
lucije 22, Trbovlje, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,508.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti iz-
brisane družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku prejme celotno preostalo premo-
ženje družbe Ribič Tatjana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 1999

Srg 2377/99 Rg-481
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

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

FINANČNO-RAČUNOVODSKI SERVIS,
d.o.o., Ljubljana, Tržaška 40, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 20. 7. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Valjavec Simona, Ko-
lodvorska cesta 21, Tržič, z ustanovitvenim
kapitalom 2,034.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku prejme celotno preostalo premo-
ženje družbe Valjavec Simona.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 1999

Srg 4111/99 Rg-482
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

BS-TRG, Trgovsko in storitveno pod-
jetje, d.o.o., Trebinjska 1, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/12066/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
16. 7. 1999.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejana vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelja sta Žgajnar Matija in Žgaj-
nar Peter, oba Trebinjska 1, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

se na Žgajnar Matija in Žgajnar Petra, vsa-
kemu do ene polovice.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 1999

Srg 99/01247 Rg-403926
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01247 z dne 26. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/01097/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa zaradi pripo-
jitve k družbi G – M & M, d.o.o., Grosuplje,
s temile podatki:

Matična št.: 5041872
Firma: G-M & M-DELOR, Podjetje za

proizvodnjo in montažo električnih roč-
nih orodij, priključkov in pribora, d.d.,
Grosuplje, Brvace 11

Skrajšana firma: G-M & M-DELOR, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1290 Grosuplje, Brvace 11
Osnovni kapital: 20,902.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj – last-

ninsko preoblikovanje, izstop 6. 5. 1999.
Člani nadzornega sveta: Ilar Dušan, Ka-

stelic Matjaž in Kovačič Ludvik, izstopili 6. 5.
1999.

Izbris družbe zaradi pripojitve k družbi
G – M & M, d.o.o., Brvace 11, Grosuplje,
vl. št. 1/24583/00, na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 12. 3. 1999.

Srg 99/00302 Rg-404094
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00302 z dne 24. 6. 1999 pod št. vlož-
ka 1/23106/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5788374
Firma: VIVA LINE, podjetje za storitve,

zastopanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Gubčeve brigade 98

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gubčeve bri-

gade 98
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljici: Kobilica Ružica in Šoste-

rič Breda, izstopili 20. 10. 1998.
Sklep ustanoviteljic z dne 20. 10. 1998

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli Ružica Frančiška Kobilica, Gubčeve bri-
gade 98, Ljubljana in Breda Šosterič, Kr-
vavška ulica 8, Vodice.

Srg 94/12311 Rg-404214
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12311 z dne 11. 6. 1999 pod št. vlož-
ka 1/03847/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
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Matična št.: 5310768
Firma: UNIVERZAL, družba za inženi-

ring in trgovino z mešanim blagom,
d.o.o., Borovnica, Dol 22

Skrajšana firma: UNIVERZAL, Borovni-
ca, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1353 Borovnica, Dol 22
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Brancelj Slavko, Pavčič Bo-

židar, Stanišič Radoslav in Pivk Jože, izstop
9. 6. 1994.

Sklep skupščine z dne 9. 6. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Jože Pivk, Dol 22, Borovnica, Božidar
Pavčič, Miklavičeva 26, Borovnica, Slavko
Brancelj, Laze 5, Borovnica in Radoslav Sta-
nišič, Zalarjeva 15, Borovnica.

Srg 95/00228 Rg-404550
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00228 z dne 6. 7. 1999 pod št. vložka
1/17843/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa zaradi pripojitve
s temile podatki:

Matična št.: 5338662
Firma: CARPO, podjetje za avtoservis

in trgovske storitve, d.o.o., Vodice nad
Ljubljano

Skrajšana firma: CARPO, d.o.o., Vodi-
ce nad Ljubljano

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1217 Vodice nad Ljubljano,
Polje pri Vodicah 28

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Podgoršek Janez, izstop

28. 12. 1994.
Izbris zaradi pripojitve k družbi EKO –

APIS, d.o.o., Ljubljana, Trnovčeva 1, vl. št.
1/19596/00, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 28. 12. 1994.

Srg 95/00229 Rg-404551
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00229 z dne 6. 7. 1999 pod št. vložka
1/08925/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa zaradi pripojitve
s temile podatki:

Matična št.: 5426812
Firma: FOCUS, podjetje za fotograf-

ske in trgovske storitve, d.o.o., Ljublja-
na

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ptujska 1a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Podgoršek Katarina, iz-

stop 28. 12. 1994.
Izbris zaradi pripojitve k družbi EKO –

APIS, d.o.o., Ljubljana, Trnovčeva 1, vl. št.
1/19596/00, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 28. 12. 1994.

Srg 95/00230 Rg-404552
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

95/00230 z dne 6. 7. 1999 pod št. vložka
1/16665/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa zaradi pripojitve
s temile podatki:

Firma: VIDENA, podjetje za obdelavo
podatkov in finančni inženiring, d.o.o.,
Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trnovčeva 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Meglič Marija, izstop

28. 12. 1994.
Izbris zaradi pripojitve k družbi EKO –

APIS, d.o.o., Ljubljana, Trnovčeva 1, vl. št.
1/17843/00, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 28. 12. 1994.

Srg 99/01409 Rg-404556
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01409 z dne 27. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/00253/02 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5043425008
Firma: LEK, tovarna farmacevtskih in

kemičnih izdelkov, d.d., Hotel Lek
Skrajšana firma: LEK, d.d., Hotel Lek
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež:  4280  Kranjska  Gora,  Vr-

šiška 38
Ustanovitelj: LEK, Tovarna farmacevtskih

in kemičnih izdelkov, d.d., izstop 16. 7.
1998.

Izbris podružnice na podlagi sklepa usta-
novitelja z dne 18. 6. 1998.

Srg 99/01410 Rg-404557
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01410 z dne 27. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/00253/03 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5043425007
Firma: LEK, tovarna farmacevtskih in

kemičnih izdelkov, d.d., Obrat Prevalje
Skrajšana firma: LEK, d.d., Obrat Pre-

valje
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2391 Prevalje, Perzonali 47
Ustanovitelj: LEK, Tovarna farmacevtskih

in kemičnih izdelkov, d.d., izstop 16. 7.
1998.

Izbris podružnice na podlagi sklepa usta-
novitelja z dne 18. 6. 1998.

Srg 99/01411 Rg-404558
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01411 z dne 27. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/00253/04 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa zaradi pre-
nehanja družbe s temile podatki:

Matična št.: 5043425011
Firma: LEK, tovarna farmacevtskih in

kemičnih izdelkov, d.d., Obrat Lendava
Skrajšana firma: LEK, d.d., Obrat Len-

dava
Pravnoorg. oblika: domača podružnica

Sedež: 9220 Lendava, Tri mlini 2D
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: LEK, Tovarna farmacevt-

skih in kemičnih izdelkov, d.d., izstop 16. 7.
1998.

Izbris podružnice na podlagi sklepa usta-
novitelja z dne 18. 6. 1998.

Srg 99/01486 Rg-404559
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01486 z dne 26. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/27771/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5935377
Firma: METALIMEX, akcijska družba,

Štepanska 34, Praga, podružnica Ljub-
ljana, Litijska cesta 43, Ljubljana

Skrajšana firma: METALIMEX, a.s., Pra-
ga – podružnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska ce-

sta 43
Ustanovitelj: Metalimex, Akcijska druž-

ba, izstop 31. 3. 1999.

Srg 96/04732 Rg-405251
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04732 z dne 4. 8. 1999 pod št. vložka
1/18376/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5634423
Firma: CVETKO IN DRUGI, Družba za

kulturno in kreativno dejavnost, d.n.o.
Skrajšana firma: CVETKO IN DRUGI,

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

odgovornostjo
Sedež: 1386 Stari trg pri Ložu, Koza-

rišče 52
Osnovni kapital: 17.060 SIT
Ustanovitelja: Cvetko Igor in Cvetko Ci-

ril, izstop 12. 9. 1996.
Sklep skupščine z dne 12. 9. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Cvetko Igor, Kozarišče 52, Stari trg pri
Ložu in Cvetko Ciril, Gregorčičeva 13, Ljub-
ljana.

Srg 96/03972 Rg-405450
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03972 z dne 29. 7. 1999 pod št. vlož-
ka 1/03228/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: 2000, Podjetje za marketing,
d.o.o., Ljubljana, Zalaznikova 1

Skrajšana firma: 2000, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Zalaznikova 1
Osnovni kapital: 21.000 SIT
Ustanovitelji: Dobovšek Marjan Miro,

Stopar Miran in Usenik Edo, izstop 29. 7.
1996.
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Sklep skupščine z dne 29. 7. 1996 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe
prevzamejo Usenik Edo, Kadilnikova 8,
Ljubljana, Dobovšek Marjan Miro, Zalaz-
nikova 1, Ljubljana in Stopar Miran, Vojko-
va 77, Ljubljana.

Srg 94/08134 Rg-405572
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08134 z dne 2. 8. 1999 pod št. vložka
1/05705/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: BERTONE, zasebno podjetje za
zastopanje, trgovino in marketing Ljub-
ljana, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trnovska 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Bernik Anton in Bernik Ja-

nez, izstop 24. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 24. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Anton Bernik, Trnovska 10, Ljubljana in
Janez Bernik, Nusdorferjeva 17, Ljubljana.

Srg 96/04468 Rg-405597
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04468 z dne 29. 7. 1999 pod št. vlož-
ka 1/04858/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MANHATTAN, Agencija za po-
sredovanje pri nakupu in prodaji, d.o.o.,
Ljubljana, Gornji trg 22

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Gornji trg 22
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Hering Stane, Preskar Mit-

ja in Verbovšek Anton, izstop 28. 8. 1996.
Sklep skupščine z dne 28. 8. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Hering Stane, Rožna ulica 23, Kočevje,
Preskar Mitja, Puščava 15, Mokronog in
Verbovšek Anton, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana.

Srg 99/02144 Rg-405771
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02144 z dne 8. 7. 1999 pod št. vložka
1/26045/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5676703

Firma: GALAS, prireditvene in medij-
ske dejavnosti, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Glinškova
ploščad 25

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šuhel Elizabeta in Dimc

Tomaž, izstop 5. 2. 1999.
Sklep skupščine z dne 5. 2. 1999 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Elizabeta Šuhel, Glinškova ploščad 25,
Ljubljana in Tomaž Dimc, Tkalska ulica 11,
Ljubljana.

Srg 94/12390 Rg-405963
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/12390 z dne 1. 7. 1999 pod št.
vložka 1/18712/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: TEŽ-MA.CO.T., družba z ome-
jeno odgovornostjo za trgovino, storitve
in proizvodnjo, Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 58
Osnovni kapital: 1,012.208,30 SIT
Ustanovitelja: Tvornica električnih žaru-

lja, p.o., Zagreb in MA.CO.T., d.o.o., izstop
20. 6. 1994.

Sklep skupščine z dne 20. 6. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Tvornica električnih žarulja, p.o., Za-
greb, Folnegovićeva 10 in MA.CO.T.,
d.o.o., Ljubljana, Komenskega 11.

Srg 94/16956 Rg-405969
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/16956 z dne 2. 7. 1999 pod št.
vložka 1/11538/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: PLEKSICO, Podjetje za pro-
izvodnjo in montažo svetlobnih naprav,
d.o.o., Ljubljana, Spodnji Rudnik c. II/16

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Spodnji Rud-
nik c. II/16

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Hacin Igor in Lozinšek

Franc, izstop 22. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 22. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-

zela Hacin Igor, Spodnji Rudnik c. II/16,
Ljubljana in Lozinšek Franc, Gosposka 17,
Ljubljana.

Srg 94/17545 Rg-405970
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17545 z dne 2. 7. 1999 pod št. vložka
1/04313/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: BM COMMERCE, Trgovsko
podjetje in kooperacija, d.o.o., Bakov-
niška 24, Kamnik

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

govornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Bakovniška 24
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Močnik Biserka, izstop

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

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Močnik Biserka, Bakovniška 24, Kam-
nik.

Srg 94/19341 Rg-405980
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19341 z dne 2. 7. 1999 pod št. vložka
1/03227/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: HROPON, podjetje za proizvod-
njo lesnih izdelkov in trgovino, Litija, Ce-
sta Dušana Kvedra 25, d.o.o.

Skrajšana firma: HROPON, d.o.o., Li-
tija

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1270 Litija, Cesta Dušana
Kvedra 25

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Hrovat Vanja in Ponebšek

Jure, izstop 30. 12. 1994 ter Hrovat Mar-
ko, izstop 1. 6. 1990.

Sklep skupščine z dne 30. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Ponebšek Jure in Hrovat Vanja, oba
Ulica Dušana Kvedra 25, Litija.

Srg 95/00263 Rg-405981
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00263 z dne 2. 7. 1999 pod št. vložka
1/10639/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: BMC-INFO, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino živilskih in neži-
vilskih proizvodov, marketing, finančni
in računalniški inženiring, storitve, go-
stinstvo...

Skrajšana firma: BMC-INFO, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: 1000 Ljubljana, Ilirska 21
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanoviteljica: Burgar Metka, izstop

16. 1. 1995.
Sklep skupščine z dne 16. 1. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je Burgar
Metka, Ilirska 21, Ljubljana.

Srg 98/06594 Rg-405982
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06594 z dne 5. 7. 1999 pod št. vložka
1/23482/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: GP PAHULJE, gradbeno pod-
jetje, d.o.o., Prigorica 114, Dolenja vas

Skrajšana firma: GP PAHULJE, d.o.o.,
Ribnica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1331  Dolenja vas,  Prigori-
ca 114

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Pahulje Alojzij, izstop

21. 10. 1998.
Sklep skupščine z dne 21. 10. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Pahulje Alojzij, Prigorica 114, Do-
lenja vas.

Srg 99/00131 Rg-405985
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00131 z dne 1. 7. 1999 pod št. vložka
1/12079/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5507774
Firma: DVR, podjetje za storitve in tr-

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

govornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Gabrščko-

va 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Dominco Uroš, izstop

29. 12. 1998.
Sklep skupščine z dne 29. 12. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Dominco Uroš, Gabrščkova 20,
Ljubljana.

Srg 99/00615 Rg-406044
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00615 z dne 8. 7. 1999 pod št. vložka
1/17001/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5604940
Firma: JANKOVIČ & CO, storitve in

svetovanje, d.n.o.

Skrajšana firma: JANKOVIČ & CO,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 85
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljici: Jankovič Nina in Goričar

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

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli Jankovič Nina in Goričar Ljudmila, obe
Močnikova 10, Ljubljana.

Srg 99/00444 Rg-406056
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00444 z dne 23. 7. 1999 pod št. vlož-
ka 1/19995/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5647975
Firma: LAKSHMI, trgovsko, proizvod-

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

govornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Lepodvor-

ska 26a
Osnovni kapital: 1,620.000 SIT
Ustanoviteljica: Skupnost za zavest Kri-

šne, izstop 18. 1. 1999.
Sklep skupščine z dne 18. 1. 1999 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela Skupnost za zavest Krišne, Žiber-
tova 27, Ljubljana.

Srg 94/14567 Rg-406077
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14567 z dne 16. 8. 1999 pod št. vlož-
ka 1/16316/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: KEYCO, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana, Stegne 27

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 27
Osnovni kapital: 12.000 SIT
Ustanovitelji: Krajnc Aleš, Murovec Jo-

žef, Schaup Ines, Višnar Marko, Zalar Vera,
Vehovec Matjaž, Lunaček Vladimir in Dok-
manović Rajko, izstop 5. 4. 1992.

Sklep skupščine z dne 5. 4. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Kranjc Aleš, Ljubljana, Maroltova 10;
Murovec Jožef, Kanal, Grajska 56; Schaup
Ines, Ljubljana, Brilejeva 13; Višnar Marko,
Ljubljana, Opekarska 7; Zalar Vera, Ljublja-
na, Štihova 2; Vehovec Matjaž, Šenčur, Pi-
panova 76; Lunaček Vladimir, Opatija, No-
va Cesta 100 in Dokmanović Rajko, Opati-
ja, Maksima Gorkog 4.

Srg 94/17751 Rg-406083
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17751 z dne 16. 8. 1999 pod št. vlož-
ka 1/18065/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MA & RO, trgovina, svetovanje,
inženiring, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: MA & RO, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Beblerjev
trg 9

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Knafelc Peter, izstop

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

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Knafelc Peter, Beblerjev trg 9,
Ljubljana.

Srg 98/05336 Rg-406093
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05336 z dne 27. 7. 1999 pod št. vlož-
ka 1/13062/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa zaradi za-
ključka redne likvidacije s temile podatki:

Matična št.: 5521963
Firma: HIT-CONSULTING, svetovanje

in financiranje, d.o.o., Ljubljana – v likvi-
daciji

Skrajšana firma: HIT-CONSULTING,
d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Nazorjeva 6
Osnovni kapital: 22.000 SIT
Ustanovitelji: Tomažič Franc, Tovornik

Srdan, Nakorič Vladimir, Stubelj Benjamin,
Kovačič Danilo, Luin Dušan, Lozej Davo-
rin, Trošt Niko, Soban Bogdan, Bizjak Re-
nato in HIT Consulting, d.o.o., izstop 21. 4.
1999.

Izbris družbe zaradi zaključka likvidacije.
Poslovne knjige in dokumentacija o likvida-
cijskem postopku je shranjena pri družbeni-
ku Srdanu Tovorniku na naslovu družbe HIT,
d.d., Nova Gorica, Delpinova 7a.

Srg 99/01488 Rg-406098
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01488 z dne 21. 7. 1999 pod št. vlož-
ka 1/08526/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5355184
Firma: INTER COMMERCE, podjetje

za trženje Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: INTER COMMERCE

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Bratov Uča-

kar 132
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Žagar Zdravko, izstop

23. 3. 1999.
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Sklep skupščine z dne 23. 3. 1999 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Žagar Zdravko, Ul. bratov Učakar 132,
Ljubljana.

Srg 94/18621 Rg-406342
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18621 z dne 22. 7. 1999 pod št. vlož-
ka 1/18702/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: FLORIDA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ajdovščina 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljic: Kerševan Damjana, izstop

19. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 19. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Damjana Kerševan, Kmečka pot 24,
Ljubljana.

Srg 99/02590 Rg-406360
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03590 z dne 23. 8. 1999 pod št. vlož-
ka 1/06545/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5370469
Firma: ITRA, trgovina na debelo in

drobno, Domžale, d.o.o.
Skrajšana firma: ITRA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska

ul. 76
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Marn Petrinja, izstop

29. 6. 1999.
Sklep skupščine z dne 29. 6. 1999 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Marn Petrinja, Brezje pri Dobu 3, Brez-
je pri Dobu.

Srg 94/08150 Rg-406399
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08150 z dne 16. 8. 1999 pod št. vlož-
ka 1/05668/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MATRIX, družba za posredova-
nje in trgovino na debelo in drobno z
neživilskimi proizvodi, Ljubljana, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-
sta 58

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Železnikar Janez in Zorzi

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Janez Železnikar, Dolenjska cesta 58,
Ljubljana in Elena Zorzi, Via dei Gelsi 51,
Gorica, Italija.

Srg 99/2732 Rg-405459
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

MEDIA MARKETING MM, d.o.o., na-
kup in prodaja medijskega prostora
Ljubljana, Vojkova 50, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
26. 5. 1999.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelj je STUDIO MARKETING J.
WALTER THOMPSON INTERNATIONAL,
d.o.o., Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se kapital in vse ostalo premože-
nje družbe prenese v celoti na STUDIO
MARKETING J. WALTER THOMPSON IN-
TERNATIONAL, d.o.o., Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 1999

MARIBOR

Srg 99/01020 Rg-405386
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/01020 z dne 27. 7.
1999 pod št. vložka 1/09081/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi zaključka stečajnega postopka s temile
podatki:

Matična št.: 5828597
Firma: TALIBO, družba za finančne in

trgovske storitve, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: TALIBO, d.o.o. – v ste-

čaju
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gomboc Lili in Gomboc

Borut, izstop 15. 6. 1999.
Dne 27. 7. 1999 se družba izbriše iz

sodnega registra zaradi zaključka stečajne-
ga postopka po sklepu tega sodišča št. St
20/97 z dne 15. 6. 1999.

MURSKA SOBOTA

Srg 97/299 Rg-404756
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba INCO – MS, export-import,

Bunčani, d.o.o., Bunčani 32, ki je vpisana

v reg. vložku tukajšnjega sodišča št.
1/00543/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu Svetlik Metke, Bunčani
32 z dne 8. 5. 1997.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzema Svetlik Metka.

Po prenehanju družbe preostanek pre-
moženja prevzame družbenica.

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 7. 1999

Srg 98/00550 Rg-405752
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00550 z dne 22. 6.
1999 pod št. vložka 1/00039/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5067472
Firma: DIMNIKAR Beltinci, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 9231 Beltinci, Panonska 17
Osnovni kapital: 32,342.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Prvi

poslovni delež, Sklad RS za razvoj, Drugi
poslovni delež, Slovenski odškodninski
sklad, Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Lipič Julijana, Lipič
Stanko, Klemen Marija, Trajbar Ana, Horvat
Franc, Lesjak Marjan, Brenčič Alojz, Cigler
Janez, Kavčič Alojz, Kavčič Dragica, Feher
Štefan, Gabor Milan, Magdič Franc, Kra-
mar Jožef, Černi Štefan, Klemenčič Martin,
Domanjko Franc, Kočar Anton, Kavčič Alek-
sander, Lukancič Matejka, Brencič Bojan in
Ambruž Dolores, izstopili 22. 6. 1999.

Sklep družbenikov z dne 24. 11. 1998
o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Dne 22. 6. 1999 je bila družba izbrisana
iz sodnega registra zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti izbrisane
družbe so prevzeli Lipič Julijana, Beltinci,
Cankarjeva ulica 8, Lipič Stanko, Bratonci
169, Kavčič Alojz, Spodnji Kamenščak 9,
Brenčič Alojz, Rakičan, Partizanska ulica
14, Magdič Franc, Trnje 106, Kočar Anton,
Mahovci 18, Medial, Dimnikarske storitve
Lendava, d.o.o., Lendava, Kranjčeva 23 in
Čisto okolje KDN, dimnikarske storitve Gor-
nja Radgona, d.o.o., Gornja Radgona, Lac-
kova ulica 11.

Srg 97/0070 Rg-405618
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba ELMONT, Elektroinstalacije,

montaža – storitve, Dolgovaške gorice,
d.o.o., Dolgovarške gorice 33/B, vpisa-
na v sodni register tukajšnjega sodišča vl.
št. 1/2013/00, preneha po skrajšanem po-
stopku ZGD po sklepu z dne 6. 2. 1997.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.
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Kuzma Olga, Dolgovaške gorice 33/B,
kot družbenica prevzema obveznost plači-
la vseh morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenico.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbeniki, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 18. 8. 1999

Srg 96/00136 Rg-406333
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00136 z dne 29. 6.
1999 pod št. vložka 1/01152/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: JADRANKA, trgovsko podjetje
Grad, d.o.o.

Skrajšana firma: JADRANKA Grad,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 9264 Grad, Grad 188 b
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Šeruga Jadranka, izstop

29. 6. 1999.
Sklep družbenice z dne 18. 4. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku je bil vpisan v sodni regi-
ster dne 29. 6. 1999, s sklepom Srg
96/00136. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzela Še-
ruga Jadranka, Grad 188 b.

NOVA GORICA

Srg 98/00933 Rg-400519
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00933 z dne 29. 3.
1999 pod št. vložka 1/03626/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5948215
Firma: ALPINES, Gostinstvo, turizem,

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

govornostjo
Sedež: 5290 Šempter pri Gorici,

Franca Baliča 26
Osnovni kapital: 1,500.004 SIT
Ustanovitelji: Beguš Stanislav, Duirck

Vladimir, Gregorčič Edo, Jereb Viktor, Li-
povšek Ivan, Šuligoj Dušan, Tabaj Emil, Vo-
dopivec Marijana, Vončina Silvester, Vuga
Igor in Zuljan Oton, izstopili 29. 3. 1999.

Sklep ustanoviteljev družbe z dne
28. 12. 1998 o prenehanju družbe po skraj-
šanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
majo Beguš Stanislav, Ulica Prekomorske

brigade 14, Tolmin; Durcik Vladimir, Ulica
Ljube Šercerja 1, Nova Gorica; Gregorčič
Edo, Pod Škabrijelom 16, Nova Gorica, Je-
reb Viktor, Branik 71, Branik; Lipovšek Ivan,
Ulica Ivana Suliča 8, Šempeter pri Gorici;
Šuligoj Dušan, Ulica Marija Kogoja 1D, No-
va Gorica, Tabaj Emil, Ulica Gradnikove bri-
gade 47, Nova Gorica, Vodopivec Marija-
na, Ulica Ivana Regenta 13, Nova Gorica;
Vončina Silvester, Bukovica 44, Volčja Dra-
ga; Zuljan Oton, Ledine 6, Nova Gorica in
Vuga Igor, Ulica Franca Baliča 26, Nova
Gorica.

Srg 99/00513 Rg-405134
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00513 z dne 8. 7.
1999 pod št. vložka 1/02775/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi zaključka stečaja s temile po-
datki:

Matična št.: 5703492
Firma: ERING, Podjetje za proizvod-

njo elektroerozijskih strojev, d.o.o., Gre-
gorčičeva 6, Kobarid, v stečaju

Skrajšana firma: ERING, d.o.o., Koba-
rid, v stečaju

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5222 Kobarid, Gregorčičeva 6
Osnovni kapital: 3,182.000 SIT
Ustanovitelji: Likar Lado, Žagar Bojan,

Kranjc Vincenc, Koren Jolanda, Braz Zo-
ran, Uršič Gabrijela in Uršič Maks, izstop
8. 7. 1999.

Izbris družbe zaradi zaključka stečajne-
ga postopka po sklepu tega sodišča št. St
6/95 z dne 26. 5. 1999.

Srg 98/00929 Rg-405163
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00929 z dne 22. 7.
1999 pod št. vložka 1/02964/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5763819
Firma: BUUL, Inženiring in trgovina v

industriji, d.o.o., Kobarid
Skrajšana firma: BUUL, d.o.o., Kobarid
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5222 Kobarid, Krilanova 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Buongiorno Marta, izstop

24. 12. 1998.
Sklep družbenika z dne 24. 12. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Buongiorno Marta, Le padre Cosma 5,
Monsue, Italia.

Rg-405615
Družba BUTAR TRADING, Storitve in

trgovina, d.o.o., Volče, s sedežem Volče
38, Tolmin, vpisana pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-2829-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
2. 6. 1999.

Ustanoviteljica je družba RUTAR inženi-
ring, d.o.o., Nova Gorica, s sedežem Stara

Gora, b.š., Nova Gorica, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 6. 1999

Srg 99/00499 Rg-405926
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00499 z dne 31. 8.
1999 pod št. vložka 1/02557/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5635721
Firma: MEDITON, Podjetje za trgo-

vino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Breginj

Skrajšana firma: MEDITON, d.o.o.,
Breginj

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5223 Breginj, Breginj 75
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Tonkli Pavel in Simončič

Tonkli Marjeta, izstop 18. 6. 1999.
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 18. 6.

1999 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Tonkli Pavel in Simončič Tonkli Marje-
ta, oba Breginj 75, Breginj.

Rg-406394
Družba EQUINOX GROUP, d.o.o., kon-

sulting & finančni inženiring, s sedežem:
Strma pot 2, Nova Gorica, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-2420-00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 6. 9. 1999.

Ustanovitelj je Batič Franko, Strma pot
2, Nova Gorica, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 9. 1999
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Rg-406395
Družba PB INVEST, Podjetje za inve-

stiranje in trgovino, d.o.o., s sedežem:
Strma pot 2, Nova Gorica, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-3736-00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 9. 7. 1999.

Ustanovitelja sta Batič Franko, Strma pot
2, Nova Gorica in Panzeri Pierluigi, Via Del-
la Boggia 36, Ello, Italija, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 7. 1999

NOVO MESTO

Srg 98/00387 Rg-404340
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00387 z dne 23. 6.
1999 pod št. vložka 1/00901/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5610940
Firma: UNICOM, Trgovina, gostinstvo

in servisne storitve
Skrajšana firma: UNICOM Novo me-

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

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Ob poto-

ku 15
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Gogić Simo, izstop 28. 9.

1998.
Sklep skupščine z dne 28. 9. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Simo Gogić, Novo mesto, Ob po-
toku 15.

PTUJ

Srg 85/99 Rg-405540
TAMPON, podjetje za nizke gradnje,

d.o.o., Dežno pri Podlehniku 2a, Pod-
lehnik, katere ustanovitelj je Cestno pod-
jetje Ptuj, d.d., Zagrebška cesta 49/a,
Ptuj, po sklepu ustanovitelja družbe z dne
18. 12. 1998 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzelo Cestno pod-
jetje Ptuj, d.d.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-

ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 8. 1999

Srg 99/00207 Rg-405555
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00207 z dne 5. 8. 1999 pod št.
vložka 1/09500/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa zaradi za-
ključka stečajnega postopka s temile po-
datki:

Matična št.: 5925240
Firma: SAVA GUMARNA, proizvodnja

gumeno tehničnih izdelkov, d.o.o. – v
stečaju

Skrajšana firma: SAVA GUMARNA,
d.o.o. – v stečaju

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2250 Ptuj, Ormoška cesta 33a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: SAVA KRANJ, industrija

gumijevih, usnjenih in kemičnih izdelkov,
p.o., izstop 5. 8. 1999.

Izbris družbe zaradi zaključka stečaj-
nega  postopka  po  sklepu  Okrožnega
sodišča na Ptuju št. St 13/98 z dne 3. 6.
1999 (sklep o zaključku stečajnega
postopka je postal pravnomočen dne
29. 6. 1999).

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 007-01/99-230 Ob-13159
Upravna enota Šentjur pri Celju z dnem

izdaje te odločbe sprejme v hrambo
pravilnik, vpisan v evidenco statutov sindi-
katov dne 6. 10. 1999, pod zap. št.
07/99, z nazivom pravilnik sindikata druž-
be E Šport konfekcija neodvisnost KNSS,
z dne 10. 9. 1999, z imenom: Pravila sin-
dikata družbe, s sedežem: E Šport Kon-
fekcija, Ul. Kozjanskega odreda 21,
Šentjur.

Navedenemu sindikatu se določi matič-
na številka: 1133462.

Št. 024-2/99 Ob-13255
Pravila konference sindikatov Egoles,

d.d., Škofja Loka in zapisnik kores-
pondenčne seje konference sindikatov z
dne 5. 10. 1999, sta v hrambi pri Upravni
enoti Škofja Loka. Pravila in zapisnik sta
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 68.

Št. 024-15/93 Ob-13262
Iz evidenčne knjige – evidenca statutov

sindikatov je izbrisan Sindikat ZSSS –
Sindikat gozdarstva Slovenije podjetja
GG Kranj, Poslovna enota Škofja Loka,
Partizanska c. 22, ki je bil vpisan pod zap.
št. 15.

Razglasi sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 2/99 S-13048
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Hoja Mobiles, d.d., Polhov
Gradec, za dne 24. 11. 1999 ob 9. uri, v
konferenčni dvorani, II. nad. tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri 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 1. 10. 1999

St 9/92-582 S-13049
Stečajnega upravitelja Bojana Lakožiča

se z dne 1. 10. 1999 razreši funkcije ste-
čajnega upravitelja v stečajni zadevi Jeklo,
p.o., Ruše – v stečaju.

Za novega stečajnega upravitelja se dolo-
či Rajko Kramberger, dipl. jur., Kamniška 4,
Maribor.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 9. 1999

St 18/98-18 S-13056
Začne se likvidacijski postopek nad dolž-

nikom Senta, trgovsko in gostinsko pod-
jetje, d.o.o., Mirka Vadnova 14, Kranj.

Za likvidacijsko upraviteljico se postavi
Mojca Polc, Glavni trg 15, Kranj.

Narok za preizkus terjatev bo dne 18. 1.
2000 ob 13. uri, soba št. 12 tega sodišča.

Upnike se poziva, naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve likvi-
dacijskemu senatu v dveh mesecih po obja-
vi tega oklica v Uradnem listu RS.

Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje terjatve.

Ta oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 4. 10. 1999.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 10. 1999

St 11/99-27 S-13057
To sodišče je dne 1. 10. 1999 s

sklepom opr. št. St 11/99 ustavilo nadalj-
nje vnovčenje razdelitvene mase in zaključi-
lo stečajni postopek proti dolžniku Bacio,
Podjetje za trgovino, zastopstvo, turizem
in proizvodnjo, d.o.o. – v stečaju, Mi-
klavž – Skoke, Uskoška 48, ker bi nadalj-
nja izvedba postopka povzročila nesoraz-
merne stroške.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 10. 1999

St 83/92-368 S-13060
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Klemos, Proizvodnja investicijske
opreme, d.o.o., Lenart – v stečaju, se v



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 84 / 15. 10. 1999 / Stran 5577

skladu s prvim odstavkom 149. člena zako-
na o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
(Ur. l. SFRJ, št. 84/98) zaključi, saj so kon-
čana vsa opravila iz stečajnega postopka.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 9. 1999

St 14/99-3 S-13061
To sodišče je na seji senata pod opr. št.

St 14/99 sprejelo naslednji sklep:
stečajni postopek nad dolžnikom AK

Trade, Trgovina, storitve in posredova-
nje Novo mesto, d.o.o., Smolenja vas
51/a, Novo mesto, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik AK
Trade, Trgovina, storitve in posredovanje
Novo mesto, d.o.o., Smolenja vas 51/a,
Novo mesto, izbriše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 1. 10. 1999

St 55/95 S-13161
To sodišče, oddelek za gospodarsko

sodstvo, v stečajnem postopku Tekstilana,
p.o., Trata XIV/8, Kočevje – v stečaju, ki
se vodi pod opr. št. St 55/95, razpisuje 2.
narok za preizkus prijavljenih terjatev in po-
novni narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev, ki bo dne 23. 11. 1999
ob 10. uri, v sobi 352/III tega sodišča, Tav-
čarjeva 9, Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 1999

St 14/96-271 S-13163
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.

št. St 14/96 na seji senata dne 1. 10. 1999
sprejelo naslednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom Pio-
nir, Mehansko kovinski obrat, d.d. – v
stečaju, Kočevarjeva ul. 1, se zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se dolž-
nik Pionir, Mehansko kovinski obrat, d.d. –
v stečaju, Kočevarjeva ul. 1, izbriše iz sod-
nega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 1. 10. 1999

St 71/97 S-13165
To sodišče je s sklepom z dne 6. 10.

1999 pod opr. št. St 71/97 začelo posto-
pek prisilne poravnave v stečaju nad dolžni-
kom Mizarstvo Ig, d.o.o., Ig 183, Ig pri
Ljubljani – v stečaju, matična številka
5144116, šifra dejavnosti 20.300.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.

Terjatve upnikov, ki so bile prijavljene na
oklic o začetku stečajnega postopka z dne
11. 2. 1998, se štejejo za prijavljene tudi
na oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave – v stečaju. Za že prijavljene terjatve iz
naslova glavnice in obresti bo stečajni upra-
vitelj opravil obračun obresti do dneva za-
četka postopka prisilne poravnave. Upniki
lahko na oklic o začetku postopka prisilne

poravnave – v stečaju prijavijo terjatve po-
novno.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen dosedanji stečajni upravitelj Andrej Ma-
rinc iz Mozirja.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošiče-
va 10, Ljubljana,

– HIS, d.o.o., Vodovodna 97, Ljubljana,
– Hribles Žaga, d.o.o., Sidol 6, Laze v

Tuhinju,
– RS, Ministrstvo za delo, družino in so-

cialne zadeve,
– Kraljič Boris, Ižanska c. 126b – pred-

stavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 6. 10. 1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 10. 1999

St 27/99-16 S-13166
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St

27/99 dne 30. 9. 1999 začelo stečajni po-
stopek nad stečajnim dolžnikom Grasme-
re, Trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Loška ul. 13, Maribor.

Šifra dejavnosti: 25110, matična števil-
ka: 1306154.

Odslej firma glasi: Grasmere, d.o.o., Ma-
ribor – v stečaju.

Nad dolžnikom se opravi skrajšani ste-
čajni postopek.

II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Irena Lesjak, dipl. ek., zaposlena TIM
Maribor, Kraljeviča Marka 21, Maribor.

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

IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgo-
ve takoj poravnajo v stečajni masi.

V. Narok za preizkus terjatev bo dne
13. 12. 1999 ob 9. uri, soba 253 tukajš-
njega sodišča.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 30. 9.
1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 9. 1999

St 57/99 S-13167
To sodišče je s sklepom opr. št. St

57/99 z dne 4. 10. 1999 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Slovenijales Go-
stinstvo, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22,
matična št. 5526493, šifra dejavnosti
55.301, ter hkrati odločilo, da se ta posto-
pek takoj zaključi in da se dolžnik po prav-
nomočnosti sklepa o zaključku postopka iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper navedeni sklep lahko
pritožijo v 15 dneh po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 1999

St 88/93 S-13168
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 88/93 sklep z dne 19. 5. 1999:
I. Stečajni postopek nad dolžnikom LAM

Laško, p.o., kovinsko, obrtno, gradbeno
podjetje Laško, se zaključi.

II. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: LAM Laško, p.o.,
kovinsko, obrtno, gradbeno podjetje Laško,
iz sodnega registra.

III. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 9. 1999

St 36/98-29 S-13170
To sodišče je dne 1. 10. 1999 s

sklepom opr. št. St 36/98 ustavilo nadalj-
nje vnovčenje razdelitvene mase in zaključi-
lo stečajni postopek proti dolžniku Lescom-
merce, Lesni inženiring in trgovina,
d.o.o. – v stečaju, Miklavž na Dravskem
polju, Ul. Marjana Nemca 11, ker bi na-
daljnja izvedba postopka povzročila neso-
razmerne stroške.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 10. 1999

St 30/98-57 S-13172
To sodišče je dne 1. 10. 1999 s

sklepom opr. št. St 30/98 ustavilo nadalj-
nje vnovčenje razdelitvene mase in zaključi-
lo stečajni postopek proti dolžniku Orthaus
AF, Podjetje za razvoj, proizvodnjo in tr-
ženje transportnih sistemov in avtomo-
bilskih nadgradenj, d.o.o. – v stečaju,
Slovenska Bistrica, Titova cesta 102, ker
bi nadaljnja izvedba postopka povzročila ne-
sorazmerne stroške.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 10. 1999

St 14/99-14 S-13256
To sodišče je s sklepom opr. št. St

14/99 začelo postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom Sitar, podjetje za trgovi-
no, gostinstvo, posredovanje, koopera-
cijo, zastopanje in svetovanje Radovlji-
ca, d.o.o., Spodnji Otok 3, Radovljica,
matična številka: 5286336, šifra dejavno-
sti: 52.463.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Mihael Savnik, Glavni trg 15, Kranj.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va pritrditve oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko, naj prija-
vijo svoje terjatve sodišča z obrazloženo vlo-
go v dveh izvodih in priloženimi dokazili v
roku 30 dni po objavi tega oklica.

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

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

1. Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljub-
ljana,
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2. Intertrade ITS, d.d., informacijske in
računalniške storitve, Ljubljana,

3. Kokra trgovsko podjetje, d.d., Kranj,
4. Alpdom, inženiring, d.d., Radovljica,
5. Miranda Žibert, Tomšičeva 15, Jese-

nice – delavski zaupnik.
Oklic je bil pritrjen na oglasno desko

sodišča dne 8. 10. 1999.
Okrožno sodišče v Kranju

dne 8. 10. 1999

St 6/95 S-13257
To sodišče v stečajnem postopku nad

podjetjem Metalne, Tovarne konstrukcij
in naprav, d.o.o., Krmelj, v stečaju, dne
24. 11. 1999 ob 10. uri, v razpravni dvora-
ni IV/II, CKŽ 12, razpisuje peti narok za
preizkus prijavljenih terjatev.

Na naroku bodo preizkušene terjatve, ki
so prispele na sodišče po četrtem naroku za
preizkus terjatev oziroma na četrtem naroku
niso bile obravnavane ter terjatve, katerih
preizkus je bil na četrtem naroku odložen.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 8. 10. 1999

St 10/97 S-13258
To sodišče obvešča vse delničarje ozi-

roma družbenike stečajnega dolžnika Grad-
beno obrtno podjetje Ajdovščina, d.d. –
v stečaju, da bo narok za preizkus njihovih
terjatev, ki se poplačajo iz ostanka stečajne
mase dne 22. 11. 1999 ob 14.30, v sobi
št. 110/I tega sodišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 10. 1999

St 3/98 S-13259
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

stečajnega dolžnika Prima, d.o.o., Vipava,
trgovina na debelo in drobno s področja
kmetijstva in živinoreje ter svetovanje, v
stečaju, izven naroka dne 7. 10. 1999
sklenilo:

potrdi se osnutek za glavno razdelitev, ki
ga je stečajni upravitelj predložil 18. 8.
1999 in dopolnil dne 17. 9. 1999.

Narok za obravnavanje osnutka za glav-
no razdelitev se določi na 22. 11. 1999 ob
14. uri, v sobi št. 110/I tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek za glavno razde-
litev vpogledajo vsak delovni dan v stečajni
pisarni št. 114/I tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 10. 1999

Razpisi
 delovnih mest

Št. 769-99 Ob-13175
Na podlagi 24. člena statuta in sistemizaci-

je delovnih mest Klinični center Ljubljana razpi-
suje delovna mesta s posebnimi pooblastili:

predstojnika Kliničnega oddelka za
gastroenterologijo, SPS Interna klinika.

Za predstojnika Kliničnega oddelka za
gastroenterologijo lahko kandidira, kdor iz-
polnjuje naslednje pogoje:

– da ima naziv visokošolskega učitelja,
– da predloži program dela in razvoja

kliničnega oddelka.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo

štirih let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po obja-
vi razpisa na naslov: Klinični center Ljublja-
na, Kadrovska služba, Bohoričeva 28, 1525
Ljubljana, s pripisom: “za razpisno komisijo
– predstojnik Kliničnega oddelka za ga-
stroenterologijo”.

Klinični center Ljubljana

Št. 122-1/99-0016-04 Ob-13177
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena zakona o držav-

nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94 in
59/99):

a)
– 1 prosto mesto okrožnega držav-

nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Ljubljani,

– 1 prosto mesto okrožnega držav-
nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Mariboru;

II. na podlagi 19. člena v zvezi s petim
odstavkom 13. člena zakona o državnem
tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94 in 59/99):

a)
– 2 prosti mesti pomočnikov okrož-

nih državnih tožilcev na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Celju,

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

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

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

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

K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

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

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

Ministrstvo za pravosodje

Št. 1247-1/99 Ob-13178
Na podlagi 42. člena zakona o zavodih

(Ur. l. RS, št. 12/91) in 25. člena statuta
javnega zavoda razpisuje Kobilarna Lipica
delovno mesto

1. strokovni vodja javnega zavoda
Kobilarna Lipica.

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

– visoka izobrazba iz ustreznega strokov-
nega področja s področja kmetijstva, smer
zootehnika oziroma veterina,

– najmanj pet let ustreznih delovnih in
organizacijskih izkušenj s področja selekci-
je in rodovništva v konjereji,

– da je državljan Republike Slovenije,
– kandidat mora predložiti program dela

za mandatno obdobje.
Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi v
Uradnem listu RS, na naslov: Kobilarna Lipi-
ca, Lipica 5, 6210 Sežana, z oznako “Za
razpis – strokovni vodja”.

Kandidati bodo obveščeni o izbiri v 15
dneh po sprejemu sklepa o izbiri.

Kobilarna Lipica

Št. 847 Ob-13188
Svet Osnovne šole Martina Krpana, Gaš-

peršičeva 10, Ljubljana, razpisuje delovno
mesto

ravnatelja – ravnateljice.
Kandidati/kandidatke morajo izpolnjevati

pogoje, ki jih določa 53., 144. in 145. člen
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96) ter imeti
pedagoške in organizacijske sposobnosti za
uspešno vodenje zavoda.

Ravnatelj – ravnateljica bo imenovan-a
za 4 leta.

Nastop dela: februar 2000.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo prija-

ve z dokazili o izpolnjevanju pogojev in pri-
loženimi programskimi usmeritvami za vo-
denje in razvoj zavoda v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov šole, s pripisom “Ravna-
telj – ravnateljica”.

Osnovna šola Martina Krpana,
Ljubljana

Št. 07-2/173 Ob-13189
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavno-

sti na podlagi 23. in 34. člena statuta ter
pravilnika o notranji organizaciji in sistemiza-
ciji delovnih mest razpisuje delovna mesta:

1. strokovni svetovalec za multime-
dijsko dejavnost na območni izpostavi
Lendava,

2. organizator na območni izpostavi
Ljubljana okolica – polovični delovni
čas,

3. organizator na območni izpostavi
Vrhnika – polovični delovni čas.

Pogoji
Pod 1.:
– državljanstvo RS,
– visoka izobrazba humanistične, druž-

boslovne, ekonomske ali sorodne smeri,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– poznavanje razpisanega delovnega po-

dročja,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Poskusno delo traja pet mesecev.
Pod 2. in 3.:
– državljanstvo RS,
– najmanj srednja izobrazba,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– pasivno znanje najmanj enega tujega

jezika.
Poskusno delo traja 2 meseca.
Pisne prijave z oznako “Razpis za stro-

kovno službo sklada” in dokazili o izpolnjeva-
nju razpisnih pogojev (potrdilo o izobrazbi,
potrdilo o državljanstvu, življenjepis, iz kate-
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rega so razvidne delovne izkušnje in druga
znanja) sprejema Sklad RS za ljubiteljske kul-
turne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8
dni po objavi v Uradnem listu RS.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po končanem razpisnem roku.

Sklad RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti

Št. 388/99 Ob-13251
Svet Srednje kmetijske šole Grm Novo

mesto, Sevno na Trški gori 13, Novo me-
sto, razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja šole.
Pogoji:
– kandidat mora izpolnjevati z zakonom

določene pogoje in pogoje, ki jih določa
zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (ZOFVI),

– poleg tega mora imeti organizacijske,
strokovne in druge sposobnosti, ki jamčijo,
da bo s svojim delom prispeval k uresniče-
vanju smotrov in ciljev zavoda, kar dokazuje
z minulim delom.

Od kandidatov se pričakuje, da predloži-
jo vizijo razvoja šole in jo predstavijo pred
pedagoškim zborom šole.

Ravnatelj bo imenovan za dobo štirih let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

ter priloženo vizijo razvoja šole pošljite v 15
dneh po objavi razpisa na naslov šole z
oznako “Za razpis”.

Kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku
30 dni.

Srednja kmetijska šola Grm,
Novo mesto

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

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

Popravek

V javnem razpisu brez omejitev za blago
(za računalniško opremo) naročnika Pošte
Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 80 z dne
1. 10. 1999, Ob-12580, Št. 00334/00, se
zadnja alinea 12. točke popravi in pravilno
glasi: da so čisti prihodki od prodaje enaki ali
večji od petkratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8).

Uredništvo

Ob-13242
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva
ploščad 25, Ljubljana, faks 061/131-81-64.

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

3. a) Kraj dobave: Organizacijske enote
v sestavi Ministrstva za obrambo RS, na
celotnem območju RS.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti in ocenjena vrednost naro-
čila: LCD projektorji - 7 kom.

Ocenjena vrednost ca. 9,800.000 SIT.

Naročnik se lahko poteguje le za celotni
del javnega naročila.

4. Datum dobave, če je predvideno:
30. 11. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 11. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za obrambo RS, Uprava za logistiko,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, pisarna 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 22. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova
in št. javnega razpisa MORS BO 70/99) na
žiro račun št. 50100-637-55216.

Prevzem razpisne dokumenacije je lah-
ko osebno ali po pošti. Pred tem je potreb-
no 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.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 25. 10. 1999 do
15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
MORS BO 70/99 – LCD projektorji.”

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: jav-
no odpiranje ponudb bo 26. 10. 1999 ob
10.30, na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba št. 150.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančno garancijo, brezpogojno in plačljivo
na prvi poziv v višini 2% ocenjene vrednosti
javnega naročila. Bančna garancija mora bi-
ti veljavna 60 dni od odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v

drugih dokumentih: rok plačila najmanj 30
dni od uradnega prejema računa.

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

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

– da ima vsaj pet zaposlenih;
– število dni neprekinjene blokacije po-

nudnikovega žiro računa v zadnjem letu, do
vštevši dneva sestavitve obrazca ne sme biti
večje od 120 dni;

– da zagotavlja fiksne cene do izpolnitve
pogodbenih obveznosti;

– da nudi najmanj 30 dnevni plačilni rok;
– da zagotavlja zahtevan dobavni rok;
– da zagotavlja najmanj eno leto garan-

cije od dneva prevzema s strani končnega
uporabnika in izpolnjuje splošne pogoje za
garancijsko dobo ter zagotavlja rezervne de-
le za vsak ponujen proizvod posebej;

– da vso ponujeno blago ustreza osnov-
nim tehničnim podatkom, ki so navedeni v
opisu predmeta javnega naročila in zahte-
vah naročnika;

– da zagotavlja dostavo na lokacijo in
spuščanje v pogon ter usposabljanje konč-
nega uporabnika;

– da zagotavlja odzivni čas 24 ur v ga-
rancijskem roku, šteto od prejema pisne
prijave napake s strani naročnika, kar velja
za celotno področje RS;

– ponujena oprema mora ustrezati zako-
nom in predpisom veljavnim v RS.

13.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
100%.

Naročnik bo sklenil ponudbo s tistim po-
nudnikom, ki bo ponudil najugodnejšo skup-
no vrednost blaga javnega naročila.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva
ploščad 21, Ljubljana, Uprava za oboroži-
tev, tel 061/171-26-15, med 8. in 10. uro.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo ni bil objavljen.
Ministrstvo za obrambo

OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROÈILA
štev.
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Ob-13243
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva
ploščad 25, Ljubljana, faks 061/131-81-64.

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

3. a) Kraj dobave: organizacijske enote
v sestavi Ministrstva za obrambo RS, na
celotnem območju RS.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti in ocenjena vrednost naro-
čila: fotokopirni stroji 7 kom.

Ocenjena vrednost ca. 8,500.000 SIT.

Naročnik se lahko poteguje le za celotni
del javnega naročila.

4. Datum dobave, če je predvideno:
30. 11. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 11. 1999.

6. (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 22. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova
in št. javnega razpisa MORS BO 36/99) na
žiro račun št. 50100-637-55216.

Prevzem razpisne dokumenacije je lah-
ko osebno ali po pošti. Pred tem je potreb-
no 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.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe do 25. 10. 1999 do 15.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
MORS BO 36/99 – Fotokopirni stroji.”

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 10. 1999
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba
št. 150.

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

ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančno garancijo, brezpogojno in plačljivo
na prvi poziv v višini 2% ocenjene vrednosti
javnega naročila. Bančna garancija mora bi-
ti veljavna 60 dni od odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila najmanj 30
dni od uradnega prejema računa.

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

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

– da ima vsaj pet zaposlenih;
– število dni neprekinjene blokacije po-

nudnikovega žiro računa v zadnjem letu, do
vštevši dneva sestavitve obrazca ne sme biti
večje od 120 dni;

– da zagotavlja fiksne cene do izpolnitve
pogodbenih obveznosti;

– da nudi najmanj 30 dnevni plačilni rok;
– da zagotavlja zahtevan dobavni rok;
– da zagotavlja najmanj eno leto garan-

cije od dneva prevzema s strani končnega
uporabnika in izpolnjuje splošne pogoje za
garancijsko dobo ter zagotavlja rezervne de-
le za vsak ponujen proizvod posebej;

– da vso ponujeno blago ustreza osnov-
nim tehničnim podatkom, ki so navedeni v
opisu predmeta javnega naročila in zahte-
vah naročnika;

– da zagotavlja dostavo na lokacijo in
spuščanje v pogon ter usposabljanje konč-
nega uporabnika;

– da zagotavlja odzivni čas 24 ur v ga-
rancijskem roku, šteto od prejema pisne
prijave napake s strani naročnika, kar velja
za celotno področje RS;

– ponujena oprema mora ustrezati zako-
nom in predpisom veljavnim v RS.

13.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
100%.

Naročnik bo sklenil ponudbo s tistim po-
nudnikom, ki bo ponudil najugodnejšo skup-
no vrednost blaga javnega naročila.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva
ploščad 21, Ljubljana, Uprava za oboroži-
tev, tel 061/171-26-15, med 8. in 10. uro.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo ni bil objavljen.
Ministrstvo za obrambo

 Št. 723 Ob-13152
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40,
6310 Izola, 066/606-508.

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

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

trebno dobaviti: nabava računalnikov in
ostale tehnične opreme.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik lahko ponudi del zahtevanega blaga
po skupinah iz razpisne dokumentacije.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
12,400.000 SIT.

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

– računalniki PC standardni –
8,000.000 SIT,

– laserski tiskalniki – 2,000.000 SIT,
– UPS – 2,400.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: po

dogovoru.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Izola, Biserka Benedet-
ti, tel. 066/606-306, po predhodni najavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 5.950 SIT (vklju-
čen DDV) in se plača virmansko na žiro
račun 51430-603-31364.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: do 9. 11. 1999
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Izola, Po-
lje 40, 6310 Izola, uprava – tajništvo, prev-
zemnica Biserka Benedetti.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi na
naslovu naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot finančno zavarovanje za re-
snost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 10% od razpisane
vrednosti. Bančna garancija za resnost po-
nudbe mora veljati do vključno datuma ve-
ljave ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi.

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

OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROÈILA
Vrsta

stroja in
število
kosov

Hitrost
Kop/
min

Zoom Opt.
Mes.

Obseg
kop.

Servisni
intervali

�ivljenska
doba

Max.
format

kopiranja

Max.
format

originala

Naroèena dodatna
oprema

Srednje
zmoglj.
1KPL

A4/18;
A3/12

50-200 % 1000-
7000

Na 10.000
kop

500.000
kop

A3 A3 Podstavek in 10-
predalèna sortirka

Srednje
zmoglj.
1 KPL

A4/18;
A3/12

50-200 % 1000-
7000

Na 10.000
kop

500.000
kop

A3 A3 Podstavek in 10-
predalèna sortirka

Velike
zmoglj.
1 KPL

A4/40;
A3/22

50-200 % 3.000 –
40.000

Na 20.000
kop

1.000.000
kop

A3 A3 Podstavek, 20 predalèna
sortirka, avtomatski
podajalec papirja, sistem
kontrolnih kartic
(za�eljen komplet 30tih
kartic)

velike
zmoglj.
1 KPL

A4/40;
A3/22

50-200 % 3.000 –
40.000

Na 20.000
kop

1.000.000
kop

A3 A3 Podstavek, 20 predalèna
sortirka, avtomatski
podajalec

velike
zmoglj.
3 KPL

A4/40;
A3/22

50-200 % 3.000 –
40.000

Na 20.000
kop

1.000.000
kop

A3 A3 Podstavek, 20 predalèna
sortirka, avtomatski
podajalec
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ponudniki bo sklenjena kupoprodajna po-
godba.

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 ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifika-
cijami za opravljanje tovrstne dejavnosti. Po-
drobnejše zahteve so podane v razpisni do-
kumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do dneva, ki je oprede-
ljen za odpiranje ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Rudi Benko, univ.
dipl. ekon.

16., 17.
Splošna bolnišnica Izola

Št. 01124/00 Ob-13153
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave: centralno skladišče v
Mariboru in v Ljubljani.

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

– 410 kosov gore tex bund,
– 340 kosov nepremočljivih hlač go-

re tex,
– 200 kosov kombinezonov s podob-

leko gore tex.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

27,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: leto

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, faks 062/449-2311, III.
nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51800-601-180.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  potreb-
no predložiti ponudbe: 15. 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, faks
062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1999 ob 11. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% po-
nudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 30 dni od prevzema
blaga.

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

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

– 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,

– naročnik lahko izloči ponudnika, če
le-ta ni pravilno in pravočasno izpolnil po-
godbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb,

– da je izdelal oblačila v zadnjih treh letih
enake ali podobne kvalitete vsaj za dva pri-
merljiva uporabnika (vojska, policija, pošta,
carina itd.),

– da je pooblaščen za izdelavo gore tex
izdelkov oziroma ima pogodbo s takšnim
pooblaščencem (pogodba mora biti priloga
ponudbe),

– da je garancijska doba ob normalni
uporabi najmanj 12 mesecev,

– da je rok odprave napak 10 dni od
prejete reklamacije.

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): 60%
cena in 40% reference.

15., 16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 6218/99 Ob-13154
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje za vzdrževanje avto-
cest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana,
159-01-49.

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

3. (a) Kraj dobave: avtocestne baze v Re-
publiki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava vertikalne signa-
lizacije.

Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
28,000.000 SIT.

(d)

4. Datum dobave, če je predvideno: no-
vember 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
24. 12. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Grič 54, 1001 Ljubljana, soba 303.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, s potrjenim na-
logom za prenos na ŽR 50105-601-21275,
ali z gotovino v blagajni naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 10. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje za vzdrževa-
nje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljublja-
na, soba 308 – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 10. 1999 ob 9. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001
Ljubljana, soba 14a.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene. Veljavnost bančne garan-
cije mora biti do 29. 12. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik financira naro-
čilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo iz-
vedeno skladno z vzorcem pogodbe, kateri
je priložen razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec ali
skupno nastopanje (joint venture), z na-
vedbo in pisnim pooblastilom vodilnemu
partnerju.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolnjevati minimalne po-
goje, katere zahteva zakon za opravljanje
dejavnosti, v okviru predmeta javnega naro-
čila, da je denarno likviden, da ni pod prisil-
no upravo ali v stečaju, da ima poslovne
izkušnje iz predmeta javnega naročila.

Dokazila mora ponudnik priložiti ponud-
bi na način, kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 29. 10. 1999 do
29. 12. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
rok dobave, garancija, reference, druge
ugodnosti.

Teža in način uporabe meril je podan v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve, ki bodo na-
ročniku priporočeno posredovane po pošti
do 22. 10. 1999.

Morebitne druge informacije o javnem
naročilu dobijo ponudniki na naslovu na-
ročnika ali po tel. 159-87-57, Brane Biz-
jan, inž.
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16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 17. 9. 1999 pod št.
Ob-11460, objava o izidu pa dne 15. 10.
1999.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Ob-13155
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kmetijsko veterinarski zavod Nova
Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica,
tel. 065/1351-200, faks 065/273-12.

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

3. (a) Kraj dobave: sedež Sadjarskega
centra Bilje, Bilje 1, 5292 Renče.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je dobava sadjarsko-vinogradniškega
traktorja 75 KM (ostale zahteve so razvid-
ne iz razpisne dokumentacije).

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

6,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: naj-

kasnejši rok dobave je razviden iz razpisne
dokumentacije.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Kmetijsko veterinarski zavod Nova Gorica,
Sadjarski center Bilje, Bilje 1, 5292 Renče,
Nikita Fajt, tel. 065/541-76.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, predložijo dokazi-
la o plačilu pristojbine v višini 5.000 SIT na
žiro račun št. 52000-601-12157 – pristoj-
bina za javni razpis.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 25. 10. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Kmetijsko veterinarski za-
vod, Sadjarski center Bilje, Bilje 1, 5292
Renče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo javno dne 25. 10. 1999 ob
12. uri, v prostorih Sadjarskega centra v
Biljah št. 1, Renče.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: ponudnik mora v ponudbeni dokumen-
taciji predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 5% vrednosti javnega razpi-
sa, z veljavnostjo 30 dni po datumu za izdajo
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo se izvede v roku
60 dni od dneva izstavitve računa.

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

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

način uporabe meril (21. člen ZJN): opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora biti predana v zapečate-
ni kuverti z imenom in naslovom ponudnika
ter pripisom predmeta javnega razpisa in
številko objave v Uradnem listu RS.

16., 17.
Kmetijsko-veterinarski zavod

Nova Gorica

Ob-13156
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nafta Lendava, d.o.o., Rudarska ul.
1, 9220 Lendava, tel. 75-021, faks 75-130.

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: peskalni stroj s komplet-
no opremo za peskanje pločevine in pro-
filov – 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:
15,500.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno:
24. 12. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
24. 12. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Naf-
ta Lendava, d.o.o., Rudarska ul. 1, 9220
Lendava, sektor Strojegradnja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 11. 1999.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 11. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Nafta Lendava, d.o.o.,
Rudarska ul. 1, 9220 Lendava, z oznako
“Ne odpiraj – ponudba – javni razpis za
peskalni stroj”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 11. 1999 ob 11. uri, na upravi družbe.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponud-
be: bančna garancija v višini 10% od ponudbe-
ne vrednosti, v skladu z opcijo ponudbe.

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

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: 5. 11. 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 Šušter-
šič Zorku, 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-13157
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nafta Lendava, d.o.o., Rudarska ul.
1, 9220 Lendava, tel. 75-021, faks
75-130.

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: varilna oprema – varilni
stroj Circomatic – 1 kos, varilni stroj za
orbitalno varjenje – 1 kos.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahteva-
nega blaga, za katere dele oziroma sku-
pine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
18,500.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno:
24. 12. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
24. 12. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Naf-
ta Lendava, d.o.o., Rudarska ul. 1, 9220
Lendava, sektor Strojegradnja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 1999.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 11. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Nafta Lendava, d.o.o., Ru-
darska ul. 1, 9220 Lendava, z oznako “Ne
odpiraj – ponudba – javni razpis za varilno
opremo”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 11. 1999 ob 13. uri, na upravi družbe.

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-
ljena v ponudbi.

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: 5. 11. 1999.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 84 / 15. 10. 1999 / Stran 5583

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 Šušter-
šič Zorku, 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-13158
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Soške elektrarne Nova Gorica,
d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica,
faks 065/129-6315.

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

3. (a) Kraj dobave: Solkan, Plave, Ajba,
Doblar, Podselo, Tolmin.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža napa-
jalnih naprav za telekomunikacije (vse
ostale podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zaje-
majo celoten razpis.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

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

cember 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

2 meseca po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Er-
javčeva 20, 5000 Nova Gorica, kontaktna
oseba je Rajko Volk, tel. 065/129-6373.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki poravnajo z vir-
manom na žiro račun št.
52000-601-24191, Agencija za plačilni
promet, v višini 5.950 SIT, cena vključuje
DDV.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 9. 11. 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Soške elektrarne Nova Go-
rica, d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gori-
ca, tajništvo podjetja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 11. 1999 ob
12. uri, na naslovu: Soške elektrarne Nova
Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova
Gorica, I. nadstropje, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od ponudbene cene, v obli-
ki bančne garancije za resnost ponudbe,
trajanje veljavnosti do 12. 1. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok 60 dni, osta-
lo navedeno v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji

bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna ob-
lika odnosa med njimi.

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

– garancijo za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti,

– registracijo podjetja pri pristojnem or-
ganu (datum overovitve ne sme biti starejši
od 30 dni),

– odločbo – dovoljenje občinskega or-
gana za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met razpisa (datum overovitve ne sme biti
starejši od 30 dni),

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3,

– reference ponudnika,
– podati podatke o že sklenjenih pogod-

bah za tovrstna dela, iz katerih je razvidna
stopnja gotovosti del in zasedenost oziroma
razpoložljivost kadrovskih kapacitet,

– izjavo, da izpolnjuje formalne delovne
in tehnične pogoje in ima ustrezna poobla-
stila, profesionalne in tehnične zmožnosti,
finančne vire, opremo in druge pripomoč-
ke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, iz-
kušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo spo-
sobni izvesti pogodbo,

– izjavo, da mu zakon ne prepoveduje
skleniti pogodbe,

– izjavo pristojnega organa, da ni plačil-
no nezmožen, pod prisilno upravo, v steča-
ju, v likvidaciji, da ponudnikovo poslovanje
ni predmet obravnave pred sodiščem in ni z
odločbo ustavljeno (datum izdaje ne sme
biti starejši od 30 dni),

– potrdilo Ministrstva za finance Davčne
uprave RS, da je poravnal vse davke in pris-
pevke, določene z zakonom, v obdobju zad-
njih šest mesecev,

– izjavo, da ponudnikovi vodstveni de-
lavci v preteklih treh letih pred pričetkom
razpisa niso bili obsojeni zaradi kaznivih de-
janj v zvezi s poslovanjem,

– izjavo, da ima dokazila in informacije,
iz katerih je razvidno, da ponudnik razpola-
ga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in dru-
gimi pravicami,

– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izteka veljav-
nosti ponudbe, to je do 12. 1. 2000.

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

– ponudbena cena (70% delež),
– ustreznost opreme (15% delež),
– reference ponudnika (5% delež),
– možnost vzdrževanja (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba naročnika je Rajko
Volk, tel. 065/129-6310.

16., 17.
SENG, d.o.o., Nova Gorica

Št. 19/99 Ob-13186
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.,

Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

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

trebno dobaviti: pnevmatska dvigala.
(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
5,500.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: do
31. 12. 1999.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTH
d.o.o., Oddelek za investicije, Trg revoluci-
je 12, 1420 Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati: nakazilo:
10.000 SIT na žiro račun : RTH d.o.o. Tr-
bovlje št. 52700-601-18647 pri APP Tr-
bovlje.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je
potrebno predložiti ponudbe 8. 11. 1999
do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTH d.o.o. Trbovlje, Odde-
lek za investicije (Marjana Žagar), Trg revo-
lucije 12, 1420 Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 11. 1999 ob 10. uri.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila v roku oprede-
ljenem v pogodbi po izdobavi posamezne
opreme in izdaje računa.

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 so opredeljene v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 8. 11. 1999.

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

– cena ponujene opreme do 45 točk,
– rok plačila do 10 točk,
– dobavni rok do 10 točk,
– možnost kompenzacij do 5 točk,
– fiksnost cen do 5 točk.
Način vrednotenja posameznih meril je

naveden v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: informacije o naročilu je možno do-
biti pri Klenovšek Srečku v času razpisa
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vsak dan od 10. do 12. ure po telefonu
0601/43-704, int. 368.

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

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne: 10. 9. 1999 pod.
št. Ob-11197, objava o izidu pa dne 15. 10.
1999.

Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.
Trbovlje

Št. 76/99 Ob-13210
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina
12, Krško, faks 0608/21-006.

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

3. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, Krško.

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

K interni naročilnici št.: 66756
Osnove za pridobitev ponudbe – tehnič-

ni del.
1. Vrsta storitve: sanacija plaščev

izmenjevalcev CY105HEX-001 in
CY105HEX-002 po načelu ključ v roke:

2. Obseg storitve:
2.1. Izdelava predloga sanacije

plašča izmenjevalcev CY105HEX-001,
CY105HEX-002;

2.1.1. Analiza dosedanjega stanja
(zbrati vse podatke, skice, rezultate merje-
nja debeline stene in lokacije vara) ter na
podlagi tega:

– izdelati detaljni predlog zamenjave
vključno z načinom pridobitve soglasja od
odgovornega inšpektorja,

– preučiti možnost zamenjave mate-
riala z odpornejšimi,

– izdelati postopek zamenjave plašča
CY105HEX-001, CY105HEX-002.

2.2. Sanacija plašča izmenjevalcev
CY 105HEX-001, CY105HEX-002;

– izdelati detaljni gantogram zamenja-
ve po fazah,

– rezanje plašča (posebno pozornost
posvetiti ne vnašanju materiala v sistem),

– varjenje novega plašča in EX pri-
ključka,

– izdelava poročila.
3. Tip storitve:
3.1. Tip D.
4. Zahteve:
4.1. delovna sila:
4.2. Pričakujemo naslednje ključne

delavce:
4.3. Oprema in orodje: zagotovi izva-

jalec del.
4.4. Material: zagotovi izvajalec del.
4.5. Status elektrarne-komponen-

te/sistema: REF.
4.6. Delo v radiološko nadzorovanem

območju. ne.
Opomba: vsi delavci morajo imeti ve-

ljavno zdravniško dovoljenje za delo.
4.7. Tehnična dokumentacija: instruk-

cijska knjiga proizvajalca opreme, veljavni
postopki vzdrževanja v NEK ter postopek
zamenjave plašča CY105HEX-001,
CY105HEX-002.

4.8 Ostalo: predložiti je potrebno do-
kazilo o kvalificiranosti podjetja in osebja za
tovrstna dela.

5. Izvajanje del:
5.1. Dnevno 8 ur (po potrebi 10 ur).
5.2. Začetek del: ROO.
5.3. Konec del:
5.4. Trajanje storitve (človek/me-

sec/število ur):
6. Podizvajalec: 6.1.
7. Šifra planske aktivnosti: ni.
8. Zahtevane garancije: normalna ga-

rancija za kvalitetno opravljeno delo in 6-me-
sečno jamstvo.

9. Posebne zahteve in pogoji: ni.
10. Opombe: rok ponudbe: ca. 45

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

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

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

15. 4. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 4. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Teh-
nična operativa – strojno vzdrževanje: Brili
Franc, tel. 0608/242-470.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 10. 1999.

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

predložiti ponudbe: 22. 11. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1999 ob 9. uri na naslovu Nuklear-
na elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Kr-
ško, soba 223.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 3% ponudbene cene, velja 30
dni po datumu izdaje sklepa o izbiri.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v razpisni dokumen-
taciji.

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

morejo umakniti ponudbe: 22. 11. 1999,
do 8. ure.

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

15., 16., 17.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 775/99 Ob-13211
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška ce-
sta 2, Ljubljana, faks 061/143-1254.

2.
3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-

ljana, Zaloška 2, Ljubljana (več lokacij).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– čaji – 16 mio SIT,
– jajca – 4 mio SIT,
– kave, kavni nadomestki, kakavi – 2

mio SIT,
– kis – 0,7 mio SIT,
– koncentrati – 2,5 mio SIT,
– marmelade in kremni namazi – 2

mio SIT,

– mineralne in pitne vode – 10 mio
SIT,

– mlevski izdelki – 2 mio SIT,
– olja in maščobna živila – 4 mio SIT,
– sadni sokovi, nektarji in sirupi – 8

mio SIT,
– testenine, testa in ZMR izdelki iz

testa – 5 mio SIT,
– vložnine – 7 mio SIT,
– zmrznjeno sadje in zelenajva – 7

mio SIT,
– ostala živila – 19,8 mio SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik lahko nudi ponudbo po skupinah.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 90 mio
SIT.

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

dan (od ponedeljka do sobote) celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kli-
nični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo I. nadstropje,
soba 40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na ŽR 50103-603-51820 sklic na št. 00
45-08-7599.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajniš-
tvo I. nadstropje, soba 13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 11. 1999 ob 12. uri, glavna stavba Kli-
ničnega centra Ljubljana – predavalnica IV
(1. nadst.), Zaloška 7, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1% ponudbene vrednosti. Tra-
janje bančne garancije za resnost ponudbe
je do poteka veljavnosti ponudbe.

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:
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah in po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 11. 1999
po 12. uri.

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

– cena – 80%,
– reference – 20%,
– skupaj: 100%.
15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17.
Klinični center Ljubljana
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Št. 3/99 Ob-13212
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, telefaks
177-97-13.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).

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

trebno dobaviti: dobava dveh šasij s kabi-
nami za komunalna 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:
20,000.000 SIT.

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

nuar 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kontaktna oseba je Olga Oko-
rn, soba številka 36, tel. 177-96-28.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije na razpolago do
5. 11. 1999 med 8. uro in 12. uro oziroma
po predhodni najavi kontaktni osebi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentaci-
je je 10.000 SIT, ki jih zainteresirani ponud-
nik plača z virmanom na žiro račun naročnika
pri Agenciji številka 50103-601-23953 s pri-
pisom “JR B3/99”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
15. 11. 1999 do 12. ure. Ponudbe morajo
biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudni-
ka in z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
dobavo šasij – JR B3/99”. Ovitek ponudbe
mora biti zaprt tako, da se na odpiranju
lahko nedvoumno ugotovi, da še ni bil odpi-
ran.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, prev-
zemnik tajništvo podjetja, kontaktna oseba
je Marjeta Bambič, soba št. 29, I. nadstrop-
je, tel. 177-96-20, faks 177-97-13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 11. 1999
ob 11. uri v sejni sobi št. 51, II. nadstropje
na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko sode-
lujejo samo predstavniki ponudnikov s pi-
snim pooblastilom za sodelovanje pri odpi-
ranju ponudb, ki so svoja pooblastila komi-
siji oddali pred odpiranjem.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudnik mora poleg po-
nudbe priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% od ponudbene vre-
dnosti na priloženem obrazcu kot varšči-
no, da bo v primeru, da bo izbran kot naj-
ugodnejši ponudnik pod pogoji tega razpi-
sa sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se
bo moral v roku 8 dni po prejemu sklepa o

izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe
in jo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
sklepa o izbiri podpisati, sicer se bo štelo,
da je od ponudbe odstopil, naročnik pa bo
vnovčil bančno garancijo za resnost po-
nudbe. Bančna garancija bo izbranemu po-
nudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro iz-
vedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo
naročnik vrnil bančno garancijo za resnost
ponudbe skupaj z obvestilom o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika.

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

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:
1. osnovni podatki o ponudniku,
2. dokazilo o registracii staro največ

3 mesece (Registrsko sodišče),
3. od notarja največ pred 3 meseci

overjeno odločbo o opravljanju dejavnosti
(upravni organ), z izjavo ponudnika, da v
odločbi ni sprememb,

4. potrdilo o plačanih davkih staro naj-
več 1 mesec (izpostava DURS),

5. potrdilo o nekaznovanju vodstve-
nih delavcev staro največ 1 mesec (Mini-
strstvo za pravosodje),

6. potrdilo, da ponudnik ni v stečaju,
staro največ 1 mesec (Okrožno sodišče),

7. BON 1 in BON 2 ali samo BON 3
(APP),

Fizične osebe:
1. osnovni podatki o ponudniku,
2. obrtno dovoljenje o opravljanju de-

javnosti – potrdilo o vpisu v imenik samo-
stojnih podjetnikov pri upravni enoti, staro
največ 3 mesece (upravni organ),

3. potrjena davčna napoved (izposta-
va DURS),

4. potrdilo poslovne banke, ki vodi iz-
vajalčev račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran, staro največ 1 mesec
(matična banka),

5. potrdilo o plačanih davkih staro naj-
več 1 mesec (izpostava DURS),

6. potrdilo, da v preteklih 3 letih
vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi
kaznivega dejanja v zvezi s poslovanjem sta-
ro največ 1 mesec (Ministrstvo za pravo-
sodje),

7. potrdilo, da ponudnikovo poslova-
nje ni predmet obravnave pred sodiščem ali
predmet sodne preiskave in da ponudniko-
vo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo
ustavljeno staro največ 1 mesec (Okrožno
sodišče).

Vsi:
1. reference ponudnika,
2. garancijski rok,
3. servisiranje in odzivni čas za od-

pravo okvar,
4. zagotavljanje rezervnih delov in na-

vedba dobaviteljev v Sloveniji,
5. specialno šolanje voznikov in me-

hanikov,
6. dodelitev statusa pooblaščenega

servisa naročniku za ponujeni šasiji s ka-
bino,

7. ponudbena cena,

8. usklajenost z obstoječim voznim
parkom,

9. dobavni rok,
10. plačilni pogoji,
11. izjava o usposobljenosti ponud-

nika,
12. izjava ponudnika o strinjanju z raz-

pisnimi pogoji,
13. izjava, da bo ponudnik v primeru,

da bo izbran, predložil bančno garancijo za
dobro izvedbo posla in bančno garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku,

14. izjavo ponudnika o strinjanju s po-
goji pogodbe, katere vzorec je priložen raz-
pisni dokumentaciji,

15. izjava, da sta ponujeni šasiji s ka-
bino konstruirani in izdelani tako, da bosta v
obdobju 7 let prenesli statične in dinamične
obremenitve in pogoje, ki nastopijo pri delu
naročnika,

16. bančna garancija za resnost po-
nudbe.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 50 točk,
– usklajenost z obstoječim voznim par-

kom komunalnih vozil – 20 točk,
– dobavni rok – 10 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji sme
ponudnik zahtevati osebno ali telefonično pri
kontaktni osebi g. Bonač, tel. 177-96-27),
odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z
javnim razpisom pa le pisno na naslov Javno
podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne bo. Skraj-
ni rok do katerega lahko ponudniki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi z razpisno doku-
mentacijo in javnim razpisom, je 8 dni pred
rokom za oddajo ponudbe. Odgovori, po-
membni za vse kandidate, bodo poslani na
naslove vseh kandidatov, ki bodo prevzeli
razpisno dokumentacijo.

16., 17.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 8/99 Ob-13213
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povše-
tova ulica 6, Ljubljana, telefaks 177-97-13.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).

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

trebno dobaviti: dobava stroja za pometa-
nje cest.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: ja-

nuar 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kontaktna oseba je Olga Oko-
rn, soba številka 36, tel. 177-96-28.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije na razpolago do
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5. 11. 1999 med 8. uro in 12. uro oziroma
po predhodni najavi kontaktni osebi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 10.000 SIT, ki jih zaintere-
sirani ponudnik plača z virmanom na žiro
račun naročnika pri Agenciji številka
50103-601-23953 s pripisom “JR
B8/99”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
15. 11. 1999 do 12. ure. Ponudbe morajo
biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudni-
ka in z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
dobavo stroja za pometanje cest – JR
B8/99”. Ovitek ponudbe mora biti zaprt ta-
ko, da se na odpiranju lahko nedvoumno
ugotovi, da še ni bil odpiran.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, prev-
zemnik tajništvo podjetja, kontaktna oseba
je Marjeta Bambič, soba št. 29, I. nadstrop-
je, tel. 177-96-20, faks 177-97-13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 11. 1999
ob 9. uri v sejni sobi št. 51, II. nadstropje na
sedežu naročnika, Povšetova ulica 6, Ljub-
ljana. Na odpiranju ponudb lahko sodeluje-
jo samo predstavniki ponudnikov s pisnim
pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju
ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji od-
dali pred odpiranjem.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudnik mora poleg po-
nudbe priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% od ponudbene
vrednosti na priloženem obrazcu kot varšči-
no, da bo v primeru, da bo izbran kot naj-
ugodnejši ponudnik pod pogoji tega razpi-
sa sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se
bo moral v roku 8 dni po prejemu sklepa o
izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe
in jo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
sklepa o izbiri podpisati, sicer se bo štelo,
da je od ponudbe odstopil, naročnik pa bo
vnovčil bančno garancijo za resnost po-
nudbe. Bančna garancija bo izbranemu po-
nudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro iz-
vedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo
naročnik vrnil bančno garancijo za resnost
ponudbe skupaj z obvestilom o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika.

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

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:
1. osnovni podatki o ponudniku,
2. dokazilo o registracii staro največ

3 mesece (Registrsko sodišče),
3. od notarja največ pred 3 meseci

overjeno odločbo o opravljanju dejavnosti
(upravni organ), z izjavo ponudnika, da v
odločbi ni sprememb,

4. potrdilo o plačanih davkih staro naj-
več 1 mesec (izpostava DURS),

5. potrdilo o nekaznovanju vodstve-
nih delavcev staro največ 1 mesec (Mini-
strstvo za pravosodje),

6. potrdilo, da ponudnik ni v stečaju,
staro največ 1 mesec (Okrožno sodišče),

7. BON 1 in BON 2 ali samo BON 3
(APP),

Fizične osebe:
1. osnovni podatki o ponudniku,
2. obrtno dovoljenje o opravljanju de-

javnosti – potrdilo o vpisu v imenik samo-
stojnih podjetnikov pri upravni enoti, staro
največ 3 mesece (upravni organ),

3. potrjena davčna napoved (izposta-
va DURS),

4. potrdilo poslovne banke, ki vodi iz-
vajalčev račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran, staro največ 1 mesec
(matična banka),

5. potrdilo o plačanih davkih staro naj-
več 1 mesec (izpostava DURS),

6. potrdilo, da v preteklih 3 letih
vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi
kaznivega dejanja v zvezi s poslovanjem sta-
ro največ 1 mesec (Ministrstvo za pravo-
sodje),

7. potrdilo, da ponudnikovo poslova-
nje ni predmet obravnave pred sodiščem ali
predmet sodne preiskave in da ponudniko-
vo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo
ustavljeno staro največ 1 mesec (Okrožno
sodišče).

Vsi:
1. reference ponudnika,
2. servisiranje in odzivni čas za od-

pravo okvar,
3. zagotavljanje rezervnih delov in na-

vedba dobaviteljev v Sloveniji,
4. specialno šolanje voznikov in me-

hanikov,
5. dodelitev statusa pooblaščenega

servisa naročniku za ponujeni pometalni
stroj,

6. ponudbena cena,
7. plačilni pogoji,
8. garancijski rok,
9. dobavni rok,
10. izjava o usposobljenosti ponud-

nika,
11. izjava ponudnika o strinjanju z raz-

pisnimi pogoji,
12. izjava, da bo ponudnik v primeru,

da bo izbran, predložil bančno garancijo za
dobro izvedbo posla in bančno garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku,

13. izjavo ponudnika o strinjanju s po-
goji pogodbe, katere vzorec je priložen raz-
pisni dokumentaciji,

14. bančna garancija za resnost po-
nudbe.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 50 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk,
– garancijski rok – 10 točk,
– dobavni rok – 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji sme
ponudnik zahtevati osebno ali telefonično
pri kontaktni osebi (g. Bonač, tel.
177-96-27), odgovore na vsebinska vpra-
šanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno
na naslov Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s po-

nudniki ne bo. Skrajni rok do katerega lah-
ko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v
zvezi z razpisno dokumentacijo in javnim
razpisom, je 8 dni pred rokom za oddajo
ponudbe. Odgovori, pomembni za vse kan-
didate, bodo poslani na naslove vseh kandi-
datov, ki bodo prevzeli razpisno dokumen-
tacijo.

16., 17.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 178/99 Ob-13241
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin
Zarnikova 3, 1000 Ljubljana faks 301-478.

2. Način izbir najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. a) Kraj dobave: območje Mestne ob-
čine Ljubljana.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: ca. 50 stanovanj.

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 za kompletno dobavo
blaga, lahko pa tudi za dobavo le dela zah-
tevanega blaga. Minimalna količina v po-
nudbi ponujenega blaga je ena stanovanj-
ska enota.

č) Ocenjena vrednost naročila:
ca. 670,000.000 SIT.

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

va polovica leta 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

meseca julija oziroma avgusta leta 2000.
6. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad ljubljanskih občin, Zarniko-
va 3, Ljubljana (soba št. 317 v III. nad-
stropju).

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dne 29. 10.
1999 in sicer vsak delovni dan med 8. in
11. uro.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije skupaj z davkom na dodano vrednost
znaša 30.000 SIT in se plača na žiro račun
naročnika št. 50100-849-897237.

Pri dvigu razpisne dokumentacije se mo-
ra interesent za sodelovanje na predmetnem
javnem razpisu izkazati z dokumentom (vir-
man, položnica,....), iz katerega je razvidno
plačilo razpisne dokumentacije.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo oddane osebno ali bodo
prispele po pošti najkasneje do 30. 11.
1999 do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudba za predmetno jav-
no naročilo se pošlje priporočeno po pošti
v zapečateni kuverti na naslov Stanovanjski
sklad ljubljanskih občin, Zarnikova 3, Ljub-
ljana, ali se odda osebno v vložišču naročni-
ka na istem naslovu.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 11. 1999
ob 13. uri v sejni sobi, v tretjem nadstropju,
Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin,
Zarnikova 3, Ljubljana.

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 84 / 15. 10. 1999 / Stran 5587

ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od vrednosti ponujene-
ga blaga.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določilom
3. člena kupoprodajne pogodbe bo kupec
(naročnik) kupnino plačal prodajalcu (po-
nudniku) na naslednji način:

– 30% najkasneje v roku 30 dni od skle-
nitve kupoprodajne pogodbe,

– 30% po pridobljenem uporabnem do-
voljenju,

– 20% po kvalitativnem prevzemu in
– 20% po oddanem predlogu za vpis v

zemljiško knjigo.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo prizna-
na sposobnost: določeno v razpisni doku-
mentaciji.

13.
14. Merila za dodelitev naročila:
– ponudbena cena, ki je

sestavljena iz vrednosti 60%
komunalno urejenega zemljišča in vred-

nosti graditve
– kvalitativni kriteriji (15%)
· za objekt 4,5%
· za stanovanja 10,5%

– kvantitativni kriteriji (15%)
· za objekt 4,5%
· za stanovanja 10,5%

– gospodarjenje (8%)
· za objekt 5,6%
· za stanovanja 2,4%

– rok izročitve 1%

– ugodnosti pri plačilnih pogojih 1%
– skupaj: 100%
15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: 28. 5. 1999.
17.

Stanovanjski sklad ljubljanjskih občin

Št. 206/1-99 Ob-13249
1. Naročnik, poštni naslov, št. faksa: Po-

murski zdravstveni zavod Murska Sobota,
9000 Murska Sobota, Arh. Novaka 2b,
069/302-223.

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

3. a) Kraj  dobave  v  zdravstvene  za-
vode: Zdravstveni dom Murska Sobota,
Grajska 24, 9000 Murska Sobota,
Zdravstveni dom Gornja Radgona, 9250
Gornja Radgona, Partizanska 40,
Zdravstveni dom Ljutomer, Cesta I. Slo-
venskega tabora 2, 9240 Ljutomer, Splo-
šna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan,
Ulica dr. Vrbnjaka 6.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: 150 osebnih računalnikov s
tiskalniki.

c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik mora ponuditi celovito ponudbo.

č) Ocenjena vrednost naročila: 60 mio SIT.
d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem naročil ni možna.

4. Datum dobave, če je predvideno: do
30 dni od podpisa pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30 dni od podpisa pogodbe.

6. a) Polni naslov službe o katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo: Pomur-
ski zdravstveni zavod, Arh. Novaka 2b,
9000 Murska Sobota, tajništvo, vsak delov-
nik med 7. in 15. uro.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od razpisa v Urad-
nem listu RS do 11. 11. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na žiro račun 51900-609-90067.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe, 15. 11. 1999 do 9. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pomurski zdravstveni zavod,
Arh. Novaka 2b, 9000 Murska Sobota, v
tajništvu zavoda.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 11. 1999 ob 12. uri, soba direktorja
Uprave, 1. nadstropje, Pomurski zdravstve-
ni zavod , Arh. Novaka 2b, 9000 Murska
Sobota.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% razpisane vrednosti, traja-
nje bančne garancije za resnost ponudbe je
do poteka veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: izhajajo 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-
nudnikov storitev, finančno, poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik , da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z zakoni in po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 11. 1999
po 9. uri.

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

1. čim ugodnejši plačilni pogoji: 40%,
2. cena ponujene opreme: 30%,
3. garancija in vzdrževanje: 20%,
4. odzivni čas z referencami ponudni-

ka: 5%,
5. dodatne ugodnosti 5%.

15., 16., 17.
Pomurski zdravstveni zavod

Murska Sobota

Ob-13275
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Snaga, javno podjetje, d.o.o., Mari-
bor, Nasipna c. 64, 2000 Maribor, faks
062/307-661.

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

3. (a) Kraj dobave: dobava fco. Snaga
d.o.o., Maribor, Nasipna c. 64, 2000 Ma-
ribor.

(b) Vrsta in količina blaga ki ga je potreb-
no dobaviti: posode za odpadke po speci-
fikaciji:

a) 350 plastičnih smetiščnih posod
volumna 60 l,

b) 2000 plastičnih smetiščnih posod
volumna 120 l,

c) 400 plastičnih smetiščnih posod
volumna 160-190 l

d) 1000 plastičnih smetiščnih posod
volumna 240 l,

e) 100 plastičnih smetiščnih posod
volumna (600-) 700 l,

f) 60 plastičnih smetiščnih posod vo-
lumna 1100 l.

Posode pod a, b, c, d, e in f so namenje-
ne za zbiranje ostalih odpadkov in so sive
barve s sivimi pokrovi. Posode pod e in f so
opremljene z zavorami na vsaj dveh kolesih.

g) 800 plastičnih smetiščnih posod
volumna 120 l,

h) 200 plastičnih smetiščnih posod
volumna 240 l.

Posode pod g in h so namenjene za
zbiranje bioloških odpadkov in so rjave bar-
ve z rjavim pokrovom.

i) 50 plastičnih smetiščnih posod vo-
lumna 240 l,

j) 130 plastičnih smetiščnih posod
volumna 1100 l.

Posode pod i in j so namenjene za zbira-
nje papirja in so zelene barve z rdečim po-
krovom z odprtino za papir ter ključavnico
na pokrovu. Posode pod j so opremljene še
z zavorami in ključavnico na zavorah.

k) 250 plastičnih smetiščnih posod
volumna 240 l za steklo.

Posode pod k so za zbiranje stekla in so
zelene barve z belim pokrovom z odprtino
za steklenice ter ključavnico na pokrovu.

l) predelava 160 plastičnih posod vo-
lumna 240 l z vgradnjo ključavnice na
pokrovu in izdelavo posebne odprtine
za papir.

Pokrovi pod l so namenjeni zamenjavi
na posodah za zbiranje papirja in so rdeče
barve.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: del-
ne dobave so možne najmanj po nakazanih
skupinah od a do l.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila: 40 mio SIT;

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

predviden datum prve dobave je marec
2000;

5. Predviden datum zaključka dobave:
predviden datum končne dobave je april
2000;

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sna-
ga, d.o.o., Maribor, Nasipna c. 64, 2000
Maribor – v tajništvu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14 dni po tej objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
oddati do 12. 11. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Snaga, javno podjetje,
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d.o.o., Maribor, Nasipna c. 64, 2000 Mar-
ibor.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1999 ob 12. uri na sedežu naročni-
ka.

9. Finančna zavarovanja:
– za resnost ponudbe:
· znesek finančnega zavarovanja: 5% raz-

pisane vrednosti;
· vrsta finančnega zavarovanja: garancija

slovenske banke;
· trajanje finančnega zavarovanja: enako

veljavnosti ponudbe;
– za dobro izvedbo posla:
· znesek finančnega zavarovanja: 10%

pogodbene vrednosti;
· vrsta finančnega zavarovanja: garancija

slovenske banke;
· trajanje finančnega zavarovanja: mesec

po roku zadnje dobave;
Ponudnik mora pridobiti izjavo banke,

da bo ob sklenitvi pogodbe to garancijo
izdala.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: ponudbene cene so fik-
sne v SIT fco. naročnik.

Rok plačila je minimalno 60 dni od pod-
pisa prevzemnega zapisnika.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– za pravne osebe izpisek registra z opi-
som dejavnosti, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev, za samostojne podjetnike pa
priglasitev pri davčnem uradu,

– bonitetne obrazce (BON1 in BON2),
ki niso starejši od 30 dni, za samostojne
podjetnike potrjena davčna napoved za zad-
nje davčno obdobje.

Ostale zahteve so podane v razpisni do-
kumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbo je mož-
no umakniti 3 dni pred iztekom roka za od-
dajo ponudb.

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

– izpolnjevanje tehničnih zahtev in uskla-
jenost z obstoječimi posodami (do 25 točk),

– cena (do 20 točk),
– garancija (do 15 točk),
– reference (do 15 točk),
– plačilni pogoji (do 10 točk),
– dobavni rok (do 10 točk),
– druge ugodnosti (do 5 točk).
Vsako merilo bo na podlagi ugodnosti za

naročnika in primerjavi med ponudbami oce-
njeno z oceno od 0 do maksimalnega števi-
la točk, pri čemer se lahko ocene tudi po-
navljajo, kolikor je ponujeni element med
različnimi ponudniki enakovreden.

15. Morebitne druge informacije o
naročilu: podrobnejše informacije lahko po-
nudniki dobijo na naslovu naročnika ali po
telefaxu 062/307-661 pri Branku Kosiju.

16., 17.
Snaga, javno podjetje, d.o.o., Maribor

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

Popravek

Št. 9101-20-3/99 Ob-13253
V javnem razpisu gradbenih del brez ome-

jitev za izvedbo gradbenih, obrtniških in inšta-
lacijskih del zaradi sanacije strehe, zamenjave
oken v I. in II. nadstropju in obnovo sanitarij v I.
in II. nadstropju v poslovni stavbi v Tolminu,
Trg M. Tita 8, naročnika Zavoda za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, Območna enota No-
va Gorica, Gradnikove brigade 1, Nova Gori-
ca, faks 065/28-379, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 82 z dne 8. 10. 1999,
Ob-12977, se točke pravilno glasijo:

7. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki zahtevajo do 25. 10.
1999.

8.(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudniki morajo pred-
ložiti ponudbe do 2. 11. 1999 do 10. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 11. 1999 ob 13.30, na naslovu Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ob-
močna enota Nova Gorica, Gradnikove bri-
gade 1, sejna soba št. 32/III. nadstropje.

Javno odpiranje ponudb izvede strokov-
na razpisna komisija.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisna pooblastila za sodelovanje.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Območna enota Nova Gorica

Št. 240-9/99-3/2 Ob-13046
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška ce-
sta 14, 6250 Ilirska Bistrica, faks
067/41-284.

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

3. Kraj izvedbe del: Ilirska Bistrica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja prizidka k Zdravstvenemu domu Ilir-
ska Bistrica – I. faza.

Orientacijska vrednost gradbenih del, ki
zajemajo rušitvena dela, zemeljska dela, be-
tonska dela, zidarska dela, tesarska dela,
kanalizacija, krovska dela, kleparska dela,
znaša 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: ne.

(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) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe:
štiri mesece po uvedbi v delo, predvideni
pričetek del: 1. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ilirska Bistrica, Oddelek za infrastruk-
turo, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bi-
strica, kontaktna oseba Zdravko Kirn, tel.
067/41-361, faks 067/41-284.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 18. 10. 1999 do
12. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 10.000 SIT, nakazilo na ŽR št.
52210-630-61220, namen nakazila: za raz-
pisno dokumentacijo – izgradnja prizidka
ZD Ilirska Bistrica – I. faza.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: v tajništvo Občine Ilirska Bi-
strica, soba št. 3, II. nadstropje, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj!”, z navedbo predmeta naročila. Na hrbt-
ni strani ovojnice mora biti označen naslov
odpošiljatelja – ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 11. 1999, v sejni sobi Občine Ilirska
Bistrica, soba št. 1, I. nadstropje, Bazo-
viška cesta 14, Ilirska Bistrica, ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe je potrebno kot varšči-
no predložiti garancijo v višini 1% ponudbe-
ne cene, z veljavnostjo 60 dni od datuma
odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
stroški naročila bremenijo občinski prora-
čun v okviru sredstev za investicije na po-
dročju družbenih dejavnosti – investicije v
zdravstvu. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v vzorcu pogodbe, kot obvezne sesta-
vine razpisne 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 z opredelitvijo in pooblasti-
lom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da ima predpisana dovoljenja za oprav-
ljanja dejavnosti s področja izvedbe javnega
naročila (fotokopijo izpiska iz sodnega regi-
stra, z veljavnostjo 60 dni ter odločbo o
izpolnjevanju predpisanih pogojev za oprav-
ljanje dejavnosti), za samostojne podjetnike
pa priglasitev pri davčnemu organu ter od-
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ločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev
za opravljanje dejavnosti,

– da je finančno sposoben (bonitetni
obrazec BON 1 in BON 2, ki niso starejši
od 30 dni, za samostojne podjetnike potrje-
na davčna napoved za zadnje davčno ob-
dobje in potrdilo o poravnavi davčnih ob-
veznosti),

– da ima reference in zadostne proste
kadrovske in tehnične zmogljivosti,

– da ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku,

– dodatne zahteve, določene v razpisni
dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
ponudbena cena, fiksnost cen, reference in
strokovna usposobljenost za obseg in po-
dročje razpisanih del ter druga merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico spremem-
be obsega del od razpisanega z ozirom na
razpoložljiva finančna sredstva in se za
zmanjšan obseg del tudi sklene ustrezna
pogodba. Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodninskega zahtevka.

17., 18.
Občina Ilirska Bistrica

Št. 48/99 Ob-13066
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. Kraj izvedbe del: Ljubljanski grad,
Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: II. faza
rekonstrukcije objektov D, E1 in E3 v
okviru prenove Ljubljanskega gradu, v
vrednosti 45,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 25.
11, 1999, zaključek 10. 2. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, so-
ba 255/II. nadstropje, Alenka Mihelčič, med
10. in 12. uro, vsak delovnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 23.800 SIT, ŽR št.
50100-845-50358, sklic na št. 713003, s
pripisom JR-47/99 – ponovni razpis – rekon-
strukcija objektov na Ljubljanskem gradu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 11. 1999 do 8.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo nabrežje
2, soba 255/II. nadstropje, Alenka Mihel-
čič – osebno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo na-
brežje 2, soba 143/I, 4. 11. 1999 ob 9. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
nepreklicna bančna garancija, vnovčljiva na
prvi poziv, v vrednosti 3% od razpisane vred-
nosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 4. 11. 1999 od
8.45.

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

– cena 50%,
– reference 30%,
– garancija 10%,
– lastna gradbena operativa 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: določeno v razpisni dokumentaciji.
17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 3. 9. 1999 pod št.
48/99.

Mestna občina Ljubljana

Št. 353-00-10/99-1850-60 Ob-13088
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna di-
rekcija, Odsek za gospodarske javne služ-
be Maribor, kontaktna oseba ga. Juratič,
Slovenska 40, 2000 Maribor, tel.
2201-415, faks 226-551, soba št. 106/I.

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

3. Kraj izvedbe del: Zrkovci, Dogoše MČ
Jože Lacko.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izdela-
va tehnične dokumentacije za izdelavo
kanalizacijskega omrežja, ureditev ulic
po izgradnji v naseljih Zrkovci, Dogoše;
ocenjena vrednost del 40 mio SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: takoj po pod-
pisu pogodbe; dokončanje 100 delovnih
dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Ma-
ribor, soba 108/I.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 11. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom ali
položnico na ŽR št.
51800-840-070-62233, “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 12. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slo-
venska 40, 2000 Maribor, soba 210/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 12. 1999 ob 8. uri, Komunalna direk-
cija, Slovenska 40, 2000 Maribor, sejna
soba/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-

nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od orientacijske vrednosti javnega naro-
čila. Trajanje garancije 40 dni po sprejetju
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravni status ponudni-
ka d.o.o., d.d., s.p. Finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, bodo navedene v razpisni do-
kumentaciji.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: šestdeset dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference pri podobnih delih – 40,
– ponudbena cena – 50,
– roki izvedbe – 10.
16., 17., 18.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Ob-13097
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.

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

3. Kraj izvedbe del: Sevnica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: nakup
poslovnih prostorov za CSD Sevnica.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
po podpisu pogodbe, dokončanje: 30. 11.
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, Kotnikova 28, Sektor za investicije.

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

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

predložiti ponudbo: 3. 11. 1999 do 10. ure,
na MDDSZ, Kotnikova 5, Ljubljana.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MDDSZ, Kotnikova 5, Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 11. 1999 ob 12. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
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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:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 3. 11. 1999 do
12. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): lokaci-
ja objekta, ustreznost prostorov, cena pro-
storov, plačilni pogoji, druge ugodnosti.

16., 17., 18.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Ob-13160
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: Dom upokojencev
Šmarje pri Jelšah, Rakeževa ul. 8, 3240
Šmarje pri Jelšah.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja osebnega dvigala v Domu upokojen-
cev Šmarje pri Jelšah.

Ocenjena vrednost: 14,000.000 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: en ponudnik.

(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: pričetek del:
december 1999, dokončanje del: januar
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
uprava Doma upokojencev Šmarje pri Jel-
šah, Rakeževa ul. 8, 3240 Šmarje pri Jel-
šah, kontaktna oseba Terezija Šramel, tel.
063/821-311.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro,
od 20. 10. 1999 do 28. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti razpi-
sno dokumentacijo, morajo predložiti dokazi-
lo o plačilu stroškov razpisne dokumentacije v
višini 11.900 SIT (znesek vključuje DDV), na
žiro račun št. 50730-603-35017, davčna šte-
vilka: 91348030.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 11. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo uprave Doma upo-
kojencev Šmarje pri Jelšah, Rakeževa ul. 8,
3240 Šmarje pri Jelšah.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”,
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, navedbo predmeta naročila, naslo-
vom ponudnika, in sicer: “Javni razpis –

Izgradnja osebnega dvigala v Domu upoko-
jencev Šmarje pri Jelšah”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 11. 1999 ob 8.15, na naslovu: sejna
soba Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah,
Rakeževa ul. 8, Šmarje pri Jelšah.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja so nadrob-
no opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo za objekt samo z enim ponudni-
kom. Ponudnik 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:
zahteve so podrobneje navedene v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (5. 11. 1999 do 8. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo:

– ponujena cena,
– rok izvedbe del,
– reference v preteklosti opravljenih po-

dobnih del,
– garancijski roki za izvedbena dela in

vgrajene materiale.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge strokovne informacije
o naročilu dobijo potencialni ponudniki na
naslovu: Dom upokojencev Šmarje pri Jel-
šah, Rakeževa ul. 8, Šmarje pri Jelšah, tel.
063/821-311, s predhodno najavo; kon-
taktna oseba – vodja javnega naročila Tere-
zija Šramel.

17., 18.
RS, Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Št. 015-02/99-11 Ob-13162
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Komen, Komen 126/a,
6223 Komen, faks 067/78-400.

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

3. a) Kraj izvedbe del: Štanjel na Krasu.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va kvadratnega stolpa v Štanjelu.

Dela obsegajo gradbena, obrtniška in in-
stalacijska dela.

Ocenjena vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi
vsa dela, ki so predmet javnega naročila in
se ne morejo prijaviti na izvajanje posamez-

nega sklopa ali za izvajanje del iz posamez-
nega sklopa.

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: začetek del 2. 11. 1999, do-
končanje del 30. 12. 1999.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
sel d.o.o., Cankarjeva 1, 6230 Postojna,
kont. oseba Iztok N. Čančula, tel.
067/24-438.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: petek 22. 10.
1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
52200-601-12092, Misel d.o.o. Postojna.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: torek 26. 10. 1999 do
14. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Komen, Komen
126/a, 6223 Komen, v zapečateni kuverti
s pripisom “Ponudba za kvadratni stolp v
Štanjelu - Ne odpiraj ”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek 26. 10. 1999 ob 15. uri na Občini
Komen, Komen 126/a, 6223 Komen.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: ponudnik mora predložiti garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ocenjene vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: način plačila z
roki je določen v pogodbi kot obvezni se-
stavini razpisne dokumentacije.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno - poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in doka-
zila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb.

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

– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena, pri čemer najnižja

cena še ne predstavlja najugodnejše po-
nudbe,

– način plačila in fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– garancijski rok,
– reference ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
16., 17., 18.

Občina Komen

Št. 031-01-6/99-2626 Ob-13169
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ljutomer, Vrazova 1, 9240
Ljutomer, 069/81-610.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Stara Cesta.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena in obrtniška dela pri adaptaciji šol-
ske zgradbe na Stari Cesti, ocenjena
vrednost del znaša 10,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek: no-
vember 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ljutomer, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Vrazova 1, 9240 Ljutomer, kontaktna
oseba: Dominika Grilc, tel. 069/84-90-57.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki prevzamejo proti potrdilu o
plačilu v višini 6.000 SIT na Oddelku za
družbene dejavnosti, soba št. 215, Vrazova
1, 9240 Ljutomer. Plačilo se nakaže na ŽR
št. 51930-630-76197.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za oddajo ponudb
je 15. 11. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ljutomer, Oddelek
za družbene dejavnosti, Vrazova 1, 9240
Ljutomer.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 11. 1999
ob 12. uri, v sejni sobi Občine Ljutomer,
Vrazova 1, III. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo naročniku predložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
razpisane vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka javnega od-
piranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

16., 17., 18.
Občina Ljutomer

Št. 351-68/99 Ob-13171
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Radovljica, Gorenjska cesta
19, 4240 Radovljica, faks 064/714-684.

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

3. Kraj izvedbe del: Kamna Gorica pri
Kropi.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja krajevnega doma v Kamni Gorici.

Ocenjena vrednost del: 80 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek grad-
nje 25. 11. 1999, čas gradnje 10 mesecev.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Alp-
dom Inženiring, d.d., Radovljica, Cankarje-
va 1, 4240 Radovljica, tel. 064/700-450,
faks 064/714-211.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni po tej obja-
vi, od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki plačajo z vir-
manom na račun št. 51540-630-50160,
sklic št. 00 71300050.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
5. 11. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Radovljica, Gorenj-
ska cesta 19, 4240 Radovljica, tajništvo, 1.
nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 11. 1999 ob 10.15, na naslovu: Občina
Radovljica, Gorenjska cesta 19, soba št. 14.

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.

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: Alpdom Inženiring, d.d., Radovljica,
kont. oseba Marija Vovk, tel. 064/700-450,
faks 064/714-211.

17., 18.
Občina Radovljica

Št. 021-02-61/98-1 Ob-13173
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Inšpektorat RS za okolje in prostor,

Vilharjeva 33, Ljubljana, tel. 061/317-268,
faks 061/1329-271.

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

3. Kraj izvedbe del: Zalog pri Novem me-
stu.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: odstra-
nitev zidanega objekta na zemljišču
parc. št. 1736/4, k. o. Gor. Straža v Za-
logu pri Novem mestu.

Orientacijska vrednost je 15,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpi-
sano varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe v
dveh mesecih od podpisa pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Inš-
pektorat RS za okolje in prostor, OE Novo
mesto, Kočevarjeva 1, Novo mesto.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 22. 10. 1999.

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

predložiti ponudbo: 25. 10. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Inšpektorat RS za okolje in
prostor, OE Novo mesto, Kočevarjeva 1,
Novo mesto.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čatenih ovojnicah, ki morajo biti vidno ozna-
čene z napisom “Ne odpiraj – ponudba –
odstranitev objekta” in številko objave v
Uradnem listu RS.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 28. 10. 1999 ob 10.
uri, v prostorih Inšpektorata RS za okolje in
prostor, OE Novo mesto, Kočevarjeva 1,
Novo mesto. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo
imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe v višini
150.000 SIT, z veljavnostjo do 28. 12. 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
sredstev proračuna RS in poravnava plačila
v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS in pogodbo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklenil z
izbranim ponudnikom pismeno pogodbo.

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

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

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.
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16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dobijo potencialni ponudniki na naslo-
vu Inšpektorat RS za okolje in prostor, OE
Novo mesto, Kočevarjeva 1, Novo mesto,
kontaktna oseba Tonček Žigante, univ. dipl.
inž. grad.

17., 18.
Inšpektorat Republike Slovenije

za okolje in prostor

Št. 352-05-5/98-3 Ob-13189
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Nova Gorica, Trg E.
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, tel.
065/135-01-35, faks 065/21-233.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev. Cena ni edino merilo pri
izbiri. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nikogar od ponudnikov.

3. Kraj izvedbe del: Nova Gorica – kana-
lizacijsko omrežje ob kotalkališču v Novi Go-
rici.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacijskega omrežja ob kotal-
kališču v Novi Gorici.

Ocenjena vrednost: 30,000.000 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.

7. a) Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna
občina Nova Gorica, oddelek za infrastruktu-
ro in gospodarske javne službe, Trg E. Karde-
lja 1, 5000 Nova Gorica, soba št. 20/I.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 10. 1999.

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

predložiti ponudbo: 3. 11. 1999 do 12. ure
(prinešeno v glavno pisarno Mestne občine
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:
3. 11. 1999 ob 13. uri, Mestna občina No-
va 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
razvidna 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 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: 3. 11. 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.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena: ne.

18.
Mestna občina Nova Gorica

Ob-13200
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana, kontaktna oseba Marina
Cankar, d.i.a., Služba za investicije, Tru-
barjeva 3, tel. 061-212 838, faKS
061-13-12-327.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe: Celje – Srednja šola za
gostinstvo in turizem Celje.

4. (a) Predmet naročila, vrsta in obseg
zahtevanih gradbenih del: zunanja uredi-
tev pri Srednji šoli za gostinstvo in turi-
zem Celje.

Ocenjena vrednost: 10,000.000 SIT.
Podroben popis del je sestavni del razpi-

sne dokumentacije.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne rešitve so
sprejemljive.

(b)
6. Predvideni datum pričetka in dokon-

čanja del: pričetek del 28. 10. 1999, do-
končanje del 19. 11. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: v taj-
ništvu I.RA. Inženiring Radovljica, Gorenj-
ska cesta 26, 4240 Radovljica, kontaktna
oseba Ana Čeh.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo do 21. 10. 1999.

Zainteresirani ponudniki lahko naslav-
ljajo vprašanja v zvezi z razpisom na na-
slov: I.RA. Inženiring Radovljica, Gorenj-
ska cesta 26, 4240 Radovljica, tel.
064/715-452, faks 064/715-498.

Odgovori bodo posredovani v roku ene-
ga dneva.

7. (c) Znesek in način plačila za razpis-
no dokumentacijo: cena razpisne dokumen-
tacije je 5.000 SIT, način plačila: virmansko
ali s položnico na žiro račun številka
51540-601-11945.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za predložitev ponud-
be: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele najkasneje do 25. 10. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: na naslov: I.RA. Inženi-
ring Radovljica, Gorenjska cesta 26, 4240
Radovljica, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba - Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 25. 10. 1999 ob 13. uri, na RS, Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Urad za šolstvo,
Ljubljana, Trubarjeva 5, soba 95/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne ga-
rancije za resnost ponudbe ter ustrezni izja-
vi za dobro izvedbo del in odpravo napak v
garancijskem roku, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v enkratnem znesku v 30 dneh po dokonča-
nju del in predložitvi računa.

12. Zahteve glede pravnega statusa, fi-
nančno poslovne in tehnične sposobnosti
ponudnika: ponudnik mora ponudbi priložiti
ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva
razpisna dokumentacija.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 10. 1999
do 12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila:
reference 30%, rok izvedbe 10%, finančna
usposobljenost 10%, reference kadrov
15%, garancijski rok 10% in cena 25%.

15. Ponudniki bodo o izidu obveščeni
do 27. 10. 1999.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 14/2-48 Ob-13203
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vrhnika, Tržaška c. 1, Vrhni-
ka, 755-158.

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

3. Kraj izvedbe del: Vrhnika.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zuna-
nja športna igrišča pri osnovni šoli Log -
Dragomer, 75,000.000 SIT.

(b) Če predvideva oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nost potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: dela se oddajajo v dveh
sklopih in sicer:

I. faza - nasipavanje in izvedba drenaže,
ocenjena vrednost je 30,000.000 SIT,

II. faza - kanalizacija in izvedba igrišč,
ocenjena vrednost je 45,000.000 SIT.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo
za en sklop ali pa za oba sklopa skupaj.

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: I. faza - no-
vember 1999, predvidoma 20 dni, II. faza
predvidoma 80 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisno dokumentacijo: Primis Vrh-
nika, d.d., Tržaška c. 23, Vrhnika.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 28. 10. 1999 do 14.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 15.000
SIT z virmanom na žiro račun Primis Vrhni-
ka, d.d., št.: 50110-601-29525 pri APP
Vrhnika.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 11. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Vrhnika, Oddelek za
urejanje prostora in komunalne zadeve, Tr-
žaška 1, 1360 Vrhnika.

Ponudbe morajo biti zapečatene z ozna-
ko “ Ne odpiraj – ponudba” z navedbo jav-
nega razpisa.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 11. 1999 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Vrhnika, Tržaška c. 1, Vrhnika.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1,500.000 SIT z veljavnostjo
do poteka opcije ponudbe.

11. Glavni pogoj financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

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

13. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno – poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: doka-
zilo o registraciji, odločba o izpolnjevanju po-
gojev za opravljanje dejavnosti, sposobnost in
reference s področja predmetnega naročila.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: do pričetka odpiranja
ponudb, po tem roku lahko naročnik vnovči
garancijo za resnost ponudbe v kolikor bo
ponudnik izbran kot najugodnejši in bo po-
nudbo umaknil ali spremenil pogoje iz nje.

15. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): cena
60%, reference 20%, rok izvedbe 10%, ga-
rancija 5%, posebne ugodnosti 5%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na Primis
Vrhnika, d.d., pri Gutnik Liljani in Pivk Gora-
nu, inž.geod. na tel. 755/708 ali 755/616.

17., 18.
Občina Vrhnika

Št. 41405-09/98-53 Ob-13284
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Komen, Komen 126/a, 6223
Komen, faks 067/78-400.

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

3. Kraj izvedbe del: Komen na Krasu.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija zdravstvene postaje Komen.

Dela obsegajo gradbena, obrtniška in in-
stalacijska dela.

Ocenjena vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi
vsa dela, ki so predmet javnega naročila in
se ne morejo prijaviti na izvajanje posamez-
nega sklopa ali za izvajanje del iz posamez-
nega sklopa.

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: začetek del 2. 12. 1999, do-
končanje del februar 2000.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
sel d.o.o., Cankarjeva 1, 6230 Postojna,
kont. oseba Iztok N. Čančula, tel.
067/24-438.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5.11. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
52200-601-12092, Misel d.o.o. Postojna.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: torek 9. november
1999 do 15. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Komen, Komen
126/a, 6223 Komen, v zapečateni kuverti
s pripisom “Ponudba za zdravstveno posta-
jo Komen - Ne odpiraj ”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek 9. november 1999 ob 16. uri na Ob-
čini Komen, Komen 126/a, 6223 Komen.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: ponudnik mora predložiti garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ocenjene vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: način plačila z
roki je določen v pogodbi kot obvezni se-
stavini razpisne dokumentacije.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno - poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in doka-
zila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb.

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

– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena, pri čemer najnižja

cena še ne predstavlja najugodnejše po-
nudbe,

– način plačila in fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– garancijski rok,
– reference ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
16., 17., 18.

Občina Komen

Št. 353-35-27/99-1850-55 Ob-13342
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, za katero vodi investicijo Komunal-
na direkcija, Odsek za gospodarske javne
službe Maribor, kontaktna oseba mag. B.
Škerbinek, univ. dipl. inž. grad., Sloven-
ska 40, 2000 Maribor, tel. 220-14-12,
faks 226-551, soba št. 108/I.

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

3. Kraj izvedbe del: Maribor–MČ Ko-
roška vrata.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: strojne
in elektro instalacije; skupna vrednost in-
vesticije je ca. 35 mio SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek okto-
ber 1999, dokončanje v aprilu leta 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo: Komu-
nalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 11. 1999 do
14. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 20.000 SIT z vir-
manom ali položnico na ŽR št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 12. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slo-
venska 40, 2000 Maribor, soba 210/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 12. 1999 ob 8.30, Komunalna direkcija,
Slovenska 40, 2000 Maribor, sejna soba/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od orientacijske vrednosti javnega naro-
čila. Trajanje garancije 40 dni po sprejetju
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
(Uradni list RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupi-
na ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: pravni status ponudnika, d.o.o., d.d.,
s.p., finančno-poslovne in tehnične sposobno-
sti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, bodo na-
vedene v razpisni dokumentaciji.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do odpiranja po-
nudb: 2. 12. 1999.

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

– reference pri podobnih delnih : 40 točk,
– ponudbena cena: 50 točk,
– roki izvedbe: 10 točk.
16., 17., 18.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Št. 36/99-2 Ob-13176
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Okrožno sodišče na Ptuju, Kremplje-
va ulica 7, 2250 Ptuj, tel. 062/786-630,
faks 062/772-017.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: fizično in tehnično varova-
nje poslovnih prostorov.

Ocenjena vrednost naročila: 7,500.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: poslovni prostori Okrož-
nega in Okrajnega sodišča na Ptuju.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica
7, 2250 Ptuj, kont. oseba Aleksander Turk,
soba št. 16, tel. 062/786-630-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 29. 10. 1999.

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

predložiti ponudbo: 5. 11. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Okrožno sodišče na Ptuju,
Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 11. 1999 ob 11. uri, na sedežu naročni-
ka, Krempljeva ulica 7, soba št. 22.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2% od ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
do 31. 12. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: določeno v razpisni
dokumentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna doku-
mentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 5. 11. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navede-
no v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ne.
20.

Okrožno sodišče na Ptuju

Št. 36/99-1 Ob-13179
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Okrožno sodišče na Ptuju, Kremplje-
va ulica 7, 2250 Ptuj, tel. 062/786-630,
faks 062/772-017.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: čiščenje poslovnih prosto-
rov.

Ocenjena vrednost naročila: 7,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: poslovni prostori Okrož-
nega in Okrajnega sodišča na Ptuju.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica
7, 2250 Ptuj, kont. oseba Aleksander Turk,
soba št. 16, tel. 062/786-630-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 29. 10. 1999.

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

predložiti ponudbo: 5. 11. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Okrožno sodišče na Ptuju,
Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 11. 1999 ob 9. uri, na sedežu naročnika,
Krempljeva ulica 7, soba št. 22.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2% od ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
do 31. 12. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: določeno v razpisni
dokumentaciji.

14.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna doku-
mentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 5. 11. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navede-
no v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ne.
20.

Okrožno sodišče na Ptuju

Ob-13181
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta Krških žrtev 14,
8270 Krško, telefaks 0608/22-221.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila z
izvedenim javnim razpisom za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: zimsko vzdrževanje občin-
skih cest v Občini Krško; ocenjena vred-
nost celote razpisanih del znaša 80,000.000
SIT; ocenjene vrednosti po posameznih ob-
močjih pa znašajo:

1. območje: Senovo, Brestanica, Rož-
no–Presladol in Koprivnica – 25,000.000
SIT,

2. območje: Dolenja vas, Zdole, Krško
levi breg + most – 14,550.000 SIT,

3. območje: Veliki Trn, Raka, Leskovec pri
Krškem, Krško desni breg, Senuše, Veliki
Podlog, Krško polje, Gora – 29,250.000 SIT,

4. območje: Kostanjevica na Krki, Pod-
bočje – 11,200.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naslednja območja:
1. območje: Senovo, Brestanica, Rož-

no–Presladol in Koprivnica,
2. območje: Dolenja vas, Zdole, Krško

levi breg + most,
3. območje: Veliki Trn, Raka, Leskovec

pri Krškem, Krško desni breg, Senuše, Veli-
ki Podlog, Krško polje, Gora,

4. območje: Kostanjevica na Krki, Pod-
bočje.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: zahteve o
navedbi imen in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega za izvedbo storitev so raz-
vidne iz razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudnik lahko predloži ponud-
bo za vsa razpisana območja hkrati ali samo
za posamezna območja v skladu s 4. točko
tega razpisa.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi samo po-
nudbo, ki je v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek: takoj po pod-
pisu pogodbe; izvajanje do 15. 4. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
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čina Krško, Oddelek za gospodarsko infra-
strukturo, CKŽ 14, Krško.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno dvigniti do 8. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno vplačati 5.000 SIT na ŽR
51600-630-13042.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno do-
staviti najkasneje do 15. 11. 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Krško, CKŽ 14, 8270
Krško, Oddelek za gospodarsko infrastruk-
turo.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 15. 11. 1999 ob
10.30, na naslovu naročnika, v sejni sobi D.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: za
resnost ponudbe se zahteva bančna garan-
cija v višini 5% ocenjene vrednosti del.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna RS.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo z izbranim po-
nudnikom sklenil pogodbo, predloženo v raz-
pisni dokumentaciji.

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 bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvig-
ne pri naročniku.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 15. 11. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika so: po-
nudbena cena 50%, razpoložljiva mehaniza-
cija za razpisana dela 20%, razpoložljiva de-
lovna sila za razpisana dela 10%, reference
ponudnika s področja, ki je predmet razpisa
10%, predhodne izkušnje naročnika s po-
nudnikom 10%.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije so na razpolago na Občini
Krško, CKŽ 14, Krško, pri Alenki Laznik, tel.
0608/22-771, vsak delovni dan med 7. in
8. uro.

19., 20.
Občina Krško

Št. 93000-18/1999-2 Ob-13191
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Sloveni-
je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
faks 061/178-48-22.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: naročilo obsega naslednje na-
loge, in sicer:

3.1 izvedba promocije Projekta poso-
dobitve evidentiranja nepremičnin.

Predvidena vrednost naročila je
2,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: brez omejitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
geodetski službi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki
morajo navesti imena in strokovne kvalifikaci-
je osebja, ki je odgovorno za izvedbo nalo-
ge, tako kot je določeno v razpisni dokumen-
taciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: delov storitev ni.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejem-
ljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: izvedba posamezne naloge poteka
po zahtevah naročnika, opredeljenih v razpi-
sni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja nalo-
ge je opredeljen z uveljavitvijo pogodbe, do-
končanje pa je določeno v razpisni doku-
mentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko osebno zahteva razpisno dokumenta-
cijo: Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, kon-
taktna oseba: Nives Jurcan, soba P03, tel.
061/178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 22. 10. 1999 do 14.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): negoto-
vinsko plačilo; cena enega izvoda razpisne
dokumentacije je 2.000 SIT, ŽR
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 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 P03.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
26. 10. 1999 ob 10. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do
10. 11. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: nalogo 3.1 v celoti fi-
nancira naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik ima lahko podizva-
jalce. Njihovo pravno razmerje določa razpi-
sna 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 mo-
rejo odstopiti od ponudbe :26. 10. 1999 po
9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so dolo-
čena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kontakt-
na oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: prva objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen: to je prva objava.

Geodetska uprava RS

Št. 90315-31/1999-5 Ob-13196
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Sloveni-
je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana;
faks 061-178-49-09.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: naročilo obsega naslednje na-
loge in sicer:

3.1. Zajem – skaniranje arhiva zem-
ljiškega katastra na IOGU Trebnje:
9,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja v prosto-
rih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: je določeno v razpisni dokumentaciji.

(b)
(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 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 svojo
varianto: izvedba posamezne naloge poteka
po zahtevah naročnika, opredeljenih v razpi-
sni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja nalo-
ge je opredeljeno z uveljevitvijo 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 raz-
pisno dokumentacijo: 25. 10. 1999 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo: cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
2.500 SIT, ŽR 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 10. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P3.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
26. 10. 1999 ob 10.30; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.
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12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od okvirne vrednosti posamezne naloge, ve-
ljavnost do 26. 11. 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 sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik ima lahko podizva-
jalce, njihovo pravno razmerje določa razpi-
sna 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 mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 26. 10. 1999 do
8. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so dolo-
čena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kontakt-
na oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila ob-
javljena – 2. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen dne 24. 9. 1999 pod št.
12148, objava o izidu še ni objavljena.

Geodetska uprava RS

Št. 90105-14/1999-2 Ob-13197
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor – Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, faks 178-48-22.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: predmet razpisa je izvedba
geodetskih meritev:

a) izmera nivelmanskega poligona Se-
žana–Senožeče,

b) izmeritvena mreža na območju
OGU Nova Gorica.

Orientacijska vrednost naročila glede na
predvidene potrebe v letu 1999: 4,200.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: teren Sežana, Senožeče
in širša okolica Nove Gorice.

5. Navedba o tem, ali je izvedba naročila
te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
določbami rezervirana za specifičen poklic:

a) naročilo obsega naloge, ki jih lahko
opravijo izvajalci geodetskih storitev,

b) zakon o geodetski službi.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če

se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: naloge so že v 3. točki te objave.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: za obdobje od podpisa
pogodbe do 15. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, po predhodni
najavi pri Nives Jurcan po tel. 178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 10. 1999 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 2.500
SIT na ŽR 50100-630-10014 (MOP).

10. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: 26. 10. 1999 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 10. 1999 ob 10. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ponudbene vred-
nosti z veljavnostjo do 30. 12. 1999.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: 26. 10. 1999 do
14. ure.

17.
18. Druge informacije o naročilu: Geo-

detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, kontaktna oseba
Matija Medved tel. 178-48-63.

19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor

Geodetska uprava RS

Št. 95/12-99 Ob-13202
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Murska Sobota,
Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska
Sobota (pooblaščeni naročnik), tel.
069/32-010, faks 069/21-007.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izdelava idejnega projekta
(1. faza) ter PGD in PZI (2. faza) za izgrad-
njo ginekološko porodniškega oddelka
Splošne bolnišnice Murska Sobota.

Ocenjena skupna vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naslovi ponudnikov.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali upravni-
mi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: izvedba naročila je rezervirana za poklic
dipl. inž. arhitekture; prednost imajo arhitekti,
ki so včlanjeni v inženirsko zbornico Slovenije.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon in
predpisi s področja javnih naročil, sklepi in
usmeritve Ministrstva za zdravstvo ter stan-
dardi in normativi v zdravstvu.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: pravne in
fizične osebe morajo navesti imena in stro-
kovne kvalifikacije osebja, odgovornega za
izvedbo storitev.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko potegujejo le
za skupno izvedbo storitve (idejni načrt, PGD
in PZI).

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki morajo
pripraviti ponudbo idejnega načrta za dve
varianti (podrobno v razpisni dokumentaciji),
PGD in PZI pa za izbrano varianto.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi le svojo va-
rianto.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 15. 10. 1999 do
18. 11. 1999 (1. faza) oziroma od 15. 10.
1999 do 24. 2. 2000 (2. faza).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, Raki-
čan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska So-
bota (tajništvo).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do 12. novembra
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila za razpisno
dokumentacijo je 5.000 SIT, ki jih je treba
plačati z virmanom na račun št.
51900-603-32361.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 18. 11. 1999 do 12.
ure (1. faza) oziroma do 24. 2. 2000 do 12.
ure (2. faza).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Murska
Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6 (tajništvo
bolnišnice).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v četrtek, 18. 11. 1999 ob 12.30, na naslo-
vu naročnika, v sobi direktorja bolnišnice.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: za
finančno zavarovanje storitve mora ponudnik
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe, v skladu z določbami razpisne doku-
mentacije.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: predložitev idejnega
projekta ter PGD in PZI.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: sklene se pogodba z glavnim
nosilcem storitve (če jih je več).

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: prav-
ni status ter finančno poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponud-
nik, so razvidne iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 18. 11. 1999 po
12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kvaliteta
idejnega projekta (podrobnosti v razpisni do-
kumentaciji) s ponderjem 40%, reference za
storitve na podobnih objektih 30%, cena sto-
ritve in fiksnost cen 20%, plačilni pogoji 10%.

18. Druge informacije o naročilu:
– pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference domačih ponudnikov;
– predvideni datum objave javnega razpi-

sa: 15. 10. 1999;
– zapečatene kuverte morajo imeti poleg

naslova naročnika čitljiv napis: “Ne odpiraj –
Ponudba za porodnišnico” ter številko obja-
ve javnega naročila v Uradnem listu RS;

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje do 20. 12. 1999.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: predhodne
objave o nameri naročila ni bilo.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo: gre za prvi javni razpis.

Splošna bolnišnica Murska Sobota
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Št. 90315-41/1999-1 Ob-13204
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Sloveni-
je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
faks 061/178-49-09.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: naročilo obsega naslednje na-
loge, in sicer:

3.1. izdelava skanogramov, kontrol-
nih izrisov in DKN – območje 99-20:
1,070.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja v prosto-
rih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: naročilo obsega nalogo, ki jo lahko opra-
vijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: deli stroritve oziroma naloge so
že opredeljeni v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: izvedba nalog poteka po zahtevah
naročnika, opredeljenih v razpisni dokumen-
taciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja nalo-
ge je opredeljen z uveljevitvijo 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 raz-
pisno dokumentacijo: 25. 10. 1999 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo: cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
2.500 SIT – ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 10. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P3.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
26. 10. 1999 ob 11. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od okvirne vrednosti naloge- veljavnost do
20. 12. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila

v drugih dokumentih: naloga 3.1. se financi-
ra v približnem razmerju: 10% naročnik in
90% sofinancer.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik ima lahko podizva-
jalce, njihovo pravno razmerje določa razpi-
sna 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 mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 26. 10. 1999 do
8. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
18. Druge informacije o naročilu: kontakt-

na oseba iz 9. točke te objave.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: še ni bila ob-
javljena – prva objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen: to je prva objava.

Geodetska uprava RS

Ob-13250
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slo-

venija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Zupan-
čičeva 6, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro zavaro-
valnih storitev brez omejitev.

3. Vrsta storitev in opis ter ocena vredno-
sti naročila: Ministrstvo za šolstvo in šport,
pridobitev ponudb zavarovanja premože-
nja, interesov in oseb na področju šolst-
va v lasti države.

Ocenjena vrednost je 120,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
zavarovalnicah (Ur. l. RS, št. 64/94, št.
35-1/95, št. 22/97).

c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitev: po razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: samo celotna ponudba.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: lastne variante niso sprejemljive.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2000 do 24. ure.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko zainteresirani po-
nudniki dvignejo: v tajništvu službe za investi-
cije Ministrstva za šolstvo in šport na Trubar-
jevi 3 v Ljubljani, vsak delavnik od 8. do 14.
ure, telefon 061/212-838; 13-12-249, faks

061/13-12-327, kontaktna oseba: Nataša
Novak.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 8. 11. 1999.

10. a) Rok predložitve ponudb: upošte-
vane bodo ponudbe, ki bodo prispele do
18. 11. 1999 do 10. ure (datum in čas pris-
petja).

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RS Ministrstvo za šolstvo in šport
- vložišče Župančičeva 6, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba - Ne odpiraj“ in
z navedbo predmeta naročila. Na kuverti mo-
ra biti popoln naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 11. 1999 ob 12. uri na naslovu: RS
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva
6, soba št. 201, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe: ponudnik mora k ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe in
ustrezno izjavo banke za dobro izvedbo za-
varovalnih storitev v pogodbenem roku, kot
jih zahteva razpisna dokumentacija.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo letne zavarovalne
premije v štirih kvartalnih enakih obrokih brez
doplačil/obresti in brez devizne klavzule z
valuto plačila posameznega obroka 30 dni
po uradnem prejemu računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: zavarovalni pool..

15. Zahteve glede pravnega statusa, fi-
nančno poslovne in tehnične sposobnosti po-
nudnika: ponudnik mora ponudbi priložiti
ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva
razpisna dokumentacija.

16. Datum po katerem ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 18. 11. 1999, po
10. uri.

17. Merilo za dodelitev naročila:
– višina zavarovalne premije po posamez-

nem sklopu zavarovalnih vrst 40%,
– najvišji premijski popust po posamez-

nem sklopu zavarovalnih vrst 20%,
– razširjenost poslovne mreže po posa-

meznem sklopu zavarovalnih vrst 10%,
– finančno stanje ponudnika po posamez-

nem sklopu zavarovalnih vrst 10%,
– reference s področja javnih naročil po

posameznem sklopu zavarovalnih vrst 10%,
– posebne ugodnosti po posameznem

sklopu zavarovalnih vrst 10%.
18. Druge informacije o naročniku: ni.
19. Predhodna objava namere ali neus-

peli javni razpis: ni.
Ponudniki bodo o izidu obveščeni sklad-

no z zakonom o javnih naročilih.
Ministrstvo za šolstvo in šport RS

Št. 4-698/99 Ob-13260
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Savo Kladnik Sevnica,
Trg svobode 42, 8290 Sevnica, faks
0608/41-202.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: prehrambeni izdelki v skupni
vrednosti 21,400.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Osnovna šola Savo Klad-
nik Sevnica, Trg svobode 42, 8290 Sevnica.
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5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če

se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev:

– I. skupina: kruh in pekovski izdelki –
vrednost naročila: 5,000.000 SIT,

– II. skupina: mleko in mlečni izdelki ter
napitki – vrednost naročila: 2,900.000 SIT,

– III. skupina: meso in mesni izdelki –
vrednost naročila: 4,000.000 SIT,

– IV. skupina: sveža zelenjava in sveže
sadje – vrednost naročila: 6,000.000 SIT,

– V. skupina: ostalo prehrambeno blago
– vrednost naročila: 3,500.000 SIT.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2000 (12 mesecev).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Savo Kladnik Sevnica, Trg svobo-
de 42, 8290 Sevnica, kontaktna oseba: prof.
Janja Pinoza (pomočnica ravnateljice).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 18. 10. 1999 do
29. 10. 1999, od 10. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT nakazati na žiro
račun šole, št. 51610-603-30944.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Osnovna šola Savo Kladnik
Sevnica, Trg svobode 42, 8290 Sevnica, z
napisom: “Ponudba – Ne odpiraj” in s
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 11. 1999 ob 10. uri, v zbornici šole.

12., 13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-

pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: kupoprodajna pogodba.

15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: 11. 11. 1999 po
12. uri.

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

– ponudbena cena in kompletnost po-
nudbe,

– roki dobave,
– boljše reference,
– druge ugodnosti (popusti, sponzorstvo

ipd.),
– ugodnejša dinamika plačil.
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki vse-

buje najnižjo ceno, temveč prosto presoja o
izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu z
navedenimi pogoji.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo obveščeni o izidu razpisa najka-
sneje v 15 dneh od odpiranja ponudb.

19., 20.
Osnovna šola Savo Kladnik Sevnica

Št. 660 Ob-13182
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, 3000 Celje, tel. 063/441-133, faks
063/485-701.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izdelava projektne doku-

mentacije PGD, PZR in PZI, vključno z
investicijskim programom za dokončanje
oddelkov SB Celje:

– urgentni oddelek,
– bolniški oddelek splošne in abdominal-

ne kirurgije,
– travmatološki bolniški oddelek,
– nevrološki bolniški oddelek.
Ocenjena vrednost naročila je

16,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ce-

lje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
graditvi objektov, pravilnik o podrobnejši vse-
bini projektne dokumentacije in drugo v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki
morajo navesti imena in strokovne kvalifikaci-
je osebja, odgovornega za izvedbo storitve.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se ne morejo potego-
vati samo za del storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne, ponudba mora biti skladna z
razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročilo bo trajalo 12
mesecev po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se lahko dobi v tajništvu
SPV Splošne bolnišnice Celje, Oblakova 5,
Celje, od ponedeljka do petka med 8. in 12.
uro, po predhodni enodnevni najavi po faksu
063/485-701 in predložitvi dokazila o plači-
lu razpisne dokumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do vključno 3. 11.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT na žiro račun
št. 50700-603-31871.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 17. 11. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predlo-
žiti na naslov, ki je naveden v točki 9.(a).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 11. 1999 ob
10. uri, v Splošni bolnišnici Celje, SPV –
investicije.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 2% razpisane vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila

v drugih dokumentih: plačilni rok je 45 dni
po potrjeni projektni dokumentaciji posamez-
nega oddelka.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravna oblika je 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:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po 17. 11. 1999
po 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so reference (20%) in cena (80%).

18.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: namera ni bila
objavljena.

20.
Splošna bolnišnica Celje

Št. 32/99 Ob-13271
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Skupnost zavodov osnovne zdravstve-
ne dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3,
3000 Celje, faks 063/434-614. Po poobla-
stilu naslednjih ZD: Celje, Šmarje pri Jelšah,
“dr. Jožeta Potrate” Žalec, Laško, Sevnica,
Brežice, Šentjur.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: nabava kurilnega olja:

– ZD Šmarje pri Jelšah: 85.000 litrov,
– ZD “dr. Jožeta Potrate” Žalec: 98.000

litrov,
– ZD Laško: 53.000 litrov,
– ZD Sevnica: 56.000 litrov,
– ZD Celje: 55.000 litrov,
– ZD Brežice: 55.000 litrov,
– ZD Šentjur: 35.000 litrov.
Skupna orientacijska vrednost celotne po-

nudbe: 19,200.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Zdravstveni dom Celje,

Gregorčičeva 5, Celje, Zdravstveni dom
Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, Šmarje
pri Jelšah, Zdravstveni dom “dr. Jožeta Po-
trate” Žalec, Prešernova 6, Žalec, Zdravstve-
ni dom Laško, Kidričeva 5b, Laško,
Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14,
Sevnica, Zdravstveni dom Brežice, Černel-
čeva 8, Brežice, Zdravstveni dom Šentjur,
Ulica Leona Dobrotinška 5, Šentjur.

5. (a), (b), (c)
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 svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 12. 1999 do
30. 11. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Skup-
nost zavodov osnovne zdravstvene dejavno-
sti celjske regije, Gregorčičeva 3, Celje,
Služba za javna naročila, kontaktna oseba
Jože Cerovšek, tel. 063/434-615.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: vsak delovni dan od
ponedeljka do petka med 8. in 12. uro, od
19. 10. 1999 do 27. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije v višini 23.800 SIT (znesek vklju-
čuje DDV), na žiro račun št.
50700-603-31892, davčna številka:
43103375.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 11. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, Celje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”, s
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, navedbo predmeta naročila, naslo-
vom ponudnika, in sicer: “Javni razpis – Do-
bava kurilnega olja”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 11. 1999 ob 8.15, na naslovu: sejna so-
ba Zdravstvenega doma Celje, Gregorčiče-
va 5, 1. nadstropje – levo.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
800.000 SIT, bančna garancija za resnost
ponudbe do 31. 12. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: 60 dnevni plačilni rok.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: kot ponudnik lahko sodeluje
vsaka pravna ali civilna oseba, ki je registrira-
na za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima
za opravljanje dejavnosti vsa predpisana do-
voljenja.

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

16. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja po-
nudb (5. 11. 1999 do 8. ure).

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo:

– cena,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti.
18. Druge informacije o naročilu: more-

bitne druge strokovne informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki na naslovu:
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene de-
javnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, Ce-
lje, tel. 063/434-615, s predhodno najavo;
kontaktna oseba – služba za javna naročila:
Jože Cerovšek.

19., 20.
Skupnost zavodov osnovne

zdravstvene dejavnosti celjske regije

Ob-13295
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze – Di-
rekcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
faks 178-8036.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: konzultantske in inženiring
storitve pri vzdrževanju, upravljanju in
varstvu državnih cest.

Ocenjena vrednost: 1.300,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),

– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97),

– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje
svojih obveznosti v postopkih javnega naro-
čanja (Ur. l. RS, št. 73/97),

– zakon o izvrševanju proračuna s spre-
membami in dopolnitvami,

– drugi predpisi.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
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 razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo na naslovu: Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 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 raz-
pisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 25.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko plačajo
z virmanom na žiro račun Jurmat, d.o.o.,
Ljubljana, 50106-601-217193.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 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 in inženiring storitev
pri vzdrževanju, upravljanju in varstvu državnih
cest za proračunski leti do 2002”. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 11. 1999 ob
12. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

12. 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 1% od vrednosti javnega razpi-
sa v višini 13,000.000 SIT in veljavnostjo 91
dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti finan-
cira naročnik iz proračunskih sredstev Re-
publike Slovenije. Način plačevanja z roki je
določen v pogodbi kot obvezni sestavini raz-
pisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: sklenitev pogodbe z naročni-
kom. Ponudniki lahko nastopajo kot posa-
mezni izvajalec oziroma skupno nastopanje
(joint venture), z opredelitvijo in pooblastilom
vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupno nastopanje (joint ven-
ture), z opredelitvijo in pooblastilom vodilne-
ga partnerja. Ponudniki morajo za priznanje
sposobnosti priložiti k ponudbi: overjeno fo-
tokopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejša od 30 dni, dokazilo za oprav-
ljanje dejavnosti (overjeno fotokopijo uprav-
nega organa za opravljanje dejavnosti), boni-
teta, bilančno stanje oziroma poročilo revi-
zorjev za zadnja 3 leta, kadrovska sestava in
opremljenost.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 91 dni od datuma
odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN) in merila,
navedena v razpisni dokumentaciji, Knjiga 1,
Zvezek 1, 28. člen. Ponudbe se bodo rangi-
rale po sistemu točkovanja od 0 do 100
točk, pri tem ima vplivnost tehničnega dela
80% težo, ki se sestoji:

1. reference ponudnika (R): doseda-
nje izvajanje konzultantskih in inženiring sto-
ritev pri vzdrževanju, upravljanju in varstvu
državnih cest: ponder 0,3;

2. angažiranost ponudnika (A) bo
ovrednotena kot vsota točk, glede na odsto-
tek letne realizacije inženiring storitev za na-
ročnika v razmerju do celotnega letnega ob-
sega inženiring storitev ponudnika: ponder
0,2;

3. kadri ponudnika za izvedbo razpisa-
nih del bodo vrednoteni kot vsota točk po
treh vrstah univerzitetne izobrazbe: gradbe-
ni, pravni in ekonomski: ponder 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. pridobljen certifikat ISO 9000: pon-
der 0,1.

Vplivnost finančnega dela pa je 20%.
Ponudba, ki v ocenjevalnem delu tehnič-

nega dela ne bo dosegla skupno 25 točk, bo
iz nadaljnjega ocenjevanja izločena, njen fi-
nančni del pa vrnjen ponudniku, v skladu z
razpisno dokumentacijo.

18. Druge informacije o naročilu: naroč-
nik bo ponudnikom posredoval druge infor-
macije o naročilu, le na podlagi pismeno po-



Stran 5600 / Št. 84 / 15. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

stavljenih vprašanj, ki jih bo prejel najkasneje
do 10 dni pred skrajnim datumom za oddajo
ponudb, na naslov: Direkcija RS za ceste,
Služba za javna naročila, Tržaška 19, Ljublja-
na. Strokovne informacije posreduje pisno
Vlasta Živec, univ. dipl. ekon., soba 418/IV,
faks 178-8036.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: 21. 5. 1999 v
Ur. l. RS, št. 37-38.

Naročnik bo ponudnike obvestil o izidu
razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 35005-5/99 Ob-13297
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330
Piran, županja Vojka Štular, faks
066/746-205.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izdelava ureditvenega načr-
ta za Sečovlje–Košta, orientacijska vred-
nost del je 5,000.000 SIT. Kartni material in
geodetska dela so pridobljena.

4. Kraj izvedbe: Piran.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: je predpisana.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo:

– 18. člen zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97),

– 36. in 67. člen zakona o urejanju nase-
lij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št.
18/84, 37/85, 29/88 in Ur. l. RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),

– 12. in 38. člen statuta Občine Piran
(Ur. objave, št. 8/95, 45/97 in Ur. l. RS, št.
7/96).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik
mora predložiti seznam sodelavcev, ki sode-
lujejo pri izdelavi razpisanih del. Obvezno je
potrebno navesti: odgovornega vodjo pro-
jekta, odgovorne nosilce za posamezne na-
loge in področja (urbanistični, krajinski, pro-
metno-tehnični, komunalno-infrastrukturni
del, stroški izvedbe posegov, geodetska de-
la in izdelava poročila o vplivih na okolje) in
zunanje sodelavce. Ponudba mora vsebovati
izjave zunanjih sodelavcev, da pristopajo k
sodelovanju pri izdelavi razpisanih del.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: razpisano delo se izvaja v celoti
(geodetske podloge so že izdelane).

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ponudnik ponudi samo eno varian-
to. Zaželjeno pa je, da se znotraj program-
skih izhodišč, ki so predmet razpisa, predla-
ga variantne rešitve za določene posege (pro-
metna ureditev, stanovanjski objekt, parkov-
ne ureditve itd.).

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del je v novem-
bru 1999, po izbiri izvajalca in končanje del
bo novembra 2000, trajanje naročila je 12
mesecev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-

čina Piran, Urad za urejanje prostora, Tartini-
jev trg 2, 6330 Piran (informacije Boris Ko-
čevar in Nataša Umek).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 25. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentaci-
je je 3.000 SIT, plačljivo z virmanom na žiro
račun št. 51410-637-20808, Uprave Obči-
ne Piran.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: v četrtek, 4. 11. 1999
do 12. ure, na vložišče naročnika. Ponudbe,
poslane po pošti, morajo biti poslane pripo-
ročeno in morajo prispeti po pošti do zgoraj
navedenega roka.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Piran, Urad za ureja-
nje prostora, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, z
vidno oznako “Ne odpiraj, ponudba – javni
razpis za ureditveni načrt za Sečovlje–Ko-
šta”, ponudba mora biti v zaprti in žigosani
ovojnici.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 4. 11. 1999 ob 13.
uri, v mali sejni dvorani v stavbi Občine Piran,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
vrednosti. Kolikor ponudnik, ki je bil izbran
na javnem razpisu, v roku 8 dni od prejema
pogodbe v podpis, ne sklene pogodbo z
naročnikom, lahko naročnik sklene pogod-
bo z drugim najugodnejšim ponudnikom, v
tem primeru ima naročnik pravico vnovčiti
garancijo za resnost ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačilo po fazah izdela-
ve naloge oziroma v skladu z dogovorjenimi
plačilnimi pogoji, ponudenimi v razpisu (pred-
videti odlog plačila vsaj za 6 mesecev).

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: prevzemnik naloge mora biti
pravna oseba, ki pa lahko k razpisu povabi
zunanje sodelavce. Ponudnik mora podpisa-
ti izjavo o strinjanju z razpisno dokumentacijo
in o skladnosti ponudbe z razpisno doku-
mentacijo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokazilo o registra-
ciji ter dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
Kolikor ponudnik vključi v delo zunanje so-
delavce, mora biti ponudbi priložena tudi iz-
java njihovih delodajalcev, kolikor k sodelo-
vanju ni vključeno podjetje, pri katerem je
zunanji sodelavec zaposlen.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: do dneva odpira-
nja ponudb (4. 11. 1999).

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

– cena razpisanih del in plačilni pogoji –
odlog plačila vsaj za 6 mesecev – 20%,

– ugodnejši rok izdelave razpisanih del –
20%,

– usposobljenost delovne skupine –
20%,

– tehnični nivo izdelave dokumentacije,
prezentacija (grafična obdelava in izdelek v
računalniški obliki) – 15%,

– reference s področja dela, ki je pred-
met razpisa – 15%,

– usmeritev organizacije – 10%.
Naročnik ni dolžan upoštevati najcenejšo

ponudbo za najugodnejšo.
Ponudba mora biti veljavna najmanj 120

dni od oddaje ponudbe.
18. Druge informacije o naročilu: druge

informacije so navedene v razpisni dokumen-
taciji.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo pred-
hodne objave.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo: ni bilo predhodnega razpisa.

Občina Piran

Št. 400-06-01/99 Ob-13298
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev (41. člen ZJN).

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: strokovne podlage in po-
sebne strokovne podlage za ureditveni
načrt za Škocjanski zatok – geodetski
načrt.

Ocenjena vrednost naročila: 7,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na raz-
pisanem območju ter na sedežu izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: izvajalci morajo imeti sklenjeno pogod-
bo z Geodetsko upravo Republike Slovenije
za opravljanje geodetskih storitev in javno
pooblastilo.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o geo-
detski službi, zakon o zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navodila
so sestavni del razpisne dokumentacije.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo upo-
števal variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje naročila je 1,5
meseca po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: MOP,
Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljublja-
na, Vojkova 1b, Mateja Galič, univ. dipl.
prav., pritličje, tel. 061/178-44-51.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 4. 11. 1999.

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

predložiti ponudbo: 4. 11. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče,
pritličje, tel. 061/178-44-09.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 11. 1999 ob 11. uri, MOP, Uprava RS za
varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
sejna soba, I. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
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nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
350.000 SIT, z veljavnostjo do 15. 12.
1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik financira raz-
pisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS
in poravnava plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Po-
nudbena cena je fiksna, avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
zunanjimi sodelavci oziroma podizvajalci.

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

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov pri
Republiški upravi za javne prihodke;

– da ima veljavno registracijo za opravlja-
nje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) 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 BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sestavi-
tve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6 me-
secih ni bil blokiran več kot 3 dni;

– da proti njemu ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali posto-
pek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave in da njegovo poslovanje ni s sod-
no ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih

letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem;

– da ima strokovne reference;
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v razpi-

sni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: 4. 11. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika, maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine,

maks. 15 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi delo

brez zunanjih sodelavcev oziroma podizva-
jalcev, maks. 5 točk,

– ponudbena cena, maks. 40 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 4 točke,
– podatki, opremljenost, ugodnosti,

maks. 6 točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom

doseženih točk.
18. Druge informacije o naročilu: more-

bitne druge informacije o naročilu dobijo po-
tencialni ponudniki na naslovu naročnika;
kontaktna oseba naročnika Alma Vičar, univ.
dipl. inž. arh., tel. 061/178-44-44.

19.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen dne 10. 9. 1999 objava o
izidu pa dne 15. 10. 1999.

Uprava Republike Slovenije
za varstvo narave

Št. 363-3/99 Ob-13299
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, Davčna uprava Republike Slovenije,
Jesenkova 3, 1000 Ljubljana, faks
132-41-09.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: najem delno opremljenih po-
slovnih prostorov oziroma najem delno
opremljenih poslovnih prostorov s po-
stopnim odkupom v okvirni skupni povr-
šini 2800 m2, za uporabnika Davčni urad
Kranj, v območju ožjega mestnega jedra
mesta Kranj.

Ocenjena vrednost naročila znaša
85,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Kranj.
Posebne zahteve naročnika: v primeru, da

bo ponudnik oziroma posrednik predložil več
ponudb za najem različnih nepremičnin, mora
biti vsaka ponudba izdelana na originalni raz-
pisni dokumentaciji, vsaki ponudbi morajo biti
priložene vse zahtevane priloge in vsaka po-
nudba mora biti oddana v svojem ovitku.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek storitve je takoj
po sklenitvi pogodbe o primopredaji prosto-
rov, vendar najkasneje s 1. 9. 2001 za va-
rianto A in B.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Jesen-
kova 3, Ljubljana, kontaktna oseba Jakše
Karin, tel. 178-3814 in faks 132-41-09.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 15. 11. 1999, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.

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

predložiti ponudbo: 23. 11. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za finance, Davčna uprava Republike
Slovenije, Glavni urad, glavna pisarna, Je-
senkova 3, Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Slovenije,
Jesenkova 3, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene vred-
nosti naročila za obdobje enega leta, z ve-
ljavnostjo do vključno veljavnosti ponudbe,
to je do 6. 2. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: skladno z določili po-
sebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahteve.

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:

– predpisana dovoljenja za opravljanje de-
javnosti s področja, v katero spada izvedba
javnega naročila,

– finančna sposobnost (bonitetni obrazci
BON 1 oziroma BON 2 oziroma BON 3),

– izpolnjevanje tehničnih pogojev, ustrez-
na pooblastila, sposobnost upravljanja, za-
nesljivost, izkušnje in ugled.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 6. 1. 2000.

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

Za varianto A: najem delno opremljenih
poslovnih prostorov:

1. lokacijska ustreznost (0–40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

tehničnih zahtevah za najem poslovnih pro-
storov (od 0–80 točk za delno opremljene
poslovne prostore),

3. spreminjanje cen (0–10 točk),
4. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10

dni daljši plačilni rok od zahtevanega, vendar
največ za 60 dni),

5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (0–10 točk).

Pri vrednotenju po točkah od 1 do 5 se
upošteva vplivnostni faktor 0,7.

6. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbe se

izračuna količnik med najnižjo in obravnava-
no ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se
pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,3, tako
dobljeni zmožek pa se pomnoži s številom
100.

Za varianto B: najem delno opremljenih
poslovnih prostorov s postopnim odkupom:

1. lokacijska ustreznost (0–40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

tehničnih zahtevah za najem poslovnih pro-
storov (od 0–80 točk za delno opremljene
poslovne prostore),

3. pogoji postopnega odkupa poslov-
nih prostorov in pisarniške opreme (0–15
točk),

4. spreminjanje cen (0–10 točk),
5. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10

dni daljši plačilni rok od zahtevanega, vendar
največ za 60 dni),

6. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (0–10 točk).

Pri vrednotenju po točkah od 1 do 6 se
upošteva vplivnostni faktor 0,7.

7. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbe se

izračuna količnik med najnižjo in obravnava-
no ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se
pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,3, tako
dobljeni zmožek pa se pomnoži s številom
100.

Ni nujno, da je najcenejši ponudnik tudi
najugodnejši. Najugodnejša ponudba je tista
ponudba, ki doseže najvišji rezultat po vseh
vrednotenjih po posameznih variantah.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
najkasneje do 6. 1. 2000.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen dne 27. 8. 1999 pod št.
Ob-10490.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
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Zbiranje predlogov

Št. 403-8/88-2 Ob-13208
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava RS, Železna cesta
18, Ljubljana, faks 061/302-534.

2. Način izbire: javni razpis za zbiranje
predlogov, 57. člen ZJN.

3. (a) Opis razpisanih naročil: predlaga-
nje idejne rešitve za elektronsko obde-
lavo obrazcev za obračun DDV (zajem
podatkov iz obrazcev, preverjanje pra-
vilnosti vpisanih podatkov in shranjeva-
nja obrazcev v elektronski obliki) in pre-
skušanje ponujenih rešitev na testnem
vzorcu obrazcev.

(b) Lokacija izvedbe: po dogovoru z iz-
branimi ponudniki.

4. Predviden čas izvedbe naročila: po
dogovoru z izbranimi ponudniki.

5. (a) Polni naziv službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS, Železna cesta 18/II,
Projektna pisarna DDV, Ljubljana, tel.
061/1734-452, faks 061/302-534,
e-mail: DDV.Pisarna@gov.si.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 10. 1999.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti predloge: 5. 11. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti predloge: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za finance, Davčna uprava RS, Že-
lezna cesta 18, Ljubljana.

7. Datum, čas in kraj odpiranja predlo-
gov: 5. 11. 1999 do 10. ure, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava RS, Železna cesta
18/II, Ljubljana.

8. Merila za ocenjevanje predlogov:
– usposobljenost ponudnika,
– učinkovitost oziroma ustreznost ponu-

jenega predloga, glede na razpisane cilje
naročnika,

– roki izdelave,
– reference ponudnika.
9. Oblika predloga: po razpisni doku-

mentaciji.
10. Drugi pogoji: naročnik želi posebne

pogovore z vsakim ponudnikom, predstavi-
tev rešitve in preskus.

11. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba Rada Hlebec, Republika Slo-
venija, Ministrstvo za finance, Davčna upra-
va RS, Železna cesta 18/II, Projektna pisar-
na DDV, Ljubljana, tel. 061/1734-452, faks
061/302-534, e-mail: DDV.Pisarna-
@gov.si.

Ministrstvo za finance

Št. 316-50/99-AU Ob-13263
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za gospodarske dejavnosti, Agencija
RS za učinkovito rabo energije, Dimičeva
12, 1000 Ljubljana, številka telefaksa
18-88-367.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
javnih naročil z zbiranjem predlogov.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbrani bodo predlogi

za izvedbo vsebinsko ustreznih dogod-
kov in prireditev s področja: “informativ-
ne, izobraževalne in promocijske aktivno-
sti za učinkovito rabo in obnovljive vire
energije”.

Posamezen predlog je lahko usmerjen v
pripravo oziroma izvedbo dogodka – prire-
ditve v okviru ene od naslednjih vsebin:

a) tematsko usmerjeni seminarji, posve-
tovanja s področja učinkovite rabe in ob-
novljivih virov energije,

b) stalna neodvisna informativno izobra-
ževalna razstava za učinkovito rabo v široki
rabi energije,

c) izobraževanje porabnikov in ponudni-
kov storitev za izvajanje energetskih pregle-
dov, študij izvedljivosti, energetskih zasnov
občin,

d) podpora izvajanju programov ali pro-
jektov za sistematično spodbujanje aktivno-
sti šol za učinkovito rabo in obnovljive vire
energije.

Naročnik bo izbrane predloge financiral
ali sofinanciral do skupne višine sredstev
10,000.000 SIT.

4. Mesto izvedbe, ki je omejeno na ob-
močje Slovenije, naj bo prilagojeno namenu
dogodka.

5. Naročilo bo financirano v skladu s Pro-
računom Republike Slovenije za leto 1999
(Uradni list RS, št. 91/98) in oddano v skla-
du z zakonom o javnih naročilih (Uradni list
RS, št. 24/97).

Ponudnik naj v predlogu navede odgo-
vorno osebo za pridobitev in izvedbo naro-
čila.

6. Naročilo je lahko oddano tudi zaklju-
čeno posamezno fazo obsežnejšega pro-
jekta.

7. Variantni predlogi ne bodo upošteva-
ni.

8. Predvideno trajanje in dokončanje sto-
ritve: najkasneje do 15. 12. 1999, za celo-
to ali za določeno zaključeno fazo predlaga-
nega projekta.

9. Razpisno dokumentacijo se lahko
zahteva na naslovu: Agencija RS za učin-
kovito rabo energije, Dimičeva 12, 1000
Ljubljana; št. telefaksa: 1888 367; kon-
taktna oseba Marica Turk ali Jožef Pogač-
nik.

Dostopna bo na internetu:
http://www.mgd.si/aure

Razpisno dokumentacijo je možno zah-
tevati do 29. 10. 1999.

 10. Predloge je potrebno predložiti do
dne 30. 10. 1999.

Ponudbo predloga je potrebno vložiti v
dobro zaprt ovitek, opremiti s pripisom ”Po-
nudba predloga, ne odpiraj!” z oznako vse-
binskega sklopa, naziva predloga ter na
hrbtni strani ovitka navedbo naslova po-
nudnika in odgovorne osebe za predloženi
projekt. Ustrezno navedenemu roku se od-
pošlje naslovu: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za gospodarske dejavnosti, Agen-
cija RS za učinkovito rabo energije, Dimi-
čeva 12, 1000 Ljubljana.

Oddaja neposredno v tajništvu naslovni-
ka je možna do dne 29. 10. 1999 do
15. ure.

11. Odpiranje ponudb bo naročnik izve-
del dne 2. 11. 1999 od 10. ure dalje v
prostorih Agencije RS za učinkovito rabo
energije, Dimičeva 12, Ljubljana.

12. Finančno zavarovanje v postopku
oddaje naročila (bančna garancija za resnost
ponudbe) se ne zahteva. Naročnik od po-
nudnikov pričakuje kakovostno pripravljene
predloge.

13. Plačilo storitve bo izvedeno 30 dni
od sprejema poročila o izvedbi projekta
oziroma zaključene faze; financirano bo iz
sredstev v proračunske postavke 2114
6102 Proračuna RS, v skladu z zakonom
o izvrševanju proračuna in sklenjeno po-
godbo.

14. Naročnik bo s ponudnikom izbrane-
ga predloga sklenil pogodbo, če mu bo do-
deljeno javno naročilo. Pred sklenitvijo po-
godbe bo naročnik zahteval dopolnitve
predloga oziroma po potrebi dokončen
predlog, kot ga bosta partnerja dokončno
dogovorila skladno z določili zakona o jav-
nih naročilih.

15. Zahteve, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oseba v RS z veljavno registracijo in
dovoljenjem za opravljanje dejavnosti, za ka-
tero je registriran; da zagotovi tehnične in
ima poslovne zmožnosti za izvedbo naroči-
la. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje iz 40.
člena zakona o javnih naročilih in v ponudbi
predloga priložiti dokazila, ki so zahtevana v
razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni od dne
odpiranja ponudb.

17. Pred izbiro predloga bo naročnik
pregledal vsebinsko ustreznost posamez-
nega predloga. V postopku ocenjevanja
in izbire ne bodo obravnavani predlogi, ki
ne ustrezajo zahtevam razpisne dokumen-
tacije in ne vsebujejo bistvenih elementov
ponudbe. Upoštevani bodo naslednji kri-
teriji:

– programska primernost oziroma us-
treznost razpisani vsebini,

– ocena sposobnosti (reference ponud-
nika in sodelujočih strokovnjakov) za dose-
ganje pričakovanih rezultatov projekta,

– terminska ustreznost,
– sprejemljivost ponudbene cene in vi-

rov financiranja (npr. kotizacija udeležen-
cev).

V primeru vsebinsko enakovrednejših
predlogov bo uporabljena relativna točkov-
na ocena po merilih: cena (do 30 točk),
nižje razmerje med deležem sofinanciranja
naročnika in celotno ceno predloga projek-
ta (do 20 točk), način izvedbe in za dosega-
nje ciljev primerne zasnove projekta (do 30
točk), ocena kakovosti priprave ponudbe in
zagotovila o sposobnosti za kakovostno iz-
vajanje (do 20 točk).

18. Podrobnejša informacija o razpisa-
nih vsebinah je podana v razpisni dokumen-
taciji.

19., 20.
Agencija RS za učinkovito

rabo energije

Št. 025-100/999-2 Ob-13264
Na podlagi odredbe o načinu oddajanja

subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5-238/98), in prvega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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javni razpis
za zbiranje predlogov za dodelitev

namenskih sredstev za namene
ohranjanja in bogatenja kulturne
zapuščine in kulturnih dobrin ter

sredstev za znanstveno-raziskovalne in
izobraževalne namene s področja

geodezije
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska 12, Ljubljana, 061/178-48-22 (v
nadaljevanju: uprava).

2. Predmet razpisa: predlogi za namene
ohranjanja in bogatenja kulturne zapuščine
in kulturnih dobrin ter za znanstveno-razi-
skovalne in izobraževalne namene s področ-
ja geodezije – 6,000.000 SIT.

3. Rok porabe sredstev (realizacije iz-
branega predloga oziroma naloge je) najka-
sneje do 30. 9. 2000.

4. Predlagatelji: pravne in fizične osebe,
z ustreznimi referencami.

5. Merila za dodelitev sredstev, teža in
način uporabe meril: uprava bo pri izbiri
prijav upoštevala merila, navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

Prednost pri izbiri bodo imele organiza-
cije, pri katerih bo zagotovljeno sofinancira-
nje.

Geodetska uprava Republike Slovenije
bo izmed poslanih lahko izbrala več predlo-
gov.

6. Prijava na razpis: mora vsebovati vso
zahtevano dokumentacijo, navedeno v raz-
pisni dokumentaciji.

7. Oddaja prijave:
(a) Prijave na razpis skupaj z zahtevano

dokumentacijo morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedbo točnega naslova prijavi-
telja in oznako »Prijava na javni razpis –
predlog – ne odpiraj«.

(b) Datum in ura, do kdaj je treba predlo-
žiti prijavo: 25. 10. 1999 do 9. ure.

(c) Polni naslov, kamor je treba predloži-
ti prijavo: Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljub-
ljana, kontaktna oseba: Nives Jurcan, soba
P03, tel. 061/178-49-22.

(d) Nepravočasno ali nepravilno označe-
ne prijave bodo zavrnjene prijaviteljem neod-
prte, zato mora biti na hrbtni strani vsake
pošiljke naveden naslov pošiljatelja.

8. (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: 21. 10. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je treba nakazati znesek): negotovin-
sko plačilo; cena enega izvoda razpisne do-
kumentacije je 2.000 SIT – ŽR
50100-630-10014.

9. Odpiranje in obveščanje o izidu razpi-
sa: komisija bo z odpiranjem prijav pričela
25. 10. 1999 ob 9.30. Odpiranje vlog ne
bo javno (2. točka 11. člena odredbe o
načinu oddajanja subvencij, dotacij in dru-
gih transferov iz sredstev proračuna Repub-
like Slovenije (Ur. l. RS, št. 5-238/98)).

O izidu razpisa bo uprava prijavitelje ob-
vestila najkasneje v roku 10 dni od datuma,
ko bo odpiranje končano.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

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. 9/99 Ob-13047
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom dr. Adolfa Drolca Maribor, 2000 Mari-
bor, Ul. talcev 9.

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

3. Datum izbire: 5. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 90%, plačilni pogoji 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Petrol, d.d., Dunajska 50,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: fco rezervoarji naroč-
nika (po lokacijah).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kurilno olje – ekstra lah-
ko, 130.000 l.

7. Pogodbena vrednost: 7,507.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,930.000 SIT, 7,507.500 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 74 z dne 10. 9. 1999,
Ob-11194.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

Št. 4/99 Ob-13187
 1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

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

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

3., 4., 5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: pnevmatska dvigala.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na
podlagi predhodno objavljenega javnega
razpisa je prispela samo ena ponudba, zato
razpis ni uspel.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 73-74 z dne 10.9.1999.

Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.

Št. 351-03-3/99 Ob-13254
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
z neposredno pogodbo (četrti odstavek 41.
člena) za nakup treh (službenih) stanovanj v
skupni izmeri ca. 99 m2, na območju mesta
Ljubljane, ker javni razpis in ponovljeni javni
razpis nista uspela.

3. Datum izbire: 1. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): stanovanja so že zgrajena do
četrte gradbene faze; po ponudbi bo grad-
nja končana do 31. 3. 2000; ugodna cena
in plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Urbana, Podjetje za izgrad-
njo, trgovino, proizvodnjo in upravljanje,
d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana-Črnuče.

6. (a) Kraj dobave: Ulica 24. junija v Ljub-
ljani – Črnuče.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: tri stanovanja – garso-
njere.

7. Pogodbena vrednost: 35,227.470
SIT z vključenim 8% DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: po ena na

razpis; pet pismenih za nova stanovanja po
razpisu.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: od 320.000 SIT do 357.000 SIT za m2

stanovanjske površine.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 43 z dne 14. 6. 1999 in Uradni
list RS, št. 54-55 z dne 9. 7. 1999.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-13266
1. Naročnik, poštni naslov: Arnes, Ja-

mova 39, Ljubljana.
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): merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– izpolnjevanje tehničnih zahtev – izloči-
tveni kriterij,

– kvaliteta sestave – maks. 36 točk,
– cena – maks. 144 točk,
– usposobljenost in reference ponudni-

ka – maks. 60 točk,
– garancija in pogoji vzdrževanja – izlo-

čitveni kriterij.
Merila so bila pri ocenjevanju ponudb

uporabljena na način, ki je bil naveden v
razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: NIL, podatkovne komunika-
cije, d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana.

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

trebno dobaviti:
– usmerjevalniki – 5 kosov,
– ATM stikala – 3 kosi,
– Ethernet stikala – 3 kosi.
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Vzdrževanje opreme za obdobje treh
let.

7. Pogodbena vrednost:
– oprema: 47,144.572,16 SIT,
– vzdrževanje: 24,144.721,26 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (oprema in vzdrževanje): 71,662.268
SIT, 62,007.750 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63 z dne 6. 8. 1999, Ob-9368.

Arnes, Ljubljana

Št. 6217/99 Ob-13268
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič
54, 1001 Ljubljana, 159-01-49.

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

3. Datum izbire: 5. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok dobave, garancija, kva-
liteta priloženih vzorcev, reference, druge
ugodnosti.

Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.

5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava vertikalne signa-
lizacije.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na-
ročnik ni izvršil izbire, ker ni pridobil dveh
ponudb.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999,
Ob-11460.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Št. 187/99 Ob-13269
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Slovenska Bistrica, Partizanska ulica
30, 2310 Slovenska Bistrica.

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

3. Datum izbire: 27. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– izpolnjevanje tehničnih storitev 20%,
– ponudbena cena 40%,
– reference ponudnika 20%,
– garancijski rok in servisiranje 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Medicop, Medicinska opre-
ma, d.o.o., Obrtna ulica 43, 9000 Murska
Sobota.

6. (a) Kraj dobave: Slovenska Bistrica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: urgentno reševalno vozilo.
7. Pogodbena vrednost: 14,141.315 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 14,141.315 SIT, 14,141.315 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-11199.

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Ob-13300
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Komunala Kranj, p.o., Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj.

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

3. Datum izbire: 4. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kot merila za izbiro so se upošte-
vali: tehnične karakteristike (ponder 25), ce-
na (ponder 25), plačilni pogoji (ponder 10),
reference (ponder 15), servisiranje (ponder
15), garancija (ponder 5) in ostale ugodno-
sti (ponder 5). Vsako merilo je bilo ocenje-
no z oceno od 0 do 10 na podlagi primerja-
ve vseh prispelih ponudb. Ocene so se lah-
ko tudi ponavljale, kolikor je bil ponujen ele-
ment med različnimi ponudniki
enakovreden.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Exprum, d.o.o., Trzin , Blat-
nica 1, 1234 Mengeš (varianta 5).

6. (a) Kraj dobave: fco kupec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: Farid Monopala tip 15 –
sistem pranja, šasija Mercedes 1824
KO/3,9.

7. Pogodbena vrednost: 28,651.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,015.810 SIT, 28,651.000 SIT.
11. , 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999,
Ob-10743.

Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 706/99 Ob-13044
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ro-

gatec, Ceste 11, Rogatec, Stanovanjski
sklad občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, Šmarje pri Jelšah.

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

3. Datum izbire: 29. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):

– ponudbena cena 60,
– reference 10,
– plačilni pogoji 10,
– garancijski roki 10,
– rok dokončanja del 5,
– druge ugodnosti 5.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IPI d.o.o. Rogaška Slatina,
Zdraviliški trg 13.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev treh sta-
novanj v objektu Ptujska cesta 10,
Rogatec, gradbeno-obrtna in instalacij-
ska dela.

7. Pogodbena vrednost: 19,946.672
SIT z 8% DDV.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo, posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih) 3,842.210 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,644.023,60 SIT, 19,946.672 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št. 70, z
dne 27. 8. 1999, Ob-10391.

Stanovanjski sklad
občine Šmarje pri Jelšah

Št. 402-94/99-6 Ob-13067
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarjenje z nepremičninami, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 28. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je izbral ponudnika z
upoštevanjem naslednjih meril: vrednost po-
nujenih del, rok izvedbe del, garancijsko
obdobje, ponujene garancije za doseganje
roka, upoštevaje težo in način, kot je bilo
določeno v razpisni dokumentaciji. Posa-
mezna merila so bila točkovana in ponderi-
rana, zato je bil izbran ponudnik, ki je zbral
največje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Tr-
novo, d.o.o., Cesta dveh cesarjev 172,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno
obrtniških in instalacijskih del (III. po-
daljšana faza), zunanje ureditve in ener-
getskih priključkov gostinskega paviljo-
na “Čolnarna” v parku Tivoli, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
37,288.584,41 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 47,976.970 SIT, 37,288.584,41 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, št.
402-94/99, Ob-9621.

Mestna občina Ljubljana
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Ob-13286
1. Naročnik, poštni naslov: Restavrator-

ski center Republike Slovenije, Ljubljana,
Plečnikov trg 2.

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

3. Datum izbire: 28. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je zaključil postopek
brez dodelitve naročila, ker je dobil le delne
ponudbe oziroma:

– za tč. c. nobene ponudbe,
– za tč. a., d., e. in f. je prispela le po

ena ponudba,
– za tč. b. sta prispeli dve ponudbi, od

katerih je bila ena nepopolna.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999, Ob-10934.

Restavratorski center
Republike Slovenije

Št. 119/99-10 Ob-13288
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala,

Javno podjetje, d.o.o., Murska Sobota, Ko-
pališka 2, 9000 Murska Sobota.

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

3. Datum izbire: 22. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, reference pri
naročniku, kvaliteta opreme, druge ugod-
nosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Blisk montaža, d.o.o., Plese
1, 9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dobava in montaža
opreme za drsališče v Murski Soboti.

7. Pogodbena vrednost: 103,238.774
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 106,492.505 SIT, 103,238.774 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.

Komunala, Javno podjetje, d.o.o.,
Murska Sobota

Št. 35021-5/97 Ob-13087
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kam-

nik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca del brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SCT, d.d., Ljubljana, OE
Cestni program, Slovenčeva 22, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija glav-
ne ceste I. reda 225, na odseku 1083
od km 2,730 do km 3,330, 1. faza (Zg.
Stranje).

7. Pogodbena vrednost: 23,517.745 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,829.850 SIT, 23,517.745 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-8808.

Občina Kamnik

Št. 34406-5/99 Ob-13089
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Le-

nart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slo-
venskih goricah.

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): pri ocenjevanju ponudb so bila
upoštevana merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji. Izbrani ponudnik je ponudil naj-
nižjo ceno ter izkazal ustrezne reference pri
izvajanju razpisanih del na večjih oziroma
zahtevnejših objektih in ustrezne plačilne
pogoje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova ul. 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: asfaltiranje javne poti
št. 703 – 430 Zg. Gasteraj–Jurjevski Dol
– gradbena dela.

7. Pogodbena vrednost: 43,595.650 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 68,833.434,20 SIT, 43,595.650 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-10484.

Občina Lenart

Št. 5616 Ob-13091
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 4. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): razvidno iz razpisne dokumenta-
cije (cena, reference, rok plačila).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GEO-HIDRO, d.o.o., Pre-
serje 48c, 1352 Preserje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba 20 piezome-
trskih vrtin premera ca. 100 mm na 10
lokacijah za opazovanje podzemne vo-
de; Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,089.600 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,403.567,20 SIT, 14,089.600 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-9933.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 006-3/99-100 Ob-13092
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, faks št. 063/743446.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 10. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, zelo dobre reference, ugo-
den rok plačila in kratek rok izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: CP Cestno podjetje Celje,
d.d. Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del: obnova lokalne ceste LC 464070,
na odseku 464074 Dole - Proseniško.

7. Pogodbena vrednost:
13,375.249,60 SIT

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik ni-
ma podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,876.191,60 SIT, 13,375.249,60
SIT.

11. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 62-63 z dne 6. 8. 1999

Občina Šentjur pri Celju

Št. 006-4/99-100 Ob-13093
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, faks št. 063/743-446.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 10. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, zelo dobre reference,
ugodne plačilne pogoje in garancija.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudour-
nikov, d.d., Hajdrihova ul. 28, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del: sanacija zemeljskega plazu na ob-
činski cesti JP 896130 Razbor - Slatina.

7. Pogodbena vrednost:
12,337.771,13 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajalec
bo udeležen 68%.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,415.012,32 SIT, 12,337.771,13
SIT.

11. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 62-63 z dne 6. 8. 1999.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 006-5/99-100 Ob-13094
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, faks št. 063/743-446.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
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3. Datum izbire: 10. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, zelo dobre reference,
ugodne plačilne pogoje in garancija.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudour-
nikov, d.d., Hajdrihova ul. 28, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del: sanacija zemeljskega plazu na ob-
činski cesti LC Dolga gora - Ponikva.

7. Pogodbena vrednost: 9,550.498,99
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik ni-
ma podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,207.031 SIT, 9,550.498,99 SIT.
11. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 62-63 z dne 6. 8. 1999.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 150/99 Ob-13221
1. Naročnik, poštni naslov: ime oziroma

sedež naročnika: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.

3. Datum izbire: 7. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila

(utemeljitev izbire): reference in kvaliteta,
plačilni pogoji in cene, rok izvedbe, garan-
cijski rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Pomgrad Murska So-
bota, Štefana Kovača 10, 9000 Murska
Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja mostu čez
Ledavo v Ivancih.

7. Pogodbena vrednost: 8,329.627 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,328.546 SIT; 8,329.627 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999.

Občina Moravske Toplice

Št. 1-I-4/99 Ob-13287
1. Naročnik, poštni naslov: Študentski

domovi v Ljubljani, p. p. 4262, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 6. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je dosegel naj-
višje število točk po razpisanih merilih.

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: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela na objektu študent-
ski dom III (obnova študentskih sob), v
Rožni dolini v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,006.969,40
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,419.056,65 SIT, 15,006.969,40
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 74 z dne 10. 9. 1999.

Študentski domovi v Ljubljani

Št. 400-02-52/99 Ob-13291
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

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

3. Datum izbire: 29. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): postopek dodelitve javnega na-
ročila je bil zaključen, ker je v postopku
pregleda in ocenjevanja ponudb pri ugotav-
ljanju skladnosti z razpisnimi pogoji ostala
popolna le ena ponudba (41. člen ZJN).

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999, Ob-10895.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-47/99 Ob-13292
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

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): postopek dodelitve javnega na-
ročila je bil zaključen, ker ponudbene cene
bistveno presegajo orientacijsko vrednost
razpisanih del.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 68 z dne 20. 8. 1999, Ob-9944.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Ob-13304
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Ce-
lje, kontaktna oseba Marko Planinšek, univ.
dipl. inž. grad., VO-KA Celje, tel.
063/42-50-30.

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

3. Datum izbire: 6. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 80%, usposobljenost po-
nudnika 10% in reference 10%. Izbrani izva-
jalec je bil izbran po objavljenih merilih in
kriterijih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: CE-KA, d.d., Lava 9, 3000
Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: Skalna klet – obnova
vodovodnih hišnih priključkov, Celje.

7. Pogodbena vrednost:
23,462.789,70 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajal-
cev ne bo.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,462.789,70 SIT, 22,425.561,90
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.

Vodovod-kanalizacija, JP, d.o.o., Celje

Št. 40301/010/99 Ob-13305
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slo-
venj Gradec.

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

3. Datum izbire: 24. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, rok gradnje, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Splošna gradbena dejavnost
Vinšek, s.p., Brezno 21, Podvelka.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja poslovno
stanovanjskega objekta Glavni trg 28a,
Slovenj Gradec.

7. Pogodbena vrednost:
102,655.520,90 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 121,975.094 SIT, 105,916.104 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.

Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-13306
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

podjetje Velenje, d.o.o., Koroška 37b,
3320 Velenje.

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): komisija je vrednotila ponudbe
po kriterijih iz razpisne dokumentacije, št.
R-11-99-V, julij 1999.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ALEA group, d.o.o., Celje,
Glavni trg 12, Gradbena operativa Ložnica
43, 3310 Žalec.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba magistralne-
ga vodovoda Šoštanj–Velenje, odsek od
Šoštanja do Pesja – del II. in III. faza.

7. Pogodbena vrednost: 25,000.000
SIT z 19% DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 69,279.815 SIT, 54,081.484 SIT
(vključno z 19% DDV).
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11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: inve-
stitor ni oddal vseh razpisanih del. Ponudni-
ki so bili s tem seznanjeni v razpisni doku-
mentaciji.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999.

Komunalno podjetje Velenje, 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

Št. 400-02-40/99 (2) Ob-13223

Razveljavitev

MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, razveljavlja po-
stopek oddaje javnega naročila za izdelavo:

(2) Prostorska dokumentacija za uredi-
tev Drave od Sp. Dupleka do jezu v Melju,
ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 56-57 z dne
16. 7. 1999, Ob-7745 za nalogo pod zap.
št. (2) , objava v Ur. l. RS, št. 76 z dne
17. 9. 1999 Ob-11447.

Uprava RS za varstvo narave

Št. 462-02/70-99/0431-001 Ob-13043
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Carinska uprava Republike Sloveni-
je, Šmartinska 130, 1523 Ljubljana,
061/14-14-510, 061/140-10-55.

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

3. Datum izbire: 7. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika,
– ustreznost vzorcev glede na zahteve

naročnika,
– dobavni rok oziroma odzivni čas,
– cena,
– odobreni popust ponudnika za dose-

žen promet.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: DZS založništvo in trgovina,
d.d., Mali trg 6, Ljubljana, za carinarnico Ce-
lje, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, No-
va Gorica in Sežana, Cankarjeva založba,
d.d., Kopitarjeva 2, Ljubljana, za carinarnico
Dravograd ter Mladinska knjiga Birooprema,
d.d, Dunajska 121, Ljubljana, za carinarnico
Murska Sobota in Carinsko upravo RS.

6. Vrsta in količina dodeljenih del: doba-
va vseh razpisanih skupin pisarniškega,
računalniškega in potrošnega materiala
za potrebe carinske službe po posamez-
nih razpisanih lokacijah naročnika.

7. Pogodbena vrednost: skupna pogod-
bena vrednost za spodaj navedene lokaci-
je: 48,162.024,53 SIT;

– za lokacijo carinarnice Celje
4,642.161,38 SIT,

– za lokacijo carinarnice Jesenice
4,702.160,85 SIT,

– za lokacijo carinarnice Koper
3,878.758,40 SIT,

– za lokacijo carinarnice Ljubljana
10,503.435,95 SIT,

– za lokacijo carinarnice Maribor
10,691.963,00 SIT,

– za lokacijo carinarnice Nova Gorica
6,143.137,65 SIT in

– za lokacijo carinarnice Sežana
7,600.407,30 SIT.

Skupna pogodbena vrednost za spodaj
navedeno lokacijo: 4,000.034,45 SIT;

– za lokacijo carinarnice Dravograd
4,000.034,45 SIT.

Skupna pogodbena vrednost za spodaj
navedeni lokaciji: 13,478.054,41 SIT;

– za lokacijo carinarnice Murska Sobota
7,558.709,79 SIT in

– za lokacijo Carinske uprave Republike
Slovenije 5,919.344,62 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4 (3 ponud-

be so se nanašale na dobavo vseh razpisa-
nih skupin materiala na vseh razpisanih lo-
kacijah, 1 ponudba pa na dobavo razpisane
skupine materiala F »Ostalo« na vseh razpi-
sanih lokacijah).

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
10.1. za vse razpisane skupine materiala:
– za vse razpisane lokacije

69,905.438,55 SIT in 66,051.177,39 SIT,
– za lokacijo carinarnice Celje

5,133.578,17 SIT in 4,642.161,38 SIT,
– za lokacijo carinarnice Dravograd

4,239.118,39 SIT in 4,000.034,45 SIT,
– za lokacijo carinarnice Jesenice

5,344.672,97 SIT in 4,702.160,85 SIT,
– za lokacijo carinarnice Koper

4,176.870,19 SIT in 3,878.758,40 SIT,
– za lokacijo carinarnice Ljubljana

11,214.927,09 SIT in 10,503.435,95 SIT,
– za lokacijo carinarnice Maribor SIT

11,199.599,95 in 10,691.963,00 SIT,
– za lokacijo carinarnice Murska Sobota

7,791.908,58 SIT in 7,558.709,79 SIT,
– za lokacijo carinarnice Nova Gorica

7,045.087,86 SIT in 6,143.137,65 SIT,
– za lokacijo carinarnice Sežana

8,073.529,52 SIT in 7,600.407,30 SIT in
– za lokacijo Carinske uprave Republike

Slovenije 6,045.616,84 SIT in
5,919.344,62 SIT.

10.2. za razpisano skupino materiala F
»Ostalo«:

– za vse razpisane lokacije
10,213.201,90 SIT,

– za lokacijo carinarnice Celje
582.331,50 SIT,

– za lokacijo carinarnice Dravograd
727.888,13 SIT,

– za lokacijo carinarnice Jesenice
1,188.069,79 SIT,

– za lokacijo carinarnice Koper
821.064,43 SIT,

– za lokacijo carinarnice Ljubljana
1,262.971,95 SIT,

– za lokacijo carinarnice Maribor
1,788.733,18 SIT,

– za lokacijo carinarnice Murska Sobota
1,091.809,12 SIT,

– za lokacijo carinarnice Nova Gorica
922.596,34 SIT,

– za lokacijo carinarnice Sežana
1,057.680,53 SIT in

– za lokacijo Carinske uprave Republike
Slovenije 770.053,92 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše infor-
macije o postopku izbire izvajalca: ob upo-
števanju zakonskih določb o izbiri najugod-
nejšega ponudnika in meril iz razpisne doku-
mentacije so bili kot najugodnejši ponudniki
izbrani zgoraj navedeni ponudniki za vse raz-
pisane skupine materiala, ker so njihove po-
nudbe popolne, ustrezne glede kadrovske
strukture, referenc, razpoložljivih zmogljivo-
sti, izdelave mesečnega poročila, službe ka-
kovosti, načina upoštevanja in reševanja re-
klamacij, glede priloženih vzorcev oziroma
so v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika
ter so ugodne glede dobavnega roka oziro-
ma odzivnega časa in glede cene.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69-70 z dne 20. 8. 1999.

Carinska uprava Republike Slovenije

Št. 414-05-02/99 Ob-13090
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Mi-

klavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204
Miklavž na Dravskem polju, faks
062/696-08-28, tel. 062/696-08-20.

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

3. Datum izbire: 23. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena,
– reference in usposobljenost ponudnika,
– rok dokončanja del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: ZUM, d.o.o., Grajska 7,
2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va strokovnih podlag za poselitev na ob-
močju Občine Miklavž na Dravskem po-
lju.

7. Pogodbena vrednost: 7,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,000.000 SIT, 5,474.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 23. 7. 1999, Ob-8054.

Občina Miklavž na Dravskem polju

Št. 221-034/99 Ob-13206
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): zbiranje ponudb

3. Datum izbire: 7. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, strokovna usposobljenost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: NAVCOM Consult, Dr.-Ing.
Gerhard Greving, Bahnhofstr. 4, D-71672
Marbach, Germany.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va raziskovalnega projekta za instalacijo
in izbiro radionavigacijskega pristajalne-
ga sistema ILS33 na letališču Maribor.
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7. Pogodbena vrednost: 76.050 DEM.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 378.000 FRF; 76.050 DEM.
11., 12., 13.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

Št. 400-02-40/99 Ob-13214
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.

3. Datum izbire: 4. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajanje razpisanih del se odda
edinemu ponudniku na ponovljeni javni raz-
pis z neposredno pogodbo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vodnogospodarski biro Ma-
ribor, 2000 Maribor, Glavni trg 19c.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: proti-
poplavni in protierozijski ukrepi na ob-
močju Malečnika in Dupleka – IP.

7. Pogodbena vrednost: 5,723.900 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
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-7745 in
ponovitev javnega razpisa Uradni list RS, št.
73-74 z dne 10. 9. 1999, Ob-11164.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-04-5/99 Ob-13215
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

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

3. Datum izbire: 9. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbran je najugodnejši ponudnik
na podlagi objavljenih meril.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IMOS GEA, d.o.o., 1000
Ljubljana, Dunajska cesta 58.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: Krvavš-
ki in Kamniški vodooskrbni sistem ter
dolgoročna oskrba z vodo.

7. Pogodbena vrednost: 4,490.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:
3,054.545,78 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,188.000 SIT, 4,490.000 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-9690.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-33/99 Ob-13216
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

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

3. Datum izbire: 16. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbran je najugodnejši ponudnik
na podlagi objavljenih meril.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Univerza v Ljubljani, Fakul-
teta za gradbeništvo in geodezijo – Katedra
za splošno hidrotehniko, 1000 Ljubljana,
Hajdrihova 28.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: digital-
na prostorska baza zaščitenih območij
vodnih virov RS – novelacija na stanje
1999.

7. Pogodbena vrednost: 2,641.800 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,983.936,90 SIT, 2,641.800 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54-55 z dne 9. 7. 1999,
Ob-6322.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 90335-11/1999-9 Ob-13278
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. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): uporabljena merila, opredeljena
v razpisni dokumentaciji. Najugodnejši po-
nudnik Igea, d.o.o., Ljubljana.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Igea, d.o.o., Ljubljana, Ko-
prska ulica 94, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dopol-
nitev programskih rešitev Geodetske
uprave Republike Slovenije v povezavi s
predlogom zakona o začasnih pogojih
za vpis lastninske pravice na posamez-
nih delih stavbe v zemljiško knjigo.

7. Pogodbena vrednost: 38,637.500
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajalec
DigiData, d.o.o., do 4% pogodbene vred-
nosti, podizvajalec Aster, d.o.o., do 18%
pogodbene vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42,245.000 SIT, 38,637.500 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 700-6/99-6 Ob-13280
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod RS za

zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za adaptacijo poslov-
nih prostorov Urada za delo Cerknica.

3. Datum izbire: 10. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. Ponudbene cene:
– višina,
– fiksnost cen.

Najnižja ponudbena cena se točkuje s
100 točkami, za vsakih 50.000 SIT nad naj-
nižjo ponudbeno ceno se odšteje 1 točka.

2. Rok dobave (šteje se od podpisa
pogodbe):

– od 15 do 20 dni: 100 točk,
– od 21 do 30 dni: 70 točk,
– od 31 do 45 dni: 50 točk,
– daljši od 45 dni: 30 točk.
3. Plačilo:
– do 30 dni: 20 točk,
– do 40 dni: 40 točk,
– do 50 dni: 60 točk,
– do 60 dni: 80 točk,
– do 70 dni: 100 točk.
4. Dodatne ugodnosti: vrednotijo se

druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-
niku. Število točk po tej postavki je maksi-
malno 50 točk po oceni strokovne komisije.

Izbira najugodnejšega ponudnika je bila
izvedena na podlagi objavljenih meril in toč-
kovanja, pri čemer je izbrani ponudnik zbral
največ, to je 296 točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: DVO, d.o.o., Vodnikova
173, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: grad-
beno obrtniška dela in dobava in mon-
taža pisarniške opreme.

7. Pogodbena vrednost: 11,838.207 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,829.281 SIT, 10,900.447 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-9729.

Zavod RS za zaposlovanje

Št. 700-7/99-3-221 Ob-13282
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod RS za

zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za dokončanje iz-
gradnje poslovnih prostorov Urada za delo
Ribnica.

3. Datum izbire: 22. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. Ponudbene cene:
– višina,
– fiksnost cen.

Najnižja ponudbena cena se točkuje s
100 točkami, za vsakih 50.000 SIT nad naj-
nižjo ponudbeno ceno se odšteje 1 točka.

2. Rok dobave (šteje se od podpisa
pogodbe):

– od 15 do 20 dni: 100 točk,
– od 21 do 30 dni: 70 točk,
– od 31 do 45 dni: 50 točk,
– daljši od 45 dni: 30 točk.
3. Plačilo:
– do 30 dni: 20 točk,
– do 40 dni: 40 točk,
– do 50 dni: 60 točk,
– do 60 dni: 80 točk,
– do 70 dni: 100 točk.
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4. Dodatne ugodnosti: vrednotijo se
druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik na-
ročniku. Število točk po tej postavki je mak-
simalno 50 točk po oceni strokovne komi-
sije.

Po merilih za izbor najugodnejšega
ponudnika je bil izbran ponudnik, ki je zbral
največje število točk, to je 300 točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Pivk, d.o.o., Brilejeva 2,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: grad-
beno obrtniška dela, strojne in elektroin-
štalacije za objekt UD Ribnica.

7. Pogodbena vrednost: 28,127.733
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,147.791,40 SIT, 28,127.733 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-9728.

Zavod RS za zaposlovanje

Št. 403-324/96-4 Ob-13283
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, faks
062/771-783.

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

3. Datum izbire: 29. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– mali avtobus (na nevarnih poteh),
– ponudbena cena,
– reference,
– druge ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Certus, Avtobusni promet
Maribor, d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prevoz
predšolskih in osnovnošolskih otrok v
šolskem letu 1999/2000 za OŠ Ljudski
vrt – PŠ Grajena.

7. Pogodbena vrednost: 4,900.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.

Mestna občina Ptuj

Št. 403-324/96-4 Ob-13281
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, faks
062/771-783.

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

3. Datum izbire: 29. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– mali avtobus (na nevarnih poteh),
– ponudbena cena,
– reference,
– druge ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Certus, Avtobusni promet
Maribor, d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prevoz
predšolskih in osnovnošolskih otrok v
šolskem letu 1999/2000 za OŠ Ljudski
vrt – PŠ Grajena.

7. Pogodbena vrednost: 4,900.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 74 z dne 10. 9.
1999, Ob-11113.

Mestna občina Ptuj

Ob-13301
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje.

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

3. Datum izbire: 13. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila: reference (reference pod-
jetja, reference projektantov, reference od-
govorne osebe za izdelavo presoje vplivov
na okolje, reference odgovorne osebe za
izdelavo investicijskega programa) 70%, po-
nudbena cena 30%.

Utemeljitev: izbrani izvajalec je dosegel
najvišje število točk po objavljenih merilih in
kriterijih, to je 96,98 točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IEI, d.o.o., Ljubljanska 9,
2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va investicijske dokumentacije v postop-
ku investiranja za čistilno napravo za
odpadne vode Celje.

7. Pogodbena vrednost: 27,584.200
SIT, v ceni je obračunan DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:

– Razvojni center inženiringi, d.o.o.,
15%,

– Zavod za zdravstveno varstvo MB, 7%,
– doc. dr. Igor Žiberna, 1%,
– prof. dr. Mihael Toman, 4%,
– Zlatan Čeh, univ. dipl. inž. el., 4%,
– Marijan Mahkovic, dipl. inž. str., 3%.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,368.400 SIT, 22,610.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na sk-
lep o izboru je bila v zakonitem roku vložena
zahteva za revizijo postopka. Revizijska ko-
misija je dne 6. 10. 1999 s sklepom št.
019-198/99-103-1170 sklenila, da se zah-
teva za revizijo zavrne in potrdi sklep naroč-
nika o izbiri najugodnejšega ponudnika.

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 Celje

Št. 400-06-01/99 Ob-13302
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 7. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javni razpis ni uspel, ker je po
pregledu in ocenjevanju ostala le ena po-
polna ponudba (41. člen ZJN).

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.

MOP, Uprava RS za varstvo narave

Št. 35200-0120/99 Ob-13303
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Men-

geš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš,
tel. 737-081, faks 738-981.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izveden je bil javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za vzdrže-
vanje javnih površin in izvajanje zimske služ-
be v Občini Mengeš.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 20. 9. 1999 ob 12. uri, v prostorih
Občine Mengeš, sklep o izboru je bil izdan
4. 10. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– kompletnost ponudbe,
– reference (poslovnost, strokovnost),
– opremljenost,
– cena,
– druge ugodnosti ponudnika, komplet-

nost in celovitost ponudbe.
Izbrani ponudnik v največji meri izpolnju-

je kriterije meril in je cenovno ugoden.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Grasto, d.o.o., Domžale,
Matije Tomca 4, Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
A) vzdrževanje javnih cest,
B) vzdrževanje zelenih površin,
C) zimska služba.
7. Pogodbena vrednost:
A) v proračunu Občine Mengeš za leto

1999 je predvidenih za vzdrževanje javnih
cest 13 mio SIT,

B) v proračunu Občine Mengeš za leto
1999 je predvidenih za vzdrževanje zelenih
površin 4,5 mio SIT,

C) v proračunu Občine Mengeš za leto
1999 je predvidenih za izvajanje zimske
službe 8 mio SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11., 12.

Občina Mengeš

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. 750-019/99 Ob-13205
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: 6. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): zanesljivost delovanja, varnost
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nadzora zračnega prometa, dosedanja
oprema.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Comsoft GmbH, Wachhaus-
straße 5a, D-76227 Karlsruhe.

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

trebno dobaviti:
1. nadgradnja obstoječega RM-

CDE sistema z dodatnim radarskim sig-
nalom,

2. nadgradnja obstoječega RM-
CDE sistema s priključkom FDDI LAN.

7. Pogodbena vrednost:
1. 68.200 EUR,
2. 40.920 EUR.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

Št. UN/SP-15426 Ob-13267

1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: v skladu s 55.
členom, 3. točke zakona o javnih naročilih
se odda javno naročilo brez javnega razpisa
proizvajalcu rezervnih delov turbine, firmi
Siemens Westinghouse, ker je edina spo-
sobna za dobavo rezervnih delov turbine,
katere izvorni dobavitelj je firma Westing-
house in je verificirana kot edina na podlagi
zahtevanih predpisov.

3. Datum izbire: 4. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kvaliteta, cene rezervnih delov
ter varnostni razlog.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Siemens Westinghouse Po-
wer Corporation, 4400 Alafaya Trail, Orlan-
do, FL 32826-2399, U.S.A.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 1 komplet rezervnih de-
lov za turbino.

7. Pogodbena vrednost: 56,601.122 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. UN/SP-15427 Ob-13338

1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: v skladu s 55.
členom, 3. točke zakona o javnih naročilih
se odda javno naročilo brez javnega razpisa
proizvajalcu rezervnih delov firmi Sealtek
Int., Inc., ker je edina sposobna za dobavo
neazbestnega tesnilnega materiala za venti-
le v nuklearnih elektrarnah ter je verificirana
kot edina na podlagi zahtevanih predpisov.

3. Datum izbire: 4. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kvaliteta, cene rezervnih delov
ter varnostni razlog.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sealtek International Corpo-
ration s.r.l., Via Trevisan, 7/A, 35010 Vi-
gonza (PD), Italia.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 1 komplet neazbestnega
tesnilnega materiala.

7. Pogodbena vrednost: 52,315.974 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila gradbenih del

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 68/99-6 Ob-13185

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
d.o.o., Grajska ul. 7, 2000 Maribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. in 4.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
zaradi kooperativnosti in tehnične koordina-
cije pri izgradnji podvoza pod železniško
progo na Pobreški cesti v Mariboru, se dela
(izvedba del na zgornjem ustroju železniške
proge, storitve in prestavitve SVTK kablov)
oddajo SŽ – Železniško gradbeno podjetje,
d.d., Ljubljana, kot edinemu izvajalcu tovrst-
nih del v Republiki Sloveniji. SŽ – Železniš-
ko gradbeno podjetje nastopa kot podizva-
jalec del izvajalca graditve podvoza Gradis
– Nizke gradnje, d.d., Lavričeva 6, 2000
Maribor.

3. Datum izbire: 5. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec je izbran na podlagi pre-
verjene ponudbe za dela na zgornjem us-
troju železniške proge, po kateri bo v času
gradnje podvoza potekal železniški promet,
referenc in sposobnosti, kot edini pooblaš-
čen izvajalec za tovrstna dela v RS.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SŽ – Železniško gradbeno
podjetje Ljubljana, d.d., Ob zeleni jami 2,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: v času gradnje pod-
voza pod železniško progo na Pobreški
cesti v Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 109,175.195
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Javno podjetje
za gospodarjenje s stavbnimi

zemljišči, d.o.o., Maribor

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

Ob-13095

1. Naročnik, poštni naslov: Dravske
elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
2000 Maribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 29. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): predmet naročila so storitve, ki
jih je usposobljen v celoti izvršiti samo en
ponudnik. Ponudnik ima v rednem delov-
nem razmerju ustrezno število strokovnih ka-
drov vseh, za realizacijo navedenega naro-
čila potrebnih strok, ima na voljo ustrezno
tehnično opremo in razpolaga s pravicami
intelektualne lastnine, ker je bil dobavitelj
obstoječe opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra Teling, d.o.o., Ljub-
ljanska 24a, Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: pri-
lagoditev ISDN telefonskega omrežja
DEM na leto 2000.

7. Pogodbena vrednost: 49,963.517 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik bo
dela opravil sam z lastnimi kadri in ne bo
angažiral podizvajalcev.

9., 10., 11.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 71 Ob-13096

1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 5. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): strokovna komisija je ugotovila,
da je za izvedbo javnega naročila usposob-
ljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zah-
tevano tehnično opremo in ustreznimi stro-
kovnimi kadri.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE, d.d., Ljubljana, Hajdri-
hova 4, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
prenova vhodnega objekta NEK – izde-
lava projekta za izvedbo in projekta no-
tranje opreme.

7. Pogodbena vrednost: 11,885.800 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
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Ob-13193

1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklo-
šičeva 24, 1507 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa: oddaja
javnega naročila brez javnega razpisa je
bila izvedena na osnovi 8. točke 1. odstav-
ka 55. člena zakona o javnih naročilih.

Predmet javnega naročila je svetoval-
na in nestandardna intelektualna storitev,
pri kateri cena ni bistveno merilo za izbiro
izvajalca, predmeta naročila, kakor tudi
izvedbo naročila pa ni možno podrobno
določiti brez sodelovanja izvajalca.

3. Datum izbire: 22. junij 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): predmet javnega naročila je
svetovalna in nestandardna intelektualna
storitev, pri kateri cena ni bistveno merilo
za izbiro izvajalca, predmeta naročila, ka-
kor tudi izvedbo naročila pa ni možno po-
drobno določiti brez sodelovanja izvajalca.

Naročnik ugotavlja:
– da je izvajalec usposobljen izvajanja

storitev iz predmeta javnega naročila,
– da ima bogate izkušnje pri vodenju

večjih projektov v zdravstvenem zavarova-
nju,

– da ima potrebne izkušnje na podob-
nih projektih,

– da dobro pozna Zavod in tehnično
okolje, v katerem deluje informacijski si-
stem Zavoda,

– da že od leta 1994 sodeluje na po-
dročju informacijske podpore obveznega
zdravstvenega zavarovanja v Zavodu, tako
da izredno dobro pozna tehnološke reši-
tve in vsebino zdravstvenega zavarovanja,

– da ima izkušnje s kartično tehnologi-
jo, izredno dobro pozna organizacijo dela
v zdravstvenih zavodih in njihovo informa-
cijsko podporo,

– da je izvajalec aktivno in uspešno so-
deloval pri projektnem vodenju v pilotski
uvedbi sistema kartice zdravstvenega za-
varovanja v Posavju.

Naročnik poudarja, da so dela, ki so
predmet naročila, nujna in neodložljiva,
kar pomeni, da mora izvajalec takoj pri-
stopiti k njihovi realizaciji.

Naročnik bo sklenil z izvajalcem po-
godbo, saj je primeren in najbolj uspo-
sobljen za tovrstna dela v Sloveniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Noema Cooperating,
d.o.o., Tivolska 40, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
1. svetovanje pri tehnični integra-

ciji in vodenju projekta uvedbe siste-
ma kartice zdravstvenega zavarovanja
v Republiki Sloveniji.

2. vodenje logistike in uvedbe pri
izvajalcih zdravstvenih storitev.

7. Pogodbena vrednost:
26,880.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije

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

Popravek

V javnem razpisu s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti za živila in kurilno olje
Dijaškega doma iz Celja, Ljubljanska 21,
Celje, objavljenem v Uradnem listu RS,
št.76 z dne 17. 9. 1999, Ob-11578, se z
VIII. alineo:

VIII. jedilna olja v vrednosti ca.
700.000 SIT,

dopolni pod točko 2A) prehrambeno bla-
go po skupinah.

Rok za predložitev in dospetje prijave se
podaljša do 20. oktobra 1999 do 12. ure,
na sedežu Dijaškega doma Celje.

Uredništvo

Ob-13209
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudar-
ska c. 9, 1420 Trbovlje, tel. 0601/52-500,
faks 0601/26-122.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano:

A) sveže meso, izdelki iz mesa:
1. sveže meso,
2. izdelki iz mesa,
3. sveže ribe;
B) mleko in mlečni izdelki;
C) zmrznjena živila:
1. zelenjava in sadje,
2. zmrznjene ribe,
3. zmrznjena jedila;
D) splošno prehrambeno blago:
1. žitarice in mlevski izdelki,
2. testenine,
3. alkoholne in brezalkoholne pijače,
4. vloženo sadje in zelenjava,
5. priloge, omake, juhe,
6. sladkor, sladila, juhe,
7. začimbe,
8. čaji,
9. ostala živila,
10. jajca;
E) saje in zelenjava:
1. sadje sveže in suho,
2. sveža zelenjava;
F) kruh in pekovsko pecivo.

Dobavitelj mora ponuditi najmanj 60%
blaga po posamezni podskupini.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
36,680.000 SIT.

A) sveže meso, izdelki iz mesa –
13,650.000 SIT:

1. sveže meso – 10,200.000 SIT,
2. izdelki iz mesa – 3,350.000 SIT,
3. sveže ribe – 100.000 SIT;

B) mleko in mlečni izdelki –
5,950.000 SIT;

C) zmrznjena živila – 2,690.000 SIT:
1. zelenjava in sadje – 1,400.000 SIT,
2. zmrznjene ribe – 170.000 SIT,
3. zmrznjena jedila – 1,120.000 SIT;
D) splošno prehrambeno blago –

8,490.000 SIT:
1. žitarice in mlevski izdelki –

980.000 SIT,
2. testenine – 280.000 SIT,
3. alkoholne in brezalkoholne pijače

– 1,460.000 SIT,
4. vloženo sadje, zelenjava, marme-

lade – 1,500.000 SIT,
5. priloge, omake, juhe – 420.000

SIT,
6. sladkor, sladila, juhe – 1,100.000

SIT,
7. začimbe – 350.000 SIT,
8. čaji – 350.000 SIT,
9. ostala živila – 1,780.000 SIT,
10. jajca – 270.000 SIT;
E) saje in zelenjava – 3,970.000 SIT:
1. sadje sveže in suho – 1,280.000

SIT,
2. sveža zelenjava – 2,690.000 SIT;
F) kruh in pekovsko pecivo –

1,930.000 SIT.
3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,

od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacija za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošne bolnišnice Trbov-
lje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje, tajništvo,
po enodnevni predhodni najavi po faksu
0601/26-122 in predložitvi potrdila o plači-
lu razpisne dokumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti:
do 9. 11. 1999 od 10. do 12. ure, od
ponedeljka do petka.

(c) Znesek in način plačila razpisne do-
kumentacije: za dvig razpisne dokumentaci-
jo je potrebno nakazati 5.950 SIT (samo
negotovinsko) na ŽR 52700-603-40248, s
pripisom »za živila«.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 15. 11. 1999 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Trbovlje,
Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 11. 1999
ob 8. uri, na upravi Splošne bolnišnice Tr-
bovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami), ki jim bo priznana sposobnost.

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 nestro-
kovnost,

– da ima poravnane davke in prispevke,
takse in druge dajatve, določene z zakonom,
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– drugi pogoji so razvidni iz razpisne do-
kumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.

10., 11.
Splošna bolnišnica Trbovlje

Ob-13252
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Jesenice, C. m.
Tita 112, 4270 Jesenice, faks
064/861-696.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Jesenice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: zdravila skupine D. Okvir-
ne količine so razvidne iz razpisne doku-
mentacije.

(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-
meznih vrst blaga iz naslednjih skupin in
podskupin:

Skupine:
A. material za nego rane,
B. material za inkontinenco,
C. ostali obvezilni material,
D. sredstva za higieno in dezinfekcijo,
E. material za vakuumski odvzem krvi,
F. infuzijski in transfuzijski sistemi,
G. intravenozne kanile,
H. elektrode,
I. RTG filmi in kemikalije,
J. rokavice,
K. ostali medicinsko potrošni material,
L. diagnostična sredstva in vitro,
M. šivalni material,
N. endoproteze kolkov,
O. material za endoskopsko kirurgijo in

mehanski šiv za klasično kirurgijo,
P. osteosintetski material.
Podskupine so navedene v seznamu bla-

ga v razpisni dokumentaciji.
(d) Ocenjena vrednost celotnega naroči-

la: 284,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 1. 2000

do 31. 12. 2000 oziroma 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: razpisno dokumentacijo
dobite v upravi Splošne bolnišnice Jeseni-
ce, Cesta m. Tita 112, Jesenice, pri Zden-
ki Pulec, višji upravni delavki, med 8. in
13. uro, tel. 064/868-486, faks
064/861-696, po predhodni najavi in ob
predložitvi dokazila o plačilu razpisne do-
kumentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 29. okto-
bra 1999 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 12.000 SIT na žiro ra-
čun št. 51530-603-31205.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno petka, 19.
novembra 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov, ki je naveden pod točko
4.(a).

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v jedilnici Splo-

šne bolnišnice Jesenice (upravna stavba), v
torek, 23. novembra 1999 ob 13. uri.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje te dejavno-
sti vsa predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. potrdilo, da proti ponudniku ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ki na dan objave
razpisa ni starejše od 30 dni (lahko kopija
originalnega dokumenta),

2. sodno overjeno dokazilo o registra-
ciji za opravljanje dejavnosti, ki na dan obja-
ve razpisa ni starejše od 30 dni, oziroma
obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrt-
ne in obrti podobne dejavnosti (lahko kopija
originalnega dokumenta),

3. dokazilo, da ni bila proti ponudniku
izdana pravnomočna sodna odločba, ki ka-
že na ponudnikovo nestrokovnost, ki na dan
objave razpisa ni starejše od 30 dni (lahko
kopija originalnega dokumenta),

4. dokazilo, da je poravnal davke in
prispevke, določene z zakonom, ki na dan
objave razpisa ni starejše od 30 dni (lahko
kopija originalnega dokumenta) in je izdano
od DURS oziroma APP,

5. potrjeni obrazci BON 1 in BON 2
ali BON 3 ali podatki iz bilance uspeha in
podatki iz bilance stanja in potrdilo po-
slovne banke, ki vodi ponudnikov žiro ra-

čun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran (velja za ponudnike, ki ne predlo-
žijo obrazca BON 2 ali BON 3). Doku-
menti na dan objave razpisa ne smejo biti
starejši od 30 dni (lahko kopija originalne-
ga dokumenta),

6. garancijo banke za resnost ponud-
be v višini 1% vrednosti blaga, ki ga ponuja,
veljavno do 31. 12. 1999,

7. izjavo, da lahko zagotovi letne raz-
pisane količine posameznih vrst blaga, za
katere je ponudnik,

8. izjavo, da sprejema pogoje razpi-
sne dokumentacije,

9. dokazilo, da ima ustrezno in veljavno
dovoljenje za opravljanje prometa z zdravili,

10. opis referenc z dokazili (izjave
kupcev ali drugi ustrezni dokumenti),

11. priložen najmanj eden od ustrez-
nih certifikatov za ponujene proizvode (in-
terni od proizvajalca ali mednarodni; po po-
trebi tudi potrdilo o opravljeni analizi),

12. izjavo, da nudi najmanj 90 dnevni
plačilni rok,

13. izjavo, da bo blago dostavljal fco
Splošna bolnišnica Jesenice, razloženo, v
pogodbenih rokih,

14. izjavo, da bo štirimesečno dostav-
ljal cenike.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba naročnika je Helena
Vidmar, mag. pharm., spec., tel.
064/868-258, faks 064/861-696.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera o naročilu je bila objav-
ljena 10. 9. 1999.

Splošna bolnišnica Jesenice

Ob-13270
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah,
Rakeževa ulica 8, 3240 Šmarje pri Jelšah,
faks 063/821-202.

2. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Šmarje pri Jelšah.

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

SIT
A. živila in material za prehrano:

1. sadje 1,500.000
2. kmetijski izdelki 2,600.000
3. zelenjava sveža 1,000.000
4. zelenjava, sadje – ostala zamrznjena živila 500.000
5. kruh in pekovsko pecivo 2,600.000
6. splošno prehrambeno blago 6,000.000
7. meso, ribe, junjetina (sveži in zamrznjeni izdelki iz mesa) 10,000.000
8. perutnina 2,000.000
9. mlečni izdelki 2,000.000
10. testenine 300.000

B. mleko 3,000.000
C. jajca 500.000
Č. čistila

1. pralna sredstva, osebna higiena, čistila 1,300.000
2. čistila splošno 900.000
3. sredstva za dnevno rabo v osebni higieni in čiščenju 1,800.000
4. pomivalna sredstva 1,000.000

D. kurilno olje 7,500.000

Dobavitelj se lahko poteguje za naročilo
samo po skupinah in podskupinah.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
44,800.000 SIT.

Ocenjena vrednost delov naročila, ki se
bodo mora oddajali posamično: navedeno
pod 3. (b) točko.

3. Predvideni čas dobave: 1. 1. 2000
do 31. 12. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Skupnost zavodov osnov-
ne zdravstvene dejavnosti celjske regije,
Gregorčičeva 3, 3000 Celje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 25. 10. 1999, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 17.500 SIT, na ŽR št.
50700-603-31892 (na položnico navedite
davčno številko); v znesku je upoštevan DDV.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  16. 11. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom upokojencev Šmarje
pri Jelšah, Rakeževa 8, 3240 Šmarje pri
Jelšah, z označbo: Ne odpiraj – javni razpi-
sa – za nabavo živil in materialov za prehra-
no, čistil in kurilnega olja za potrebe doma
upokojencev Šmarje pri Jelšah in z naved-
bo številke objave javnega razpisa.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti nave-
den točen naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 11. 1999 ob 8. uri v prostorih uprave
Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, Ra-
keževa ul. 8.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali civilna ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– izpolnjevanje pogojev usposobljenosti
po 1. do 4. točki drugega odstavka 40.
člena ZJN, dokazano s predložitvijo,

– potrdila sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, steča-
ja ali likvidacije,

– potrdila sodišča o registraciji (za prav-
ne osebe),

– potrdila DURS o opravljanju dejavnosti
(za civilne osebe),

– potrdila MP RS, da vodstveni delavci
niso bili obsojeni za kazniva dejanja s po-
dročja poslovanja v zadnjih treh letih,

– potrdilo DURS, da ima poravnavne ob-
veznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev,

– finančna sposobnost, dokazana s
predložitvijo:

– BON 1 in BON 2 ali BON 3 za pravne
osebe,

– podatkov zadnje bilance stanja in us-
peha (potrdi DURS) za civilne osebe,

– izpoljnjevanje predpisanih pogojev za
opravljanje ustrezne dejavnosti, dokazano z

– odločbo po 6. točki 4. člena ZGD (za
pravne osebe),

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje samostojne dejavnosti (za civil-
ne osebe).

Oboje izda pristojna upravna enota.
4. drugi pogoji, dokazani z:

– izjavo, da sprejema pogoje razpisne
dokumentacije,

– izjavo, da lahko zagotovi vse (100%)
razpisane vrste blaga posamezne skupine
oziroma podskupine za katero se javlja na
razpis,

– izpolnjen obrazec za reference (da je
zadnji dve leti oskrboval vsaj tri javne zavo-
de, proračunske porabnike ali podjetja ozi-
roma družbe) z dokazili (izjave kupcev ali
fotokopije kupoprodajnih pogodb),

– izjavo, da sprejema 60 dnevni plačilni
rok,

– izjavo, da zagotavlja dostavo fco Do-
mu upokojencev Šmarje pri Jelšah – razlo-
ženo,

– izjavo, da bo trimesečno dostavljal ce-
nike oziroma za sadje in zelenjavo mesečno
in zagotavljal fiksnost cen vse tri mesece
oziroma za sadje in zelenjavo za obdobje
enega meseca,

– izjavo, da zagotavlja odzivni čas 1 de-
lovni dan,

– izjavo, da bo na zahtevo naročnika
predložil vzorec blaga izjavo, da ima organi-
zirano službo za kontrolo kakovosti izdelkov
oziroma mu kvaliteto kontrolira pooblaščeni
zavod,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% razpisane vrednosti grupe, po-
samezne skupine oziroma podskupine za
katero se javlja na razpis – navedene v 3.
(b) točki,

– izjavo banke, da bo dobil garancijo za
dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval,

– izjavo, da v primeru urgentnega naro-
čila naročnik na dan naročila zagotovi zah-
tevano dodatno količino kruha in pekovske-
ga peciva ter da kruh, ki se ne porabi prev-
zame in zamenja za ustrezno količino drob-
tin (velja samo za skupino kruh in pekovsko
pecivo).

Pogoji in dokazila za njihovo dokazova-
nje so izrecno določeni v razpisni dokumen-
taciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:  naročnik bo sklenil pogodbo za 12
mesecev s tremi ponudniki, ki bodo izpol-
njevali vse izločitvene kriterije in bodo ce-
novno najugodnejši. Merilo za izbiro naju-
godnejšega ponudnika je najnižja končna
vrednost predračuna skupine.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 12. 1999.

Ponudba mora veljati do 31. 12. 1999.
Potencialni ponudniki lahko zahtevajo

podatke o razpisanih vrstah in količinah bla-
ga od družbe za javna naročila, tel. 063/
434-615, katera bo odgovore posredovala
po pošti.

10.
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah

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. 122-2/99-3  Ob-13248
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Služba Vlade Republike Slovenije za
evropske zadeve, Slovenska 27-29, 1000
Ljubljana, telefaks: 061/178-25-37.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega naroči-
la so prevajalske in lektorske storitve.

Javno naročilo je razdeljeno v štiri sklo-
pe A, B, C, Č. Sklopa A in B vsebujeta po
dva jezika (en izhodiščni in en ciljni jezik),
sklopa C in Č pa samo en jezik, in sicer:

2.1 prevajanje
– sklop A: prevod pravnih predpisov

Evropskih skupnosti iz angleščine v slovenš-
čino,

– sklop B: prevod pravnih predpisov Re-
publike Slovenije iz slovenščine v angleščino.

2.2 lektoriranje
– sklop C: lektoriranje in jezikovna re-

dakcija prevodov v slovenščini,
– sklop Č: lektoriranje in jezikovna re-

dakcija prevodov v angleščini.
Vsak sklop je razdeljen v 14 podsklopov

v skladu z delitvijo pristojnosti med resorni-
mi organi, kot jo določa zakon o organizaciji
in delovnem področju ministrstev (Uradni
list RS, št. 71/94, zlasti 3. do 17. člen):

1. delo, družina in socialne zadeve,
2. ekonomski odnosi in razvoj,
3. finance,
4. gospodarske dejavnosti,
5. kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana,
6. kultura,
7. notranje zadeve,
8. okolje in prostor,
9. pravosodje,
10. promet in zveze,
11. šolstvo in šport,
12. zdravstvo,
13. znanost in tehnologija,
14. zunanje zadeve.
Ponudniki se lahko prijavijo za izvajanje

storitev enega ali več sklopov oziroma pods-
klopov, za katere se jim ugotovi in prizna
sposobnost. Po priznanju sposobnosti bo
naročnik določil dejansko število ponudni-
kov, ki bodo povabljeni, da predložijo po-
nudbe za posamezen sklop oziroma pod-
sklop, tako, da bo pokril svoje potrebe in
zagotovil resnično konkurenco.

Ocenjeni obseg storitev:
– okrog 80.000 standardnih strani

(1.500 računalniških znakov brez presled-
kov) predpisov EU za prevod v slovenski
jezik in lektoriranje v slovenskem jeziku,

– okrog 30.000 standardnih strani pred-
pisov RS za prevod v angleški jezik in lekto-
riranje v angleškem jeziku.

Opomba: Točen obseg ni dan vnaprej,
naročila za izvedbo storitev (in v tem okviru
število strani) na podlagi sklenjenih okvirnih
pogodb bodo sprotna.

Ocenjena vrednost naročila:
400,000.000 do 500,000.000 tolarjev.

3. Kraj izvedbe: na sedežu ponudnika, z
dostavo na sedež naročnika v Ljubljani.

4. Predvideni čas izvedbe naročila:
– začetek izvedbe: s sklenitvijo okvirnih

pogodb z izvajalci januarja 2000.
– dokončanje: predvidoma do leta

2003; pogodbe se sklenejo za dobo največ
treh let.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisna dokumentacija:

Ponudniki jo lahko zahtevajo pri Sektorju
za prevajanje Službe Vlade RS za evropske
zadeve pisno (na naslovu: Služba Vlade Re-
publike Slovenije za evropske zadeve, Slo-
venska 27-29, 1000 Ljubljana, telefaks:



Stran 5614 / Št. 84 / 15. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

178-25-37) ali jo dvignejo osebno, vsak dan
po objavi razpisa med 10. in 11. uro, pri
gospe Mateji Bokan, na sedežu Sektorja za
prevajanje, Beethovnova 2, 2. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki zahtevajo najkasneje
pet dni pred rokom za predložitev prijave.
Vsa dodatna pojasnila bodo dobili na in-
strukcijskem dnevu, ki ga bo naročnik orga-
niziral predvidoma 8. novembra 1999. Na-
tančen datum bo naveden v razpisni doku-
mentaciji. Pisne prošnje za dodatna poja-
snila (na telefaks št. 178-25-37) bo naročnik
sprejemal do 2. novembra 1999. Na podla-
gi predloženih vprašanj bo naročnik pripra-
vil dodatna pojasnila, ki bodo predstavljena
na instrukcijskem dnevu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

6. Rok za predložitev prijave za udelež-
bo na razpisu in način predložitve: ponudni-
ki lahko predložijo svoje prijave za udeležbo
na razpisu, ki morajo biti napisane v sloven-
skem jeziku, najkasneje do 19. novembra
1999, do 14. ure, na naslov naročnika:
Služba Vlade Republike Slovenije za evrop-
ske zadeve, Slovenska 27-29, 1000 Ljub-
ljana,

(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: s priporočenim pismom
(pri čemer se šteje za pravočasno predlože-
no prijava, ki je naročniku predložena v ro-
ku, ki je določen v javnem razpisu) ali

b) z dostavo (osebno, preko pooblašče-
nega predstavnika ali kurirske službe) v vlo-
žišče naročnika (Slovenska 27-29, 5. nad-
stropje, soba št. 505) vsak delavnik od 10.
do 11. ure.

V primeru osebne dostave bo ponudnik
prejel potrdilo o vložitvi prijave, ki mu ga bo
izročil prejemnik – pristojni delavec vložišča.

Prijave morajo biti vložene v zapečateni
kuverti v obliki, ki je prikazana v razpisni
dokumentaciji. Na kuverti, naslovljeni na
zgoraj navedeni naslov, mora biti poleg na-
slova naročnika in navedbe naziva in naslo-
va ponudnika še napis “Št. razpisa:
SVEZ-JN-2/99, Javni razpis – prevajanje in
lektoriranje, Ne odpirajte”. Samolepilne ku-
verte morajo biti zapečatene z lepilnim tra-
kom, preko katerega se podpiše pošiljatelj.
Vse listine, vsebovane v prijavi, morajo biti
zvezane z vrvico in pečatene.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb je predvideno v dru-
gi fazi razpisa, ko bo naročnik zbiral cenov-
ne ponudbe na podlagi priznanja usposob-
ljenosti: predvidoma dne 16. decembra
1999, ob 11. uri, v dvorani Servisa skupnih
služb vlade na Langusovi 4, Ljubljana.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: na javni razpis se
lahko prijavijo fizične ali pravne osebe, pre-
vajalska društva ali agencije. V primeru skle-
nitve pogodbe s prevajalsko agencijo, dru-
štvom ali drugo pravno osebo, naročnik s
posameznimi izvajalci, ki delujejo v njenem
okviru, ne bo sklepal ločenih pogodb.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji, ki jih morajo izpol-
njevati ponudniki za priznanje sposobnosti:

9.1 Splošni pogoji (40. člen ZJN):
a) imeti morajo stalno ali začasno bivali-

šče ali sedež v Republiki Sloveniji. Pravne
osebe ali društva morajo predložiti dokazilo
o registraciji,

b) fizične osebe morajo predložiti doka-
zilo, da niso v kazenskem postopku, pravne
osebe pa, da proti njim ni uveden stečajni
postopek, postopek prisilne poravnave ali
likvidacije,

c) ponudniki morajo zagotoviti dokumen-
tirano dokazilo o plačilu davčnih in drugih
dajatev, skladno s predpisi Republike Slo-
venije,

d) če je ponudnik fizična oseba z redno
zaposlitvijo, mora predložiti dovoljenje svo-
jega delodajalca, da sme opravljati tudi po-
godbene storitve.

9.2 Posebni pogoji
9.2.1 Strokovna usposobljenost se bo

ugotavljala na podlagi naslednjih meril:
– jezikovnega znanja in
– strokovnega poznavanja posameznih

podsklopov, navedenih pod 2. točko, in
– delovnih izkušenj in
– uporabljene metodologije dela.
Strokovno usposobljenost bodo ponud-

niki dokazovali z naslednjimi dokumenti:
– kratkim življenjepisom, s posebnim

poudarkom na prevajalskih/lektorskih de-
lovnih izkušnjah (v primeru fizične osebe),
ali predstavitvijo pravne osebe, prevajalske
agencije ali društva (s kratkimi življenjepisi
dejanskih izvajalcev storitev, s posebnim
poudarkom na njihovih prevajalskih/lektor-
skih delovnih izkušnjah – npr. zaposlenih v
prevajalski agenciji ali članov društva – in
navedbo števila redno zaposlenega vodstve-
nega in administrativnega osebja, ki bo vklju-
čeno v izpolnjevanje pogodbenih obvezno-
sti, ter njihovih funkcij) in/ali

– kopijo diplome ustrezne fakultete ali
višje šole in/ali

– potrdilom o opravljenem izpitu za sod-
nega tolmača in/ali

– potrdili o opravljenih jezikovnih teča-
jih, ki so mednarodno priznani, in

– referenčnim prevodom/lektoriranim
besedilom za vsak prijavljeni sklop oziroma
podsklop (3 standardne strani – poleg pre-
voda/lektoriranega besedila priložiti izvirnik
ter priporočilno pismo naročnika, ki se na-
naša konkretno na predložen referenčni
prevod/lektorirano besedilo) in

– priporočilnimi pismi naročnikov (izjave
največ 3 strank ponudnika, ki potrjujejo, da
jim je ponudnik v obdobju zadnjih dveh let
zagotavljal prevajalske/lektorske storitve; te
izjave naj vsebujejo navedbo o vrsti besedi-
la, ki ga je ponudnik prevedel/lektoriral, šte-
vilu strani, kakovosti storitve) in

– opisom uporabljene metodologije de-
la (npr. izdelava glosarjev, način iskanja ter-
minologije, postopek redakcije/lektoriranja
prevoda, uporaba podatkovnih/terminolo-
ških zbirk itd.)

9.2.2 Tehnična usposobljenost se bo
ugotavljala na podlagi tehnične opremljeno-
sti ponudnika (faks, računalniška strojna in
programska oprema: Word for Windows,
elektronska pošta, Internet, elektronska pre-
vajalska orodja), ki jo bo ponudnik dokazo-
val z izjavo o svoji tehnični opremljenosti.

9.2.3 Storilnost se bo ugotavljala na pod-
lagi ocene dnevne storilnosti ponudnika,

izražene s številom standardnih prevajal-
skih/lektorskih strani na dan, o kateri bodo
ponudniki podali svojo izjavo. Poleg tega
lahko svojo storilnost dokazujejo s kopijami
naročilnic, računov za prevajalske/lektorske
storitve, ki so jih opravili v zadnjih dveh le-
tih.

10. Morebitne druge informacije o
naročilu: prijavljeni ponudniki bodo s pisnim
sklepom obveščeni o priznanju sposobno-
sti oziroma zavrnitvi priznanja sposobnosti v
sedmih dneh od sprejetja sklepa, za katere-
ga velja 45-dnevni rok (25. člen ZJN).

Ponudniki, ki jim bo priznana sposob-
nost za izvajanje storitev v okviru tistih sklo-
pov in podsklopov, za katere so se prijavili,
bodo prejeli pisno vabilo, naj predložijo svo-
je ponudbe v roku, ki bo določen v tem
povabilu. Prejete ponudbe bo strokovna ko-
misija odpirala na javnem odpiranju ponudb.
Po opravljeni oceni prejetih ponudb bo na-
ročnik sestavil seznam ponudnikov po pred-
nostnem vrstnem redu na podlagi dodeli-
tvenih meril, opredeljenih v povabilu k od-
daji ponudbe. S tem bo določen vrstni red,
po katerem se bo naročnik ob naročilu sto-
ritev obrnil na ponudnike, s katerimi bo skle-
nil okvirne pogodbe. Dejansko število po-
nudnikov, ki bodo povabljeni k sklenitvi ok-
virne pogodbe, bo naročnik določil tako, da
bo zajel potrebe ministrstev in organov v
njihovi sestavi ter drugih organov in zagoto-
vil resnično konkurenco.

Pogodbeno obdobje ne bo daljše od treh
let.

11. Datum in številka objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
oddaji javnega naročila je bila skladno s
tretjim odstavkom 18. člena ZJN objavljena
v Uradnem listu RS, št. 81-82/98.

Služba Vlade
Republike Slovenije
za evropske zadeve

Javni razpisi

Ob-13271
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nija in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju skupnosti ukrepov o finančni,
tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 56/93), v zvezi z 9. točko prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97) ter 117. in 118.
členom pravil in postopkov Evropske unije
za izvedbo javnih razpisov objavlja Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za kulturo

javni razpis za izbiro izvajalca
za izvedbo projekta GRAD GRAD – II.

faza
Izvedbo del sofinancira Evropska komi-

sija iz sredstev PHARE, v okviru PHARE
programa prekomejnega sodelovanja Slo-
venija-Avstrija-Madžarska 1996 (TRI-N),
projekt št. ZZ-9621.01. Na razpis se lahko
enakopravno prijavijo vse fizične in pravne
osebe iz držav, članic Evropske unije in iz
držav, prejemnic sredstev programa Phare.
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Tudi vgrajeni materiali in oprema morajo iz-
virati iz teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvedba rekonstruk-

cije objekta Grad Grad.
V primeru, da bo vrednost ponudb pre-

segla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico, da po lastni presoji iz razpisa izloči
določena razpisana dela. Predvideni čas pri-
četka del je 28 dni po podpisu pogodbe,
predvideni rok dokončanja del pa 10 mese-
cev, vendar ne kasneje kot do 31. 10.
2000.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Izbira izvajalca bo potekala po postop-
ku, ki ga predpisuje Priročnik za decentrali-
zirani implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali pogojem Fe-
deration Internationale des Ingenieurs - Con-
seils Conditions of Contract for Works of
Civil Engineering Construction (Red Book,
fourth edition, FIDIC 1987, z dopolnitvami v
ponatisu 1992).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– posamezni letni promet gradbenih del
v letih 1996, 1997 in 1998 mora znašati
najmanj 1,200.000 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 2 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in, ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisani-
mi deli;

– pri katerih znaša delež dolgov v vseh
obveznostih manj kot 70%.

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 dokumentaci-

jo v angleškem jeziku pridobijo na naslovu:
Projekt MR Inženiring d.d., Svetozarevska
10, 2000 Maribor, po vplačilu nevračljivega
zneska 200 EUR v protivrednosti v SIT ali v
katerikoli tuji konvertibilni valuti na ŽR št.
51800-601-10612 (za tolarska vplačila) ali
na devizni račun pri Novi Kreditni Banki Ma-
ribor, št. 27620-633-0342/5, SWIFT
KBMSI.2X (za devizna vplačila) s pripisom
»Za razpisno dokumentacijo GRAD GRAD –
II. faza«. Za vplačila je merodajen prodajni
menjalni tečaj Narodne Banke Slovenije na
dan objave razpisa v Uradnem listu RS.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 18. 10. 1999 dalje. Za
vse dodatne informacije je pooblaščen Iz-
tok Frank, dipl. ek., telefon: +386 62 229
70 30, faks: +386 62 225 569, e-mail:
projekt.mr@siol.net. Za ponudnike bo pred
ogledom kraja gradbišča organiziran infor-
mativni sestanek dne 4. 11. 1999 ob 11.
uri v Gradu Grad.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pris-

peti do 30. 11. 1999 do 10. ure po lokal-
nem času na naslov: PHARE Enota za pre-
komejno sodelovanje, Enota za izvajanje
programa, Regionalna pisarna Murska So-

bota, Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota.
Ovojnice morajo biti zaprte in jasno označe-
ne: »Not to be opened before the Opening
Session« in «Ne odpiraj pred uradnim odpi-
ranjem ponudb«. Odpiranje ponudb bo jav-
no isti dan na istem naslovu ob 11. uri po
lokalnem času. Pri odpiranju ponudb lahko
sodeluje en predstavnik ponudnika, ki se
izkaže s pisnim pooblastilom.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za kulturo

In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement bet-
ween the Government of Republic of Slove-
nia and European Commission on imple-
mentation of measures on financial, techni-
cal and other forms of co-operation (OG RS
56/93), referring to Public Procurement
Law, section 9, paragraph 1 of article 55
(OG RS 24/97) and according to Articles
117 & 118 of the European Union Regula-
tions and Procedures of Public Tender Per-
formed Republic of Slovenia, Ministry of Cul-
ture announces

Invitation to Tender
for the project GRAD CASTLE – PHASE

II.
The works are cofinanced by the Euro-

pean Commission from PHARE funds in the
framework of PHARE 1996 CBC Program-
me Slovenia-Austria-Hungary (TRI-N), Pro-
ject No. ZZ-9621.01. Participation is open
on equal terms to all natural and 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.

1. Subject to Tender
The Invitation to Tender is issued for the

selection of the Contractor for reconstruc-
tion of the Grad Castle.

In the case Tender’s value exceeds
available funds, the Contracting Authority
reserves the right to reduce parts of tender
works. The Works shall start 28 days after
signing of the Contract and shall be finali-
sed within 10 month, and in any case no
later than by 31st October 2000.

2. Procedure and Conditions of the Con-
tract

The procedure for contract award will
follow the Decentralised Implementation
System Manual (DIS Manual, European
Commission, September 1997). The con-
ditions of the contract will be in accordan-
ce with the Federation Internationale des
Ingenieurs-Conseils Conditions of Con-
tract for Works of civil Engineering Con-
struction (Red Book, fourth edition, FIDIC
1987, with amendments as reprinted in
1992).

Tenders for the construction works
should be submitted only by companies and
natural persons meeting the minimum qua-
lifying criteria including, but not limited to:

– each individual annual turnover in con-
struction works for the years 1996, 1997
and 1998 should amount to or exceed EUR
1.200.000,00;

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 4 pro-
jects of the same nature and complexity

comparable to the tendered works during
last 2 years;

– the ratio of total debts/total liabilities
of the bidder shall not exceed 70%.

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 English language

may be obtained from the following address:
PROJEKT MR INŽENIRING d.d., Svetoza-
revska 10, 2000 Maribor, upon payment of
nonrefundable fee of 200,00 EUR in SIT or
any other equivalent foreign convertible cur-
rency to the account No.
518000-601-10612 (for payments in SIT)
or to the bank account No.
27620-633-0342/5 at Nova Kreditna Ban-
ka Maribor, SWIFT KBMSI.2X (for payments
in foreign currency), with the notice »For
tender dossier GRAD CASTLE – PHASE
II.«. For the payments the selling exchange
rate issued by the National Bank of Slovenia
on the day of the announcement in the OG
RS is relevant.

Only tenderers purchasing the tender
documents will be eligible to submit their
offers. The tender dossiers are available
from 18th October 1999. For all additional
information the responsible person is Mr.
Iztok Frank, phone: +386 62 229 70 30,
fax: +386 62 225 569, e-mail: projekt.mr-
@siol.net. Clarification meeting and a site
visit will be held on 04th November 1999 at
11:00 hrs local time at the Grad Castle.

4. Submission of Tenders
Complete tenders in the English langua-

ge must be delivered by latest on 30th No-
vember 1999 by 10:00 hrs local time to the
address: PHARE Enota za prekomejno
sodelovanje, Enota za izvajanje programa,
Regionalna pisarna Murska Sobota, Len-
davska 5a, 9000 Murska Sobota. The sea-
led envelope has to be marked »Not to be
opened before the Opening Session« and
»Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem po-
nudb«. The opening of bids will be public
on the same day at 11:00 hrs local time at
the same address. At the opening session
one Tenderer’s representative, submitting
the power of attorney may participate.

Republic of Slovenia,
Ministry of Culture

Ob-13273
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nija in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju skupnosti ukrepov o finančni,
tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 56/93), v zvezi z 9. točko prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97) ter 117. in 118.
členom pravil in postopkov Evropske unije
za izvedbo javnih razpisov objavlja Mestna
občina Murska Sobota

javni razpis za izbiro izvajalca
za izvedbo projekta Učni center

Rakičan
Izvedbo del sofinancira Evropska komi-

sija iz sredstev PHARE, v okviru PHARE
programa prekomejnega sodelovanja Slo-
venija-Avstrija-Madžarska 1996 (TRI-D), pro-
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jekt št. ZZ-9621.02.01. Na razpis se lahko
enakopravno prijavijo vse fizične in pravne
osebe iz držav, članic Evropske unije in iz
držav, prejemnic sredstev programa Phare.
Tudi vgrajeni materiali in oprema morajo iz-
virati iz teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvedba rekonstruk-

cije objekta Grad Rakičan.
V primeru, da bo vrednost ponudb pre-

segla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico, da po lastni presoji iz razpisa izloči
določena razpisana dela. Predvideni čas pri-
četka del je 28 dni po podpisu pogodbe,
predvideni rok dokončanja del pa 10 mese-
cev, vendar ne kasneje kot do 31. 10.
2000.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Izbira izvajalca bo potekala po postop-
ku, ki ga predpisuje Priročnik za decentrali-
zirani implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali pogojem Fe-
deration Internationale des Ingenieurs - Con-
seils Conditions of Contract for Works of
Civil Engineering Construction (Red Book,
fourth edition, FIDIC 1987, z dopolnitvami v
ponatisu 1992).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– posamezni letni promet gradbenih del
v letih 1996, 1997 in 1998 mora znašati
najmanj 1,200.000,00 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 2 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in, ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisani-
mi deli;

– pri katerih znaša delež dolgov v vseh
obveznostih manj kot 70%.

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 dokumenta-

cijo v angleškem jeziku pridobijo na na-
slovu: Projekt MR Inženiring d.d., Sveto-
zarevska 10, 2000 Maribor, po vplačilu
nevračljivega zneska 200,00 EUR v proti-
vrednosti v SIT ali v katerikoli tuji konverti-
bilni valuti na ŽR št. 51800-601-10612
(za tolarska vplačila) ali na devizni račun
pri Novi Kreditni Banki Maribor, št.
27620-633-0342/5, SWIFT KBMSI.2X
(za devizna vplačila) s pripisom »Za razpi-
sno dokumentacijo Učni center Rakičan«.
Za vplačila je merodajen prodajni menjal-
ni tečaj Narodne Banke Slovenije na dan
objave razpisa v Uradnem list RS.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki
razpisne dokumentacije. Razpisna doku-
mentacija je na voljo od 18. 10. 1999
dalje. Za vse dodatne informacije je poob-
laščen Iztok Frank, dipl. ek., telefon:
+386 62 229 70 30, faks: +386 62 225
569, e-mail: projekt.mr@siol.net. Za po-
nudnike bo pred ogledom kraja gradbišča
organiziran informativni sestanek dne 4.
11. 1999 ob 15. uri v Gradu Rakičan v
Rakičanu.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo

prispeti do 2. 12. 1999 do 10. ure po
lokalnem času na naslov: PHARE ENOTA
ZA PREKOMEJNO SODELOVANJE, Eno-
ta za izvajanje programa, Regionalna pisar-
na Murska Sobota, Lendavska 5a, 9000
Murska Sobota. Ovojnice morajo biti zapr-
te in jasno označene: »Not to be opened
before the Opening Session« in «Ne odpi-
raj pred uradnim odpiranjem ponudb«. Od-
piranje ponudb bo javno isti dan na istem
naslovu ob 11. uri po lokalnem času. Pri
odpiranju ponudb lahko sodeluje en pred-
stavnik ponudnika, ki se izkaže s pisnim
pooblastilom.

Mestna občina Murska Sobota

In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement bet-
ween the Government of Republic of Slove-
nia and European Commission on imple-
mentation of measures on financial, techni-
cal and other forms of co-operation (OG RS
56/93), referring to Public Procurement
Law, section 9, paragraph 1 of article 55
(OG RS 24/97) and according to Articles
117 & 118 of the European Union Regula-
tions and Procedures of Public Tender Per-
formed City Municipality of Murska Sobota
announces

Invitation to Tender
for the project RAKIČAN TRAINING

CENTRE
The works are cofinanced by the Euro-

pean Commission from PHARE funds in the
framework of PHARE 1996 CBC Program-
me Slovenia-Austria-Hungary (TRI-D), Pro-
ject No. ZZ-9621.02.01. Participation is
open on equal terms to all natural and legal
persons of Member States of the European
Union and of beneficiary countries of the
PHARE programme. Supplies of materials
and equipment offered must also originate
from those countries.

1. Subject to Tender
The Invitation to Tender is issued for the

selection of the Contractor for reconstruc-
tion of the Rakičan Castle.

In the case Tender’s value exceeds
available funds, the Contracting Authority
reserves the right to reduce parts of tender
works. The Works shall start 28 days after
signing of the Contract and shall be finali-
sed within 10 month, and in any case no
later than by 31st October 2000.

2. Procedure and Conditions of the Con-
tract

The procedure for contract award will
follow the Decentralised Implementation
System Manual (DIS Manual, European
Commission, September 1997). The con-
ditions of the contract will be in accordan-
ce with the Federation Internationale des
Ingenieurs-Conseils Conditions of Con-
tract for Works of civil Engineering Con-
struction (Red Book, fourth edition, FIDIC
1987, with amendments as reprinted in
1992).

Tenders for the construction works
should be submitted only by companies and
natural persons meeting the minimum qua-
lifying criteria including, but not limited to:

– each individual annual turnover in con-
struction works for the years 1996, 1997
and 1998 should amount to or exceed EUR
1.200.000,00;

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 4 pro-
jects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 2 years;

– the ratio of total debts/total liabilities
of the bidder shall not exceed 70%.

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 English language

may be obtained from the following address:
PROJEKT MR INŽENIRING d.d., Svetoza-
revska 10, 2000 Maribor, upon payment of
nonrefundable fee of 200,00 EUR in SIT or
any other equivalent foreign convertible cur-
rency to the account No.
518000-601-10612 (for payments in SIT)
or to the bank account No.
27620-633-0342/5 at Nova Kreditna Ban-
ka Maribor, SWIFT KBMSI.2X (for payments
in foreign currency), with the notice »For
tender dossier RAKIČAN TRAINING CEN-
TRE«. For the payments the selling exchan-
ge rate issued by the National Bank of Slo-
venia on the day of the announcement in
the OG RS is relevant.

Only tenderers purchasing the tender
documents will be eligible to submit their
offers. The tender dossiers are available
from 18th October 1999. For all additional
information the responsible person is Mr.
Iztok Frank, phone: +386 62 229 70 30,
fax: +386 62 225 569, e-mail:
projekt.mr@siol.net. Clarification meeting
and a site visit will be held on 04th Novem-
ber 1999 at 15:00 hrs local time at the
Rakičan Castle.

4. Submission of Tenders
Complete tenders in the English lan-

guage must be delivered by latest on 02nd

December 1999 by 10:00 hrs local time
to the address: PHARE Enota za prekome-
jno sodelovanje, Enota za izvajanje progra-
ma, Regionalna pisarna Murska Sobota,
Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota. The
sealed envelope has to be marked »Not to
be opened before the Opening Session«
and «Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem
ponudb«. The opening of bids will be pub-
lic on the same day at 11:00 hrs local time
at the same address. At the opening ses-
sion one Tenderer’s representative, sub-
mitting the power of attorney may partici-
pate.

City Municipality of Murska Sobota

Št. 553/99 Ob-13375

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
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javni razpis
raziskovalnih  projektov za podporo

ciljem nacionalnega pomena na
področju stanovanjske politike RS
I. Uporabniki proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo za znanost in tehnologijo, Dunaj-
ska 48, Ljubljana, Ministrstvo zakolje in pro-
stor, Dunajska 48 , Ljubljana.

II. Predmet razpisa je izbira projekta v
okviru ciljnega raziskovalnega programa
»Stanovanje«, ki je namenjen zagotavljanju
raziskovalne strokovne podpore pri izvaja-
nju nacionalnega raziskovalnega programa
in pri  vrednotenju na njem utemeljene sta-
novanjske politike.

Razpisan projekt:
– ocena sinergije sektorskih stanovanj-

skih politik.
Izhodišče projektne naloge je v predlo-

gu nacionalnega stanovanjskega programa
za drugo obravnavo, ki določa, da za sprem-
ljanje izvajanja nacionalnega stanovanjske-
ga programa ter na njem utemeljene stano-
vanjske politike  Vlada RS na predlog mini-
stra imenuje Državni stanovanjski svet.

Cilj naloge je v opredelitvi konkretnih
ukrepov in aktivnosti s ciljem oblikovanja,
izvajanja in spremljanja nacionalnega stano-
vanjskega programa. Naloga naj služi tudi
za opredelitev politik, ki zadevajo državni
stanovanjski svet in povezovalnih vzvodov in
instrumentov, upošteva pa naj tudi doku-
mente, ki jih je država že sprejela. Naloga
naj zato opravi analizo tovrstnih organov v
tujini in pri nas ter določi okvirni delokrog
državnega stanovanjskega sveta.

Pogoji in merila
a) Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij Mini-
strstva za znanost in tehnologijo oziroma
imajo status zasebnih raziskovalcev.

Odgovorni nosilec projekta mora biti za-
poslen v organizaciji, ki je prijavitelj projekta
in izpolnjevati pogoje za odgovornega nosil-
ca raziskovalnega projekta predpisane z 29.
in/ali 30. členom zakona o raziskovalni de-
javnosti (Uradni list RS, št. 8/91).

b) Prijave ocenjuje programski svet za
ciljne raziskovalne programe Ministrstva za
okolje in prostor, na podlagi predhodne
ugotovitve o ustrezni kakovosti in razisko-
valni usposobljenosti odgovornih nosilcev
projektov oziroma članov projektnih sku-
pin, ki jo pripravi Ministrstvo za znanost in
tehnologijo na podlagi kriterijev, ki veljajo
za izvajanje aplikativnih oziroma razvojnih
raziskav.

Pri izboru projekta bodo imeli prednost
prijavitelji, ki bodo:

– s kvalificiranostjo predlagateljev, opre-
delitvijo problemov, raziskovalnim pristo-
pom, finančno ponudbo in časovnim načr-
tom obetali učinkovito doseganje zgoraj na-
vedenih ciljev,

– 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 - 3,200.000 SIT.

IV. Rok izvedbe projektov je pet mese-
cev.

V. Prijava na razpis  mora prispeti na
naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke
do vključno 8. 11. 1999 do 14. ure.

VI. Odpiranje prijav bo 9. 11. ob 10. uri
v sejni sobi Ministrstva za znanost in tehno-
logijo v (v drugem nadstropju), Trg OF 13,
Ljubljana.

VII. Prijavitelji projektov bodo obveščeni
o izbiri v roku 15 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 Slo-
venije do izteka prijavnega roka pri vratarju
Ministrstva za znanost, Trg OF 13, Ljubljana.

Pisne prijave z oznako “Ne odpiraj - Raz-
pis za CRP - in navedbo teme” morajo prija-
vitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče
Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, Ljubljana.

Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih prijav komisija ne bo obravnavala in bo-
do vrnjene prijaviteljem.

IX. Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom so možne na naslovih:  Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Trg OF13, Ljublja-
na, telefon 17-84-624, Aljana Pogačnik in
na Ministrstvu za okolje in prostor, Dunaj-
ska 48,  Ljubljana, telefon 17-87-400, Ana
Sodnik.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 529/99 Ob-13244
Obrtna zbornica Slovenije, Celovška 71,

Ljubljana, po pooblastilu Republike Sloveni-
je, Ministrstva za malo gospodarstvo in turi-
zem, Trubarjeva 11, Maribor, razpisuje na
podlagi 8. člena odredbe o načinu oddaja-
nja subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 5/98)

javni razpis
za subvencioniranje izdelovalcem

izdelkov domače in umetne obrti zaradi
negativnih posledic uvedbe davka na

dodano vrednost
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je dodelitev sred-

stev kot pomoč izdelovalcem izdelkov do-
mače in umetne obrti zaradi negativnih po-
sledic uvedbe davka na dodano vrednost.

Skupna višina sredstev, ki se na podlagi
tega razpisa dodeljuje, znaša 30,000.000
SIT in se pokriva iz proračunske postavke
5697-subvencioniranje davka na dodano
vrednost domači in umetni obrti.

2. Pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo vsi izdeloval-

ci izdelkov domače in umetne obrti, in sicer
pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo na-
slednje pogoje:

– imajo izdano mnenje strokovne komi-
sije pri Obrtni zbornici Slovenije (izdanega
po 1. 1. 1993), da je določen izdelek pred-
met domače in umetne obrti (15. člen obrt-
nega zakona),

– da imajo izdano obrtno dovoljenje v
skladu s 16. členom obrtnega zakona.

Sredstva se bodo dodeljevala v enaki
višini vsem prijavljenim, ki bodo izpolnjevali
pogoje tega razpisa.

Sredstva morajo biti porabljena do kon-
ca proračunskega leta.

3. Način subvencioniranja
Na podlagi sklepa o izboru bodo skle-

njene pogodbe z izdelovalci izdelkov doma-
če in umetne obrti zaradi negativnih posle-
dic uvedbe davka na dodano vrednost.

Prijavitelji bodo o izboru in dodelitvi sred-
stev obveščeni najkasneje v 45 dneh od
odpiranja prijav.

4. Obvezna oblika in vsebina prijave:
1. Prijavitelji morajo prijavo oddati na

obrazcu “Prijava na javni razpis za subven-
cioniranje davka na dodano vrednost “.

Prijavitelji lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo (obrazec) na vložišču Obrtne
zbornice Slovenije, Celovška 71, Ljubljana,
II. nadstropje ali na internetu na naslovu:
http://www.ozs.si oziroma jim bo poslano
po pošti na sedež podjetja (družbe, oziroma
s.p.p.)

Kompletna prijava vsebuje naslednje ele-
mente:

a) izpolnjena prijava na razpis (obrazec)
z vsemi zahtevanimi prilogami;

b) kopijo mnenja Obrtne zbornice Slove-
nije po 15. členu obrtnega zakona, izdane-
ga po  1. 1. 1993;

c) kopijo obrtnega dovoljenja iz 16. čle-
na obrtnega zakona.

2. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo
pošljite v zaprti kuverti na naslov:
 Obrtna zbornica Slovenije, Celovška 71,
Ljubljana, označeno z vidno oznako v levem
zgornjem kotu na prednji strani kuverte, in
sicer: “Ne odpiraj – javni razpis za subven-
cioniranje davka na dodano vrednost”.

Rok za oddajo prijav je 30 dni po tej
objavi.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobite pri Staši Pirkmaier, dipl. jur., tel.
061/18-30-500, in sicer vsak dan od 9. do
12. ure.

5. Šteje se, da je prijava prispela pravo-
časno, če je zadnji dan roka za oddajo pri-
jav, to je do dne 15. 11. 1999, najkasneje
do 14. ure oddana v vložišču Obrtne zbor-
nice Slovenije, Celovška 71, Ljubljana –
soba 201 ali če je zadnji dan roka oddana
po pošti s priporočeno pošiljko.

Nepravočasne ali nepravilno označene
prijave bodo vrnjene prijavitelju neodprte,
zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke
označen pošiljatelj.

6. Komisija bo z odpiranjem prijav priče-
la dne 18. 11. 1999 ob 11. uri v sobi št.
102/I. na Obrtni zbornici Slovenije, Ce-
lovška 71, Ljubljana.

7. Prijavitelji bodo o izboru in dodelitvi
sredstev, ki bodo dana izdelovalcem izdel-
kov domače in umetne obrti, ki jih bo sub-
vencioniralo Ministrstvo za malo gospo-
darstvo in turizem, pisno obveščeni v roku
najpozneje 45 dni od dneva, ko bo konča-
no odpiranje prijav.

Obrtna zbornica Slovenije
po pooblastilu:

Ministrstva za malo gospodarstvo
in turizem

Št. 3161-100/99 Ob-13261
Na podlagi proračuna Republike Slove-

nije za leto 1999 (Uradni list RS, št. 91/98)
in odredbe o načinu oddajanja subvencij,
dotacij in drugih transferov iz sredstev pro-
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računa Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 5/98) objavljamo

javni razpis
za oddajo subvencij gospodinjstvom za

vgradnjo energetsko učinkovite
zasteklitve/oken

1. Oddajo subvencij razpisuje: Ministrs-
tvo za gospodarske dejavnosti, Agencija Re-
publike Slovenije za učinkovito rabo energi-
je, Dimičeva 12, Ljubljana, tel.
061/18-88-355, faks 061/18-88-367.

2. Predmet razpisa:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

(nadalje: ministrstvo) razpisuje subvencije
gospodinjstvom za vgradnjo energetsko
učinkovite zasteklitve in oken v stanovanj-
skih stavbah v Sloveniji v letu 1999. Višina
subvencije je v primeru zamenjave zastekli-
tve ali vgradnje oken v novogradnjo 3.000
SIT/m2 vgrajene zasteklitve, vendar največ
30.000 SIT. V primeru zamenjave oken je
višina subvencije 5.500 SIT/m2 vgrajenih
oken, vendar največ 66.000 SIT.

Subvencije se bodo dodeljevale za vgra-
jena energetsko učinkovito zasteklitev/ok-
na, ki bodo izpolnjevali naslednje tehnične
zahteve:

– toplotna prehodnost oken (okvir in ste-
klo) manjša od 1,6 W/m2K (ISO/DIS
10077) ter

– toplotna prehodnost stekel manjšo od
1,4 W/m2K in

– ustrezajo zahtevam skupine zahtevno-
sti C za prepustnost zraka in vodotesnost
po SIST 1018 oziroma

– ustrezajo kriterijem za energetsko
učinkovita okna po uredbi Vlade RS: ured-
ba o določitvi kriterijev energetske učinkovi-
tosti, manjše porabe pitne vode in manjše-
ga obremenjevanja okolja za nekatere proi-
zvode široke rabe (Ur. l. RS, št. 8/96) ozi-
roma imajo pridobljen “Znak kakovosti v
graditeljstvu”.

Natančnejši pogoji za dodelitev subven-
cije in za pripravo vloge so podana v razpis-
ni dokumentaciji.

4. Skupna sredstva namenjena za sub-
vencije v letu 1999 znašajo 16,000.000
SIT.

Subvencije se bodo dodeljevale do 30.
11. 1999 oziroma do porabe sredstev po
zaporedju predloženih popolnih vlog.

Subvencije bodo dodeljene iz sredstev
poračunske postavke 21146102 proraču-
na RS, v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna in sklenjeno pogodbo.

5. Predvideno obdobje porabe sredstev:
od oktobra 1999 do novembra 1999.

6. V času trajanja razpisa lahko prosilci
dobijo razpisno dokumentacijo oziroma jo na-
ročijo za posredovanje po pošti na naslovih:

– Agencija RS za učinkovito rabo ener-
gije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana,

– po internetu: http://www.mgd.si/aure,
– po telefonu 061/18-88-469 (vsak de-

lovni dan od 8. do 10. ure) ali faksu
061/13-67-451.

7. Vloge naj prosilci pošljejo na naslov:
Agencija RS za učinkovito rabo energije,
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana. Na ovitku mo-
ra biti razen naslova jasno označen pripis
“Vloga za subvencijo – vgradnja energetsko
učinkovite zasteklitve/oken. Ne odpiraj”. Na
hrbtni strani mora biti naveden naslov poši-

ljatelja. Neustrezno dostavljene in nepopol-
ne vloge ne bodo obravnavane.

8. Dodatne informacije:
– Dodatna pojasnila prosilcem daje Ta-

dej Gruden, tel. 061/18-88-469, vsak de-
lovni dan od 8. do 10. ure.

– Na podlagi akcije v letu 1998 se je
izoblikoval seznam izdelkov (dostopen na
istem internet naslovu), ki ustrezajo predpi-
sanim tehničnim karakteristikam (toplotna
prehodnost stekla, toplotna prehodnost ok-
virja oken, zrako in vodotesnost). Seznam
se bo v času dodeljevanja subvencij dopolj-
njeval z izdelki, za katere bodo proizvajalci
posredovali dokazila o doseganju zahteva-
nih tehničnih karakteristik.

Agencija RS za učinkovito rabo
energije

Št. 35003-89/99 Ob-13247
Mestna občina Murska Sobota, Kardo-

ševa 2, M. Sobota in Ministrstvo za okolje in
prostor – Urad Republike Slovenije za pro-
storsko planiranje, Dunajska 47, Ljubljana v
sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije
– Matična sekcija arhitektov, krajinskih arhi-
tektov in urbanistov, razpisuje

javni, državni, anonimni, enostopenjski,
projektni urbanistično-krajinski

n a t e č a j
za urbanistično in krajinsko oblikovanje

športno rekreacijskega območja ob gramoz-
nici Kamenšnica ob Bakovski cesti v M.
Soboti.

Udeleženci natečaja: kot nosilci avtor-
ske skupine imajo pravico do udeležbe vsi,
ki želijo s svojim sodelovanjem prispevati h
kreativni in optimalni rešitvi natečajne nalo-
ge in so državljani Republike Slovenije s
stalnim bivališčem na območju Republike
Slovenije.

Natečajna naloga: pridobitev idejnih re-
šitev urbanističnega, krajinskega oblikova-
nja območja ob gramoznici Kamenšnica ob
Bakovski cesti v M. Soboti, ki se navezuje
oziroma je povezan s bodočim oskrbnim
centrom ob avtocesti Vučja Vas–Beltinci.

Ocenjevalna komisija – žirija: predstav-
niki naročnika:

1. Vladimir Goldinskij, univ. dipl. inž. arh.
– predsednik,

2. Stanko Polanič, univ. dipl. inž. grad.,
3. Miha Kos, univ. dipl. inž. arh..
Predstavniki Inženirske zbornice Slove-

nije – Matična sekcija arhitektov, krajinskih
arhitektov in urbanistov:

4. Saša Piano, univ. dipl. inž. kraj. arh.,
5. Janez Öri, univ. dipl. inž. arh.,
6. Stanka Dešnik, univ. dipl. inž. kraj.

arh.,
7. Ivan Stanič, univ. dipl. inž. arh..
Skrbnik natečaja: Anton Štihec, univ.

dipl. inž. grad.
Poročevalec: mag. Aleš Bizjak, univ.

dipl. inž. kraj. arh.,
Namestnik: Edo Jalšovec, univ. dipl. inž.

arh..
Rok: rok za oddajo natečajnih del je 60

dni od te objave. Za dela, ki bodo poslana
po pošti ali železnici, sta veljavna datum
poštnega žiga. Na delih poslanih po pošti
natečajniki navedejo kot pošiljatelja osebo,
ki ni avtor, v sorodu z avtorjem ali njegov
sodelavec. Udeleženci natečaja, ki bodo de-

la poslali po pošti ali železnici, morajo hkrati
s telegramom obvestiti Mestno občino M.
Sobota o oddaji natečajnega dela. Natečaj-
na dela je treba oddati ali poslati na naslov:
Mestna občina M. Sobota, Kardoševa 2,
M. Sobota z oznako “Natečaj – gramoznica
ob Bakovski cesti”.

Nagrade:
1. nagrada: 1,000.000 SIT,
2. nagrada:  750.000 SIT,
3. nagrada:  500.000 SIT,
4. odkup–en:  250.000 SIT.
Ocenjevalna komisija ima pravico, da na-

grade in odkup razdeli drugače ali oblikuje
drugačne skupine nagrad, kot je predvideno v
razpisu. Izbrana rešitev bo izhodišče za na-
daljnjo obdelavo obravnavanega območja.

Podatki o natečajnem gradivu:
Natečaj se začne z dnevom te objave.

Natečajniki lahko natečajno gradivo prevza-
mejo v roku 10 dni po tej objavi na Mestni
občini M. Sobota, Kardoševa 2 pri Štihec
Antonu ali prejmejo po pošti proti pristojbini
5.000 SIT, ki jih nakažejo na žiro račun
Mestne občine M. Sobota št.
51900-630-76001.

Mestna občina Murska Sobota

Ob-13276
Klasje, mlinsko predelovalno podjetje Ce-

lje, d.d., 3000 Celje, Resljeva 16, objavlja

razpis
za najboljšega ponudnika

1. Predmet razpisa:
– sladkor, sol, med,
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– škrobi, arome, barvila,
– orehi, mak, sezam, kokos, kakav v

prahu,
– pekovski dodatki, gotove zmesi in os-

tali dodatki za pekarstvo,
– jedilno olje,
– margarina, marmelada,
– kvas sveži,
– jajca sveža, jajca prah,
– embalaža: vrečke papir od 1/2–10 kg,

vreče natron 10–50 kg, transportni kartoni,
embalaža blister: O.P.S. in PET, folije poti-
skane in termoskrčljive – vrečke P.P., PET,

– pisarniški material, obrazci, tiskovine.
2. Merila za izbiro najboljšega ponudnika:
– cena blaga po blagovnih skupinah,
– kakovost blaga po standardih, ki velja-

jo v RS ali drugih veljavnih standardih,
– plačilni pogoji in rok plačila,
– vrednostni in količinski popusti,
– dobavni rok in način dobave,
– sposobnost prilagajanja potrebam na-

ročnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudijo ponud-

niki.
3. Ponudniki pošljejo ponudbe v roku 30

dni. Rok začne teči naslednji dan po objavi.
Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah z

imenom in naslovom ponudnika.
Ponudbe morajo biti veljavne do skleni-

tve pogodbe.
4. Ponudnik sam izdela predračun, ka-

teri ima prilogo vseh ostalih meril razpisa.
5. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri raz-

pisa najkasneje v roku 30 dni po podpisu
sklepa o izbiri ponudnika.

Klasje, d.d., Celje
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Ob-13307
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Sta-

neta 1, 2000 Maribor, objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov aplikativnih
raziskovalnih projektov, ki jih bo

Mestna občina Maribor financirala v
letu 1999

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira izvajalca za na-

slednje aplikativne raziskovalne projekte:
1. projekti CRPOV (celostni razvoj po-

deželja in obnova vasi),
2. metoda vrednotenja poslovnih pro-

storov za potrebe gospodarjenja,
3. vpliv povišanih koncentracij ozona

na dihala,
4. otroška igrišča v Mariboru,
5. internet v funkciji lokalne samou-

prave v Mariboru,
6. dejavniki cene izvajanja komunal-

ne opreme, vpliv gostote stavbnih zemljišč
na ceno komunalne opreme,

7. kolesarska mreža v Mariboru,
8. normativi za izračun stroškov obra-

tovanja športnih objektov,
9. prispevki za zgodovino Maribora.

2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij pri Mini-
strstvu za znanost in tehnologijo oziroma
imajo status zasebnega raziskovalca.

3. Merila za izbiro izvajalcev projektov
Obravnavani bodo največ enoletni pro-

jekti, samo izjemoma tudi projekti, katerih
izdelava bo trajala do dve leti. Potrebo po
trajanju projekta več kot eno leto mora prija-
vitelj posebej utemeljiti.

Izvajalci projektov iz 1. točke tega razpi-
sa bodo izbrani po naslednjih merilih:

– ustreznost zahtevam iz tega razpisa in
razpisne dokumentacije,

– izkazane znanstvene in strokovne re-
ference nosilcev,

– varčnost pri izvedbi projekta (ponuje-
na cena za izvedbo projekta).

Naročnik si pridržuje pravico, da upošte-
vajoč ponujene cene izbranih najugodnej-
ših ponudnikov sklene pogodbe za izdelavo
in financiranje raziskovalnih nalog iz 1. toč-
ke tega razpisa samo v obsegu, ki ga omo-
gočajo namenska sredstva proračuna Mest-
ne občine Maribor za leto 1999.

4. Orientacijska skupna vrednost za raz-
pisane projekte iz 1. točke tega razpisa je
16,000.000 SIT.

5. Prijave na razpis in zahtevane priloge
je potrebno posredovati v roku 20 dni od
dneva objave tega razpisa na naslov: Mest-
na občina Maribor, Mestna uprava, Odde-
lek za družbene dejavnosti, Ulica heroja Sta-
neta 1, 2000 Maribor. Prijave je treba po-
slati v zaprti ovojnici s pripisom “Ne odpiraj
– razpis raziskovalnih projektov!”.

Nepravočasno prispele prijave in prija-
ve, ki ne bodo popolne oziroma ne bodo
ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo
obravnavane.

Predlagatelji projektov bodo pisno ob-
veščeni o izboru najkasneje 15 dni po spre-
jemu odločitve župana.

6. Obrazci za prijavo, vzorec pogodbe o
raziskovalnem delu in osnovna izhodišča,

usmeritve in cilji za oblikovanje predlogov
raziskav so na razpolago v Oddelku za druž-
bene dejavnosti Mestne uprave Mestne ob-
čine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, soba
št. 339/III, tel. 062/22-01-300, faks
22-01-293, vsak delovni dan med 8. in 14.
uro. Podrobnejše vsebinske informacije o
posameznih raziskavah bodo zainteresirani
lahko dobili pri posameznih organih mestne
uprave, ki bodo navedeni v osnovnih izho-
diščih, usmeritvah in ciljih za oblikovanje
posameznih predlogov raziskav.

Mestna občina Maribor

Št. 731-1/99-19-223 Ob-13219
Zavod Republike Slovenije za zaposlo-

vanje, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, na
podlagi 22. člena pravilnika o posojilu za
študij (Ur. l. RS, št. 61/99, v nadaljevanju
pravilnik) objavlja

javni razpis
za posojila za študij v šolskem letu

1999/2000
I. I. Predmet razpisa: posojila za študij v

šolskem letu 1999/2000.
1. Obseg in struktura posojil
Na razpolago je 13.100 lotov.
Osnovna vrednost enega lota je 5.000

SIT. Vrste lotov so:

Vrsta Doba Vrednost Struktura
lota prejemanja lota

A 4 leta 240.000 SIT 10%
B 3 leta 180.000 SIT 10%
C 2 leti 120.000 SIT 50%
D 1 leto 60.000 SIT 30%

2. Osnovna višina posojila
Osnovna višina posojila za študij znaša

štiri lote. Osnovna vrednost enega lota je
5.000 SIT.

Tako je osnovna višina posojila za študij
20.000 SIT mesečno, oziroma 240.000 SIT
letno.

3. Povečana višina posojila
Osnovna višina posojila za študij se lah-

ko poveča največ za dva lota, tako da znaša
najvišji znesek posojila za študij šest lotov,
to je 30.000 SIT mesečno oziroma
360.000 SIT letno.

Povečanje osnovne višine posojila V lotih:
za prosilce:

– ki se šolajo izven kraja bivanja 1
– katerih dohodek na družinskega

člana v preteklem letu je manjši
od 130% zajamčene plače 1

– s posebnimi potrebami 1

4. Regresiranje obrestne mere
Osnovna višina regresa znaša 50% real-

ne obrestne mere za posojilo za študij in
velja enako za vse prosilce.

Dodatno regresiranje realne obrestne
mere se določi na podlagi študijskega us-
peha prosilca, tako da znaša skupaj:

– 75% ob povprečni oceni najmanj 7,5,
– 100% ob povprečni oceni najmanj 8,5.
5. Doba prejemanja posojila, odlog po-

sojila in odplačevanje posojila
a) Doba prejemanja posojila je odvisna

od vrste lota, kot je navedeno v točki I.1

b) Začetek dobe odplačevanja posojila
se odloži do zaposlitve posojilojemalca, ven-
dar najdalj za dve leti od prenehanja preje-
manja posojila. Odlog odplačila se nanaša
na glavnico in obresti.

c) Dolžina dobe odplačevanja je lahko
do eno leto daljša od dobe prejemanja po-
sojila.

II. Pogoji za pridobitev posojila
1. Za posojilo za dodiplomski študij lah-

ko zaprosijo osebe (prosilci), ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:

– so državljani Republike Slovenije,
– niso v delovnem razmerju,
– ob vpisu v prvi letnik študija niso starej-

še od 26 let, razen če niso vključene v
program izobraževanja za brezposelne ose-
be,

– za posojilo lahko zaprosijo brezposel-
ne osebe, vključene v program za pridobi-
tev višje oziroma visoke strokovne izobraz-
be ali univerzitetne izobrazbe,

– ki zavarujejo posojilo za študij s poroš-
tvom staršev, skrbnikov ali tretjih oseb ozi-
roma z zavarovanjem pri zavarovalnici.

2. Do posojila ni upravičen prosilec, ki:
– prejema kadrovsko štipendijo, repub-

liško štipendijo, drugo študijsko pomoč po
veljavnih predpisih,

– je pridobil finančno ali materialno po-
moč za šolanje iz javnih ali zasebnih virov
najmanj v višini enoletnega zneska osnovne
republiške štipendije, ki znaša za študente
98.487 SIT, oziroma je brezposelna oseba,
ki prejema štipendijo ali denarno oziroma
finančno pomoč kot ukrep aktivne politike
zaposlovanja,

– mu je prenehala pravica do štipendije
na podlagi 43. člena pravilnika o štipendira-
nju (Ur. l. RS, št. 48/99), izvzemši material-
ni pogoj iz drugega odstavka 56. člena za-
kona o zaposlovanju in zavarovanju za pri-
mer brezposelnosti.

III. Merila za dodeljevanje posojil
Prednost pri dodelitvi regresiranih banč-

nih posojil imajo prosilci:
– pri katerih dohodek na družinskega

člana v preteklem koledarskem letu pred
prijavo ne presega celoletnega zneska
200% (889.080 SIT) zajamčene plače,

– ki se vpišejo v prvi letnik študija,
– ki so imeli v predhodnem študijskem

letu najmanj povprečno oceno 7,5,
– ki so vključeni v program izobraževa-

nja za brezposelne osebe,
– ki imajo posebne potrebe zaradi funk-

cionalne prizadetosti.
Merila so ovrednotena po 25. členu pra-

vilnika.
Dohodek na družinskega člana se ugo-

tavlja na način, ki je določen s pravilnikom o
štipendiranju. Če več prosilcev doseže ena-
ko število prednostnih točk, ima prednost
prosilec, katerega dohodek na družinskega
člana je nižji.

Zavod Republike Slovenije za za-
poslovanje bo v primeru izrabe lotov pri eni
banki koncesionarki preusmeril prosilce na
drugo banko koncesionarko.

IV. Prijava na razpis
Prosilci za posojila za študij se na razpis

za posojila prijavijo na obrazcu “Vloga za
bančno posojilo za študij in regresiranje real-
ne obrestne mere” – obrazec DZS – 1.57
(obrazec se kupi v knjigarnah DZS). Vloga
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se izpolni skladno s navodilom za reševanje
vloge. K vlogi je potrebno priložiti:

a) dokazila o bruto dohodkih v letu 1998,
ugotovljenih v odločbah o odmeri dohodni-
ne družinskih članov kandidatove družine,
odločbah o odmeri davkov od dohodkov iz
dejavnosti, kakor tudi dokazila o neobdavč-
ljivih dohodkih;

b) dokazilo o državljanstvu, stalnem ozi-
roma začasnem prebivališču ter potrdilo ma-
tične službe o družinskih članih, ki živijo v
skupnem gospodinjstvu;

c) originalno potrdilo o vpisu v študijsko
leto 1999/2000 za kandidata in kopije po-
trdil o vpisu za druge družinske člane, ki
imajo status dijaka ali študenta;

d) potrdilo o opravljenih izpitih z ocena-
mi za opravljene izpite v minulem študij-
skem letu, z izračunano povprečno oceno,
razen za prosilce, ki se vpisujejo v prvi
letnik;

e) odločbo oziroma izvid ustrezne komi-
sije o težji funkcionalni prizadetosti kandi-
data za posojilo;

f) izjavo prosilca, da bo ob sklenitvi po-
sojilne pogodbe z banko koncesionarko
posojilo zavarovano skladno s pravilnikom.

Prosilci za posojilo oddajo vlogo osebno
(lokacije so navedene v tabeli 1) ali pisno
po pošti na območno enoto oziroma urad
za delo Zavoda Republike Slovenije za za-
poslovanje, kjer imajo stalno bivališče.

V. Banki koncesionarki
Izbrani banki koncesionarki sta:
Nova ljubljanska banka, d.d., Ljubljana

(NLB), ki ima na razpolago 7.713 lotov po
strukturi iz I. 1. točke tega razpisa.

Nova kreditna banka Maribor, d.d.
(NKBM), ki ima na razpolago 5.387 lotov
po strukturi iz I. 1. točke tega razpisa.

NLB bo za dana posojila za študij poso-
jilojemalcem zaračunal obresti po obrestni
meri T + 3,5%, vse do vračila posojila.

NKBM bo za dana posojila za študij
posojilojemalcem zaračunal obresti po
obrestni meri za posamezno vrsto lota: A lot
– TOM + 3,25%, B lot – TOM + 3%, C lot –
TOM + 2,8%, D lot – TOM + 2,5%, vse do
vračila posojila.

NLB ne bo obračunavala stroškov do-
delitve posojila za študij in vodenje raču-
na.

NKBM bo obračunavala stroške dode-
litve posojila in vodenje računa v višini 2.500
SIT za posameznega posojilojemalca.

Regresira se realna obrestna mera v
skladu s točko I. 4. tega razpisa.

Posojilo za študij se zavaruje skladno s
7. členom pravilnika.

Podrobnejše informacije o posojilih za
študij prosilci dobijo pri bankah koncesio-
narkah.

VI. Rok za prijavo
Vlogo z dokazili je potrebno vložiti najka-

sneje do 5. novembra 1999.
Nepopolne in nepravočasno oddane vlo-

ge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene
prosilcem v roku 30 dni po končanem
razpisu.

VII. Sklenitev posojilne pogodbe
O rezultatih izbora bodo vsi prosilci in

banke koncesionarke obveščeni v roku 60
dni od dneva zaključka javnega razpisa. Iz-
brani prosilci bodo lahko sklenili posojilno
pogodbo z banko koncesionarko.

Tabela 1

Območna enota Uradne ure
oziroma Urad za delo od 15. do 18. ure

Območna enota Celje, ponedeljek,
Ljubljanska 14, torek,
3000 Celje, četrtek
tel. 063/442-630

Območna enota Koper, ponedeljek,
Kmečka ulica 2, torek,
6000 Koper, četrtek
tel. 066/21-350-18
ali 213-50-21

Območna enota Kranj, ponedeljek,
Bleiweisova cesta 14, torek,
4000 Kranj, četrtek
tel. 064/380-610

Območna enota Ljubljana, ponedeljek,
Parmova ulica 32, torek,
1000 Ljubljana, četrtek
tel. 061/17-29-879

Urad za delo Cerknica, ponedeljek
C. 4. Maja 52,
1380 Cerknica,
tel. 061/793-211

Urad za delo Idrija, ponedeljek
Rožna 2a,
5280 Idrija,
tel. 065/71-069

Urad za delo Trbovlje, ponedeljek
Sallaumines 2, in torek
1420 Trbovlje,
tel. 0601/21-314

Urad za delo Kočevje, ponedeljek
Turjaška 6, in torek
1330 Kočevje,
tel. 061/851-436

Območna enota Maribor, ponedeljek,
Ljubljanska ulica 6, torek,
2001 Maribor, četrtek
tel. 062/307-237

Urad za delo Ptuj, ponedeljek,
Osojnikova ul. 2, (2. nad.) torek,
2250 Ptuj, četrtek
tel. 062/771-077

Območna enota ponedeljek,
Murska Sobota, torek,
Ul. Arhitekta Novaka 3, četrtek
9000 Murska Sobota,
tel. 069/300-400

Območna enota ponedeljek,
Nova Gorica, torek,
Ul. Tolminskih puntarjev 4, četrtek
5000 Nova Gorica,
tel. 065/123-602

Območna enota ponedeljek,
Novo mesto, torek,
Trdinova ulica 10, četrtek
8001 Novo mesto,
tel. 068/322-227

Urad za delo Črnomelj, ponedeljek,
Kolodvorska 34, torek,
8340 Črnomelj, četrtek
tel. 068/51-926

Območna enota Sevnica, ponedeljek,
Trg svobode 32, torek,
8290 Sevnica, četrtek
tel. 0608/41-130

Urad za delo Krško, ponedeljek
Dalmatinova 8,
8270 Krško,
tel. 0608/22-206

Urad za delo Brežice, ponedeljek
Černelčeva 3a,
8250 Brežice,
tel. 0608/63-041

Območna enota Velenje, ponedeljek,
Rudarska 6a, torek,
3322 Velenje, četrtek
tel. 063/871-272

Urad za delo Dravograd, ponedeljek,
Trg 4. Julija 5, torek,
2370 Dravograd, četrtek
tel. 0602/83-157

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Objave
delniških družb

Odkupi poslovnih deležev družb

Ob-13192
Na podlagi 465. člena ZGD obvešča-

mo, da je družba Emona – Farma Ihan hol-
ding, družba pooblaščenka, d.d., 1230
Domžale, Breznikova 89, dne 5. 10. 1999
pridobila 533.188 oziroma 54% delnic
Emona Farma – Ihan, d.d., 1230 Domžale,
Breznikova 89.

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-13180
Install Inženiring, d.o.o., Ljubljana, Ulica

Jožeta Jame 14, pod vl. št. 1/5799/00,
objavlja po sklepu skupščine z dne 20. 9.
1999 v skladu s 454. členom zakona o
gospodarskih družbah

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
od dosedanjega 11,482.289,49 SIT na

3,000.000 SIT, s temile podatki:
Matična številka: 5374081.
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT.
Družbenika: Boris-Peter Gobec, Ljublja-

na, Tominškova ul. 59, Boris-Jožef Ster-
menszky, Ljubljana, Novo Polje c. IV/11,
vstopila 16. 2. 1990, vložila Boris-Peter Go-
bec 1,545.000 SIT in Boris-Jožef Ster-
menszky 1,455.000 SIT. Odgovornost: ne
odgovarja.
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Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

V objavi 4. zasedanja skupščine družbe
Delo-Tiskarna, grafična dejavnost, d.d., Du-
najska 5, Ljubljana, objavljene v Uradnem
listu RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999,
Ob-12402, Št. 430/99 se odstavek pod
besedo Gradivo pravilno glasi:

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 do 18. 11. 1999 pri Jelki Koderman
od 9. do 12. ure.

Uredništvo

Ob-13064
Na podlagi 283. člena ZGD sklicuje

uprava in nadzorni svet družbe Bodočnost,
Podjetja za rehabilitacijo in zaposlitev invali-
dov Maribor, d.d., Dalmatinska ul. 1

6. sejo skupščine
družbe Bodočnost, d.d., Maribor,
ki bo v četrtek, 2. decembra 1999 ob

11. uri, na sedežu družbe v Mariboru, Dal-
matinska ul. 1, 2001 Maribor.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna.
Sprejme se predlagani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predlaganega

predsednika skupščine, preštevalca glasov
in imenuje notarja.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1999 se imenuje revizijska hiša Price-
waterhouseCoopers, d.d., Strossmayerje-
va 26, 2000 Maribor.

4. Obravnava in predlog povečanja os-
novnega kapitala družbe s stvarnimi vložki
ter izključitvi prednostne pravice ostalih del-
ničarjev do nakupa delnic.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta družbe je predlog sklepa uprave:

1. Osnovni kapital družbe Bodočnost,
d.d., Maribor, se poveča od sedanjega zne-
ska 310,220.000 SIT za znesek
40,970.000 SIT, tako da znaša
351,190.000 SIT.

2. Za povečani kapital se izda 4.097
novih navadnih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo 10.000 SIT, ki pripadajo Repub-
liki Sloveniji, Gregorčičeva 20, 1000 Ljub-
ljana.

Razlika med vrednostjo terjatev in no-
minalno vrednostjo delnic 2.487,32 SIT je
vplačani presežek kapitala.

3. Prednostna pravica ostalih delni-
čarjev do nakupa delnic je izključena.

Upnike pozivamo, da se zglasijo pri druž-
bi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

Install Inženiring, d.o.o., Ljubljana

4. Na podlagi sklepa o povečanju os-
novnega kapitala se ustrezno spremenijo
določbe statuta in izdela njegovo prečišče-
no besedilo v obliki notarskega zapisa.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošto do-
stavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Prosimo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred pričetkom
zasedanja seje prijavijo z osebnim ali dru-
gim identifikacijskim dokumentom v tajniš-
tvu družbe, Dalmatinska ul. 1 in s podpisom
potrdijo svojo prisotnost na skupščini.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na voljo v tajništvu uprave, na sedežu
družbe, vsak delovnik od 9. do 12. ure, v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
k posameznim točkam dnevnega reda mo-
rajo biti v pisni obliki obrazloženi in posre-
dovani upravi družbe 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.

Bodočnost, d.d., Maribor
uprava in nadzorni svet družbe

Ob-13065
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Ja-

ta, d.d., uprava sklicuje

4. skupščino delničarjev,

ki bo 23. novembra 1999 ob 14. uri, na
sedežu družbe v Zalogu, Hladilniška 34,
Polje pri Ljubljani, v jedilnici.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za leto 1998.
3. Razdelitev dobička za poslovno leto

1998.
4. Sprememba in dopolnitev statuta

družbe.
5. Imenovanje finančnega revizorja druž-

be za poslovno leto 1999.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k 1. točki: za predsednika

skupščine se izvoli Staneta Kranjca, za pre-
števalki glasov se izvoli Brigito Vivod in Luci-
jo Plešic.

2. Sklep k 2. točki: sprejme se letno
poročilo za poslovno leto 1998 v predlože-
nem besedilu.

3. Sklep k 3. točki: ugotovljeni dobiček
za leto 1998 v višini 250,471.829,86 SIT,
revalorizirani nerazporejeni dobiček iz prejš-
njih let v višini 84,209.438,75 SIT in vrnjeni
revalorizirani nerazporejeni dobiček iz skla-
da lastnih delnic za leto 1997 v višini
26,858.346,39 SIT; v skupni višini
361,539.615 SIT se razporedi na naslednji
način:

– 45,661.000 SIT za dividende,
– 250,471.829,86 SIT za nerazporeje-

ni dobiček (celoten dobiček za leto 1998),

– 65,406.785,14 SIT za nerazporejeni
dobiček.

Dividende se izplačajo do 31. decem-
bra 1999.

4. Sklep k 4. točki:
1. Točka 3.1. statuta družbe se spre-

meni tako, da se pri vseh šifrah dejavnosti
črtajo črke in poševne črte.

2. Točka 3.1. statuta družbe se do-
polni z naslednjo dejavnostjo: “40.103 Dru-
ga proizvodnja elektrike”.

5. Sklep k 5. točki: za revizorja za po-
slovno leto 1999 se imenuje revizorsko
družbo IN Revizija, d.o.o., Linhartova 11,
Ljubljana.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nad-
zorni svet, za imenovanje revizorja pa le
nadzorni svet.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na voljo v tajništvo družbe na
Hladilniški 34, Polje pri Ljubljani, vsak de-
lovni dan med 8. in 12. uro, od 15. oktobra
1999.

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po
pooblaščencu.

Pooblastilo za zastopnike na skupščini
mora biti v pisni obliki pred ali ob sklicu
predloženo družbi.

Če skupščina ob času sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 15. uri, na mestu prvega sklica. Ob po-
novljenem sklicu skupščina veljavno odlo-
ča, ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Delničarje, ki se nameravajo udeležiti
skupščine pozivamo, da svojo udeležbo pi-
sno najavijo upravi družbe do 19. novembra
1999.

Jata, d.d., Ljubljana
uprava

Sašo Vrzič

Ob-13098
Na podlagi 31. člena statuta družbe Con-

sulting, d.d., podjetje za finančne storitve in
svetovanje, uprava družbe sklicuje

3. redno sejo skupščine
delničarjev družbe,

ki bo v soboto, 20. 11. 1999 ob 16. uri,
v prostorih Poslovnega centra Hermes Soft-
lab, Ljubljana, Litijska 51.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
3. Izvolitev nadzornika glasovanja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: za nadzornika glasovanja se izvoli
Lampe Helena.

4. Sprejem letnega poročila direktorja
družbe o poslovanju družbe v letu 1998, z
mnenjem revizorja.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: na podlagi mnenja nadzornega sveta
družbe ter pozitivnega mnenja revizorja, se
sprejme letno poročilo o poslovanju družbe
v letu 1998, z mnenjem revizorja.

5. Ugotovitev čistega dobička za leto
1998 ter razporeditev čistega dobička.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se čisti dobiček po računo-
vodskih standardih v letu 1998, v višini
302.855,01 SIT.
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Čisti dobiček ostane nerazporejen.
6. Razporeditev nerazporejenega čiste-

ga dobička iz leta 1992 in 1993.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-

ta: nerazporejeni revalorizirani čisti dobiček
iz leta 1992 in 1993, po stanju na dan
31. 12. 1993, v višini 103,321.843,04 SIT
se razporedi tako, da se 99,822.943,04
SIT nameni za rezerve, 3,498.900 SIT pa se
nameni za izplačilo dividend. Dividenda na
eno delnico znaša 300 SIT bruto.

Dividende se izplačajo na dan 20. 1.
2000.

7. Imenovanje revizorja za revidiranje bi-
lance družbe v letu 1999.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za revizorja za revidiranje bilance
družbe za leto 1999 se imenuje revizijska
hiša Ecum Revizija, d.o.o.

Gradiva so na vpogled delničarjem druž-
be na sedežu družbe v Ljubljani, Središka
21, vsak delovni dan po objavi od 10. do
12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe osebno ali njihovi pooblaščenci, ki
morajo imeti notarsko overjeno pooblastilo.

Dvorana, v kateri bo zasedanje poteka-
lo, bo odprta 45 minut pred začetkom zase-
danja skupščine.

Udeleženci se ob prihodu na zasedanje
izkažejo z osebno izkaznico ali drugim iden-
tifikacijskim dokumentom in s podpisom na
seznamu udeležencev potrdijo svojo prisot-
nost na skupščini ter prevzem glasovnic.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje skupščine 11. 12. 1999
ob isti uri, v istem prostoru.

Skupščina bo na ponovnem zasedanju
veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega kapitala družbe.

Consulting, d.d.,
podjetje za finančno poslovne

storitve in svetovanje, Ljubljana
direktor: Marjan Dragar

Št. 196/99 Ob-13195
Uprava družbe sklicuje na podlagi 37.

člena statuta delniške družbe ETP, elektro-
tehniško podjetje za engineering, trgovino
in proizvodnjo Kranj, d.d., Mirka Vadnova
11, Kranj

2. redno sejo skupščine
družbe ETP Kranj, d.d.,

ki bo v četrtek, 18. 11. 1999 ob 12.
uri, v prostorih ETP Kranj, d.d., Mirka Vad-
nova 11.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Na predlog uprave in nadzorne-
ga sveta se imenujejo: predsednik skupšči-
ne, dva preštevalca glasov in notar.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se potrdi predlagani dnev-
ni red 2. seje skupščine ETP Kranj, d.d.

3. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila družbe za leto 1998 z revizijskim po-
ročilom in mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo o poslovanju za leto 1998 z
revizijskim poročilom in mnenjem nadzor-
nega sveta.

4. Obravnava predloga in sprejem skle-
pa o pokrivanju izgube.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
rešitev pokrivanja izgube.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za poslovno leto
1999 imenuje revizorsko hišo Constantio.

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.

Delničarje naprošamo, da svojo udelež-
bo na skupščini prijavijo družbi pisno, naj-
kasneje pa tri dni pred izvedbo skupščine.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo ob prihodu na skupščino najmanj 30
minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost in prev-
zeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu na sedežu
družbe od dneva sklica skupščine, in sicer
vsak delovni dan od 9. do 12. ure, pri Vesni
Pungeršek.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda sporočijo začasni upravi družbe,
in sicer v roku 7 dni od dnevne objave sklica.
Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in po-
sredovani na sedež družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi enourni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovi. Skupščina bo v
drugem sklicu veljavno odločala, ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

ETP Kranj, d.d.
uprava

Ob-13198
Začasna uprava s soglasjem začasnega

nadzornega sveta na podlagi 45. člena sta-
tuta družbe sklicuje

prvo skupščino
delniške družbe Liko Holding, družba

pooblaščenka, d.d.,
ki bo v četrtek, 18. novembra 1999 ob

16. uri, v menzi, v Verdu 107.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev pred-

sednika, dveh preštevalcev glasov in potrdi-
tev notarja.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli Andrej Šebenik, za preštevalca
glasov se izvolita Siniša Pezelj in Anka Za-
krajšek. Za notarja se potrdi Dušica Berden.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna.
3. Obravnava in odločanje o letnem po-

ročilu za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo za leto 1998.
4. Odločanje o sklepu o dobičku za leto

1998.
Predlog sklepa: čisti dobiček za leto

1998 v višini 100.000 SIT se začasno ne
razporedi.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta se za 4 letni mandat izvolijo:
– Anton Čepon, Pako 45, Borovnica,
– Alija Džinić, Na zelenici 3c, Vrhnika,

– Karel Jurjevčič, Hrib 18, Vrhnika,
– Siniša Pezelj, Gradišnikova 8, Borov-

nica,
– Andrej Šebenik, Prečna pot 9, Vrhnika.
6. Določitev sejnine članom nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: člani nadzornega sveta

prejmejo za svoje delo sejnino v višini:
– predsednik 250 DEM na sejo,
– člani 200 DEM na sejo,
vse v tolarski protivrednosti po srednjem

tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
Enaka sejnina pripada tudi članom zača-

snega nadzornega sveta.
7. Odločanje o spremembi statuta.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba

statuta v predloženem besedilu.
8. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-

ja za revizijo računovodskih izkazov za leto
1999.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov za leto 1999 se imenuje revi-
zijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.

9. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom za leto 1998, ki ga je podala uprava
družbe Liko Vrhnika, d.d.

Predlog sklepa: skupščina je seznanje-
na z letnim poročilom za leto 1998, ki ga je
podala uprava družbe Liko Vrhnika, d.d.

Skupščino sestavljajo imetniki delnic, ki
so deset dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniško knjigo in se najmanj tri
dni pred zasedanjem pisno prijavijo za ude-
ležbo na skupščini. Delničarji lahko na
skupščini odločajo tudi po svojih pooblaš-
čencih. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in deponirano na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred za-
četkom skupščine.

Skupščina bo sklepčna, če bo zastopa-
nega vsaj 15% osnovnega kapitala. V pri-
meru, da skupščina ne bo sklepčna, bo
skupščina istega dne ob 16.30, v istem
prostoru in z istim dnevnim redom. Ob po-
novljenem sklicu bo skupščina veljavno od-
ločala, ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Gradivo za skupščino je na vpogled del-
ničarjem na sedežu družbe v Verdu 100a.

Delničarje prosimo, da se zaradi razdeli-
tve glasovnic zglasijo pol ure pred pričet-
kom skupščine.

Liko Holding, d.d.
začasna uprava

Ob-13201
Lepenka podjetje za proizvodnjo in pre-

delavo papirjev in lepenke, d.d., v stečaju,
Tržič, Slap št. 8, sklicuje

skupščino
delniške družbe Lepenka Tržič, d.d., v

stečaju,
ki bo v petek, 19. novembra 1999 ob

12. uri v prostorih Lepenke Tržič, d.d., v
stečaju, Tržič, Slap št. 8.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se imenuje Veljko Jan, za preštevalca
glasov se imenujeta Marinka Malovrh in Mat-
jaž Ulčar.
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3. Obravnava in sprejem načrta finančne
reorganizacije z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se načrt fi-
nančne reorganizacije z mnenjem revizorja.

4. Pokrivanje izgub preteklih let v bre-
me rezerv in revalorizacijskega popravka
kapitala.

Predlog sklepa: skupščina družbe
sprejme sklep o pokrivanju izgube iz pre-
teklih let, ki na dan 31. 12. 1998 znaša
509,381.857 SIT, v breme rezerv v višini
2,519.278 SIT, tako da ostane nepokrita
izguba iz preteklih let v višini
506,862.579 SIT. Preostalo izgubo iz
preteklih let v višini 506,862.579 SIT
družba pokrije v breme revalorizacijskega
popravka kapitala, ki na dan 31. 12. 1998
znaša 119,449.305 SIT, tako, da ostane
nepokrita izguba iz preteklih let še v višini
387,413.274 SIT.

5. Poenostavljeno zmanjšanje osnovne-
ga kapitala.

Predlog sklepa: za pokrivanje preostale
izgube iz preteklih let v višini 387,413.274
SIT se izvede poenostavljeno zmanjšanje
osnovnega kapitala, ki na dan 31. 12. 1998
znaša 265,886.172 SIT, tako, da se os-
novni kapital družbe zniža na vrednost
121,527.173 SIT.

Za delno pokrivanje izgube v višini
63,283.729 SIT se izvede dodatno poeno-
stavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala v
višini 63,283.729 SIT.

Dosedanje navadne imenske delnice od
št. 1-54 se razveljavijo.

Nepokrita izguba, ki na dan 31. 12. 1998
znaša 184,810.830 SIT se zmanjša za zne-
sek odpisanih terjatev v višini 126,001.876
SIT in znaša še 58,808.954 SIT.

6. Sprememba (povečanje) osnovnega
kapitala.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se poveča za 474,520.200 SIT in tako
znaša 474,520.200 SIT. Povečanje osnov-
nega kapitala se izvede z izdajo 338.943
nematerializiranih navadnih imenskih delnic
v nominalni višini 1.400 SIT/delnico. Vpla-
čilo novoizdanih delnic se izvrši s stvarnimi
vložki oziroma cesijo terjatev upnikov, ki bo-
do sklenili predpogodbe o zamenjavi terja-
tev za delnice Lepenke, d.d., in prevzeli
novoizdane delnice pod pogoji navedenimi
v nadaljevanju tega sklepa.

Terjatve upnikov, ki bodo cedirane na
Lepenko Tržič, d.d., se v obsegu 20% na-
menijo za oblikovanje rezerv družbe, kar
predstavlja znesek 118,656.418 SIT.

Prednostna pravica dosedanjih delničar-
jev do vpisa novih delnic se izključi.

Rok za vpis novih delnic, ki se izdajo na
podlagi povečanja osnovnega kapitala se
izteče zadnji delovni dan pred narokom za
prisilno poravnavo.

Sklep o spremembi osnovnega kapitala
je sprejet pod odložnim pogojem, da bo
predlagana prisilna poravnava nad dolžni-
kom Lepenka Tržič, d.d., pravnomočno po-
trjena.

Če posamezni upnik ne vpiše novih del-
nic v predvidenem roku, se znesek poveča-
nja osnovnega kapitala ustrezno zmanjša.

7. Sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe

statuta v predlaganem besedilu.
8. Imenovanje revizorja.

Predlog sklepa: skupščina za revidiranje
poslovnih izkazov za leto 1999 imenuje za
revizorja DEJ3 revizijsko družbo, d.o.o.,
Ljubljana.

9. Veljavnost sklepov.
Vsi sklepi, razen sklepov pod zap. št. 1

do vključno sklepa št. 3, se sprejmejo pod
odložnim pogojem, da bo predlagano prisil-
no poravnavo v stečaju, ki poteka na Okrož-
nem sodišču v Kranju pod opr. št. St 4/95,
skladno s 172. členom ZPPSL pravnomoč-
no potrdil poravnalni senat tega sodišča.

Na predlog 292. člena ZGD bo zaseda-
nju skupščine delničarske družbe Lepenka
Tržič, d.d., v stečaju, prisostvoval notar Voj-
ko Pintar.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah in zakonom o prevzemih in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v stečajni pisarni Okrož-
nega sodišča v Kranju od 20. 10. 1999, in
sicer vsak delovnik od 10. do 13. ure.

Lepenka, d.d., v stečaju, Tržič
stečajni upravitelj Mitja Ulčar

Ob-13279
Na podlagi 7.člena statuta družbe Ingrad

koncern, d.d., Lava 7, Celje, uprava sklicuje

1. sejo skupščine
delniške družbe Ingrad koncern, d.d.,

Lava 7, Celje,
dne 18. 11. 1999 ob 12. uri v V. nad-

stropju PC Ingrad Lava 7, Celje, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupšči-
ne in imenovanje notarja.

Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Skupščina potrdi predsednika skupšči-

ne in preštevalca glasov.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja

g. Rojca in potrdi predlagani dnevni red.
2. Sprejem poslovnika skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta skupščina sprejme po-
slovnik o delu skupščine v predlaganem be-
sedilu.

3. Obravnava poročila o poteku in zaključ-
ku lastninskega preoblikovanja podjetja.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom uprave o poteku in zaključku  last-
ninskega peoblikovanja podjetja.

4. Poročilo o poslovanju in rezultatih po-
slovanja za obdobje 1993 do 1997.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom uprave o poslovanju in rezultatih
poslovanja za obdobje 1993 do 1997.

5. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz
obdobja 1993 do 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se:

– prenešena izguba iz prejšnjih let –
1.949,780.932 SIT,

– revalorizacijski popravek izgube na dan
31. 12. 1998 – 391,937.406 SIT,

pokriva iz:
– rezerv – 378,285.246 SIT,
– revalorizacijski popravek rezerv na dan

31. 12. 1998 – 385,973.712 SIT,

– revalorizacijski popravek osnov. kapi-
tala na dan 31. 12. 1998 – 1.543,893.000
SIT,

– ostane nepokrita izguba iz prejšnjih let
– 33,566.380 SIT.

6. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 1998 z mnenjem pooblaščenega revi-
zorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme letno poročilo za poslovno leto
1998 z revizijskim mnenjem na podlagi po-
zitivnega mnenja nadzornega sveta.

7. Sprejem sklepa o povečanju osnov-
nega kapitala s stvarnimi vložki.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o po-
večanju osnovnega kapitala za 93,140.000
SIT, tako da se osnovni kapital od
1.513,140.000 SIT poveča na
1.606,280.000 SIT.

Osnovni kapital družbe se poveča z novi-
mi stvarnimi vložki, ki se vplačajo s konver-
zijo terjatev posameznih upnikov in dena-
cionalizacijskih upravičencev.

8. Spremembe statuta
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be statuta v zvezi z osnovnim kapitalom ter
pooblasti nadzorni svet za sprejem čistopi-
sa statuta.

9. Imenovanje revizijske družbe za revi-
diranje računovodskih izkazov.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov se imenuje revizijska druž-
ba Rating, d.o.o., Gosposka 7, Celje.

10. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokličeta se člana

nadzornega sveta Franc Zupančič in dr. De-
jan Žlajpah in se imenujeta nova člana nad-
zornega sveta Tomaž Kačar, univ. dipl.
ekon. in Jožef Fošt.

11. Določitev sejnin za predsednika in
člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: za predsednika nadzor-
nega sveta se določi sejnina 45.000 SIT
bruto, za člane 35.000 SIT bruto.

Udeležba na skupščini
Vsi delničarji, ki se nameravajo udeležiti

skupščine morajo svojo udeležbo prijaviti
na sedež družbe najmanj tri dni pred datu-
mom seje skupščine.

Gradivo za skupščino bo delničarjem na
vpogled 30 dni pred zasedanjem skupščine
vsak delovnik na sedežu družbe od 9. do
14. ure.

Če skupščina v prvem sklicu ni sklepčna
se skliče nova seja skupščine istega dne
uro kasneje z istim dnevnim redom, na ka-
teri se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarji lahko pravice iz delnic uresni-
čujejo neposredno na skupščini ali preko
pooblaščencev oziroma zastopnikov.

Delničarje pozivamo, da svoje morebit-
ne nasprotne predloge s posameznim toč-
kam dnevnega reda pisno posredujejo upra-
vi družbe v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.

Ingrad koncern, d.d.,
uprava

Št. 4189 Ob-13308
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške

družbe Turboinštitut, Inštitut za turbinske
stroje, d.d., Ljubljana, Rovšnikova 7, sklicu-
je začasna uprava družbe
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1. redno skupščino
družbe Turboinštitut, Inštitut za
turbinske stroje, d.d., Ljubljana,

Rovšnikova 7,
ki bo v sejni sobi družbe, dne 23. 11.

1999 ob 13. uri, na sedežu družbe v Ljub-
ljani, Rovšnikova 7.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skušči-

ne se izvoli Drago Trbanc, za preštevalca
glasov pa Aleš Petan in Tea Zdešar.

Skupščini bo prisostvovala notarka Na-
da Kumar.

2. Informacija o lastninskem preobliko-
vanju.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo za-
časne uprave o lastninskem preoblikovanju
družbe.

3. Poročilo o rezultatih poslovanja za ob-
dobje 1993 do 1997 s predlogom razdeli-
tve dobička in pokrivanja izgube.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme poročilo za-
časne uprave družbe o višini prenešenega
dobička in nekrite izgube iz preteklih let; na
dan 31. 12. 1998 znaša revalorizirana izgu-
ba iz leta 1995 76,531.868 SIT, revalorizi-
ran dobiček iz leta 1994 pa 398.369 SIT in
se razporedi za delno pokrivanje izgube iz
leta 1995, tako, da ostane revalorizirana
nekrita izguba iz leta 1995 76,133.499 SIT.

4. Poročilo o poslovanju za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme letno poročilo
za leto 1998.

5. Odločanje o rezultatih poslovanja za
leto 1998.

Predlog sklepa: čista izguba za poslov-
no leto 1998 v višini 122,102.034 SIT os-
tane nepokrita.

6. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se kot

predstavniki delničarjev izvolijo:
1. Valentin Golob,
2. Borut Miklavčič,
3. prof. dr. Dušan Florjančič,
4. Vito Verstovšek.

7. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sveta: sejnina za člane nadzor-
nega sveta znaša 30.000 SIT, za predsed-
nika nadzornega sveta pa 40.000 SIT. Ena-
ka sejnina se izplača tudi predsedniku in
članom začasnega nadzornega sveta.

8. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se naslednje

spremembe in dopolnitve statuta družbe:
V drugem odstavku točke 4.3. se črta

beseda »člana«.
Točka 4.5. se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni svet lahko predčasno odpo-

kliče upravo.«
Točka 4.6. se črta.
V petem odstavku točke 5.4. se za be-

sedo »delničarjev« postavi pika, preostalo
besedilo pa se črta.

Točka 6.4. se spremeni tako, da se glasi:
»Skupščina se skliče vsaj mesec dni

pred sejo z objavo v Uradnem listu RS ali s
pisnim vabilom vsem delničarjem, v kate-

rem je naveden kraj in čas seje ter dnevni
red s predlogi sklepov.«

Točka 6.5. se spremeni tako, da se glasi:
»Delničarji morajo najkasneje tri dni pred

skupščino prijaviti svojo udeležbo kot pogoj za
udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice.«

V prvem odstavku točke 6.7. se besedi
»več kot« nadomestita z besedo »vsaj«.

9. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: za revidiranje letnih ra-
čunovodskih izkazov za leto 1998 in 1999
se imenuje revizorska hiša Constantia
MT&D, d.o.o., Ljubljana, Vilharjeva 27.

Predlagatelja sklepov sta začasna upra-
va in začasni nadzorni svet, predlagatelj
sklepa pod točko 6. in 9. pa le začasni
nadzorni svet.

Delničarje naprošamo, da svojo udelež-
bo na skupščini prijavijo družbi pisno najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstav-
niku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini. Za udeležbo na skupščini se fi-
zične osebe izkažejo z osebnim identifika-
cijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi
s pisnim pooblastilom.

Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je na vpogled v tajništvu direktorja druž-
be na naslovu: Rovšnikova 7, Ljubljana, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.

Delničarji lahko svoje nasprotne predlo-
ge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo
v roku 7 dni od objave sklica skupščine,
priporočeno po pošti ali neposredno na se-
dežu družbe.

Turboinštitut,
Inštitut za turbinske stroje, d.d.

začasna uprava družbe

Št. 163/99 Ob-13330
Na podlagi statuta delniške družbe Žič-

nice Vogel Bohinj, d.d., Ukanc 6, Bohinj-
sko jezero, sklicujemo

1. skupščino delničarjev,

ki bo dne 19. 11. 1999 ob 10. uri v pro-
storih družbe v Ukancu 6, Bohinjsko jezero.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se izvoli Franc Kosi, za preštevalca gla-
sov se izvolita Marjeta Fujs in Metka Zupan-
čič. Za notarja se povabi Staneta Krainerja.

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. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predla-

gane spremembe statuta.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta,

ki zastopajo delničarje in določitev sejnin
članov nadzornega sveta.

5.1. Začasni nadzorni svet predlaga, da
se za člana nadzornega sveta, ki predstavlja
delničarje imenujejo Tadeja Čelar, Jože
Resman in Franc Kramar.

5.2. Začasna uprava predlaga sprejem
naslednjega sklepa: za predsednika nad-
zornega sveta se določi sejnina v višini
40.000 SIT neto in člane nadzornega sveta
30.000 SIT neto. Poleg tega pripada vsem
članom nadzornega sveta povračilo more-
bitnih potnih stroškov.

6. Informacija o poslovanju v obdobju
1993–1997.

7. Obravnava in odločanje o sprejemu
letnega poročila in potrditev 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.

8. Obravnava in odločanje o sprejemu
predloga sklepa o razporeditvi dobička iz
leta 1998.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja začasnega nadzornega sveta se
sprejme predlog začasne uprave o razpore-
ditvi dobička za leto 1998.

9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za-

časnega nadzornega sveta o imenovanju re-
vizorja za leto 1999. Za revizorja se imenu-
je revizijsko družbo DR CILJ, družba za revi-
zijo, d.o.o., iz Ljubljane.

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 Ukanc 6, 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.

Žičnica Vogel, Bohinj, d.d.
začasna uprava in začasni

nadzorni svet

Št. 211 Ob-13331
Na podlagi statuta delniške družbe Re-

sevna, Trgovina in storitve, d.d., Mestni trg
3, 3230 Šentjur, sklicujemo

2. sejo skupščine delničarjev,

ki bo dne 17. novembra 1999 ob 12. uri
na sedežu družbe v Šentjurju, Mestni trg 3.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
po predlogu uprave.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli Nikolaj Peter Gorinšek, za pre-
števalca glasov pa Rozalija Koklič. Na seji
bo prisoten vabljeni notar.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la in potrditev računovodskih izkazov za leto
1998.
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Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za leto 1998, vključno z bi-
lanco stanja, izkazom uspeha in poslovnim
poročilom.

3. Obravnava in sprejem predloga sklepa
o razporeditvi dobička poslovnega leta 1998.

Predlog sklepa: ustvarjeni dobiček v zne-
sku 578.016,01 SIT, ustvarjen v poslov-
nem letu 1998 ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 1999 se imenuje družba Abe-
ceda, d.o.o., Celje.

Gradivo za skupščino je zainteresiranim
delničarjem na vpogled v tajništvu na sede-
žu družbe v Šentjurju, Mestni trg 3, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico le tisti delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najka-
sneje 3 dni pred skupščino pisno prijavijo
družbi svojo udeležbo na skupščini. Poob-
laščence prosimo, da k prijavi predložijo
tudi pravilno izpolnjena pisna pooblastila.

Prijavljene udeležnce prosimo, da pride-
jo na zasedanje skupščine vsaj pol ure pred
začetkom in s podpisom potrdijo svojo ude-
ležbo v listi udeležncev ter prevzamejo gla-
sovalne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z is-
tim dnevnim redom ob 13. uri. Skupščina
bo taktrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi

sklica skupščine podajo upravi družbe pi-
sno utemeljen nasprotni predlog k posa-
meznim točkam dnevnega reda. Uprava in
nadzorni svet bosta sprejela svoja stališča k
nasprotnim predlogom v desetih dneh po
objavi sklica skupščine in o tem obvestila
delničarje z objavo v časopisu Delo.

Resevna,
Trgovina in storitve, d.d.,

uprava

Št. 01-389 Ob-13332
Na podlagi 7.3. člena statuta delniške

družbe SGP Zasavje, d.d., Trbovlje uprava
sklicuje

3. skupščino družbe,

ki bo v četrtek, dne 18. 11. 1999 ob
12. uri v sejni sobi na sedežu družbe, Sa-
vinjska cesta 15, Trbovlje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednico
skupščine imenuje Danico Klemenc, za pre-
števalca glasov pa Vilmo Strniša in Simono
Vrbnjak. Seji bo prisostvovala vabljena no-
tarka Marjana Kolenc-Rus.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo za leto 1998.

3. Sklepanje o razdelitvi čistega dobička
za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se či-
sti dobiček leta 1998 v znesku
29,654.749,02 SIT razporedi za poravna-
vanje izgube iz leta 1996.

4. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 1999 imenuje revizijska družba:
KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska 21.

6. Spremembe v nadzornem svetu.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se na podlagi pisnega odstopa člana
nadzornega sveta razreši Janeza Pergerja z
dnem sprejema tega sklepa in se v nadzorni
svet z istim dnem imenuje Samo Pajer z
mandatom do 14. 10. 2001.

7. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejmejo spremem-
be in dopolnitve v predlaganem besedilu.

8. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta, ter po sklepu skupščine
družba lahko oblikuje sklad lastnih delnic iz
naslova prostih rezerv. Nadzorni svet sprej-
me na predlog uprave pravila poslovanja s
skladom lastnih delnic. Družba lahko obli-
kuje sklad lastnih delnic za vse namene iz
240. člena zakona o gospodarskih druž-
bah, ter za nagrade upravi in članom nad-
zornega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo pred sejo skupščine prijavili svo-
jo udeležbo na sedežu uprave družbe in so
vpisani v delniško knjigo na dan skupščine.

Zaradi operativnih razlogov vljudno pro-
simo delničarje, njihove pooblaščence in
zastopnike, da prijavijo svojo udeležbo na
skupščini vsaj tri dni pred sejo skupščine.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu direktorja vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje z istim dnevnim
redom. V tem primeru je skupščina sklepč-
na ne glede na število prisotnih delnic.

Splošno gradbeno podjetje
Zasavje Trbovlje, d.d.

uprava

Ob-13341
Na podlagi 4. točke 32. člena statuta

družbe Gorenjska mlekarna, d.d., uprava
sklicuje

5. redno sejo skupščine
Gorenjska mlekarna, d.d.,

ki bo dne 16. 11. 1999 ob 13. uri, v
sejni sobi družbe, v Kranju, Smledniška c.
1, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: ugotovi se, da
je skupščina sklepčna. Za predsedujočega
skupščini se izvoli Branko Neffat, univ. dipl.
jur.

Preštevalki glasov: Katarina Rožman,
Darja Šubic.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.

2. Združitev s pripojitvijo Gorenjske mle-
karne, d.d., k Ljubljanskim mlekarnam, d.d.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednje sklepe:

2.1. Poročilo uprave družbe o združitvi s
pripojitvijo.

Sprejme se poročilo uprave o združitvi s
pripojitvijo Gorenjske mlekarne, d.d., k Ljub-
ljanskim mlekarnam, d.d.

2.2. Seznanitev skupščine z rezultati re-
vizijskega poročila o pripojitvi.

Skupščina se seznani z rezultati revizij-
skega poročila o pripojitvi z dne 4. 10.
1999, ki ga je izdelal pooblaščeni revizor
RFR-Ernest & Young, d.o.o., v priloženem
besedilu.

2.3. Sprejem sklepa o združitvi s pripoji-
tvijo Gorenjske mlekarne, d.d., k Ljubljan-
skim mlekarnam, d.d.

Sprejme se sklep o združitvi s pripojitvijo
Gorenjske mlekarne, d.d., k Ljubljanskim
mlekarnam, d.d.

2.4. Sprejem sklepa o potrditvi pogod-
be o združitvi s pripojitvijo družbe Gorenj-
ska mlekarna, d.d., k družbi Ljubljanske mle-
karne, d.d.

Sprejme se sklep o potrditvi pogodbe o
združitvi s pripojitvijo družbe Gorenjske mle-
karne, d.d., k Ljubljanskim mlekarnam d.d.

2.5. Sprejem sklepa o imenovanju zas-
topnika delničarjev po 521. členu ZGD za
prejem delnic in za denarna plačila.

Sprejme se sklep, da za zastopnika del-
ničarjev po 521. členu ZGD za prejem deln-
ic in za denarna plačila skupščina imenuje
KDD.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je vsem delničarjem na razpolago v splošno
kadrovski službi Gorenjske mlekarne, d.d.,
od 22. 10. 1999 do 9. 11. 1999, vsak
delovni dan v tednu med 10. in 12. uro.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu Splo-
šno kadrovskega sektorja na sedežu druž-
be pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakonski zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 15% vseh glasov.
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Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje eno uro kasneje, v istih
prostorih. Skupščina bo takrat ponovno od-
ločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Gorenjska mlekarna d.d., Kranj
direktorica družbe

Ivana Valjavec, univ. dipl. inž.

Odločbe po ZPOmK

Št. 3073-9/99-3 Ob-13174
Urad RS za varstvo konkurence (v nada-

ljevanju: urad) je dne 5. oktobra 1999 na
zahtevo podjetja AS-MERX, d.o.o., Vanga-
nelska c., p. p. 266, Koper, uvedel posto-
pek ugotavljanja omejevanja konkurence s
sporazumi in zlorabe prevladujočega polo-
žaja s strani podjetja Gasilska oprema,
d.o.o., Koprska 94, Ljubljana.

Domnevno omejevanje konkurence s
sporazumi in zloraba prevladujočega polo-
žaja naj bi bila storjena z naslednjimi dejanji:

– z določili točke 7.1. pogodbe o vzdr-
ževanju gasilnikov, št. 0901/152 in

– z določili točke 7.1. pogodbe o vzdr-
ževanju gasilnikov, št. 0902/152.

Sporno določilo (točka 7.1. pogodbe)
se glasi: “Vzdrževalec ne sme razširiti svoje
dejavnosti na konkurenčne proizvode kake-
ga drugega proizvajalca brez predhodnega
pisnega soglasja Gasilske opreme, razen
tistih, za katere v času sklenitve pogodbe
opravlja vzdrževanje. Pri kršitvi tega določi-
la bo Gasilska oprema, d.o.o., postopala v
skladu s točko 6.2. te pogodbe.” Točka
6.2. pogodbe pa opredeljuje situacije, ko
lahko Gasilska oprema, d.o.o., odpove po-
godbo o vzdrževanju gasilnikov brez odpo-
vednega roka.

Iz navedb v vlogi in priložene dokumen-
tacije izhaja verjetnost kršitev določb 5. in
10. člena ZPOmK, ki prepoveduje omeje-
vanje konkurence s sporazumi in 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

Ob-13246
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

dne 8. 10. 1999 na podlagi 4. odstavka
38. člena zakona o preprečevanju omeje-
vanja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99; v
nadaljevanju ZPOmK) izdal sklep o uvedbi
postopka v zadevi priglašene koncentracije
družb Petrol, Slovenska naftna družba,
d.d., Dunajska 50, Ljubljana in INA - In-
dustrija nafte, d.d., Zagreb, Avenija V.
Holjevca 10, Zagreb, ker je ugotovil, da je
nameravana koncentracija podrejena določ-

bam zakona in je izkazan resen sum glede
njene skladnosti s pravili konkurence.

Urad je na podlagi priglasitve ugotovil,
da je koncentracija podrejena določbam
ZPOmK, ker je skupni letni promet na slo-
venskem trgu v transakciji udeleženih pod-
jetij v posameznem od zadnjih dveh let pre-
segal 8 milijard tolarjev.

Urad ugotavlja, da je izkazan resen sum
glede skladnosti nameravane koncentracije
s pravili konkurence. Kljub temu, da ima
Petrol po razpoložljivih podatkih na trgu ute-
kočinjenega naftnega plina le 23, 3% tržni
delež (na tem trgu ima prevladujoč položaj
OMV Istrabenz s 76, 7% tržnim deležem), je
po mnenju Urada potrebno upoštevati dvo-
je. Prvič, Petrol ima prevladujoč položaj na
območju Slovenije na trgih naftnih derivatov
v maloprodaji (glede na vrsto od 74, 8% do
79, 4% delež), industrijskih goriv oziroma
goriv za ogrevanje v gospodinjstvih, lahkem
kurilnem olju in mazutu (od 77, 4% do 96,
7, % tržni delež). Gre torej za družbo, ki ima
na širše pojmovanem trgu energentov že
sedaj močan tržni položaj. Drugič, potrebno
je natančno opredeliti relevantni produktni
trg, na katerem se bo izvedla nameravana
koncentracija. Z natančnejšo analizo, ki jo
je mogoče opraviti le v okviru postopka, je
potrebno ugotoviti, ali predstavlja trg uteko-
činjenega naftnega plina samostojen pro-
duktni trg ali pa je morda del širšega trga
med seboj zamenljivih energentov (t. i. clu-
ster market).

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotni-
kova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo ude-
ležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo

Razne objave

Št. 2817/99 Ob-13277
Gospodarska zbornica Slovenije je v

skladu z določili zakona o pospeševanju
turizma (Ur. l. RS, št. 57/98) in pravilnika o
načinu in postopku za pridobitev licence za

pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da
bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. čle-
nom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za ude-
ležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 456-14/99-3 Ob-13343
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

dne 8. 10. 1999 na podlagi 4. odstavka
38. člena Zakona o preprečevanju omeje-
vanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/
99; v nadaljevanju ZPOmK) izdal sklep o
uvedbi postopka v zadevi priglašene kon-
centracije družb Intereuropa mednarod-
na špedicija, transport in pomorska
agencija, d.d., Vojkovo nabrežje 32,
6000 Koper in Luka Koper, preklada-
nje, skladiščenje in druge pristaniške
storitve, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000
Koper, ker je ugotovil, da je nameravana
koncentracija podrejena določbam zakona
in je izkazan resen sum glede njene sklad-
nosti s pravili konkurence.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotni-
kova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo ude-
ležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da
bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. čle-
nom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za ude-
ležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

opravljanje dejavnosti organiziranja turistič-
nih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma po-
sredovanja turističnih potovanj ter o načinu
vodenja registra izdanih licenc (Ur. l. RS, št.
13/99) izdala

odločbe o dodelitvi licence za oprav-
ljanje dejavnosti organiziranja turistič-
nih potovanj in/ali licence za opravlja-
nje dejavnosti prodaje oziroma posre-
dovanja turističnih potovanj

naslednjim pravnim ali fizičnim osebam:

Številka Datum izdaje Vrsta Matična Ime pravne ali fizične osebe
odločbe odločbe licence številka

10001/1 7. 7. 1999 organiziranje 5603919 Via Slovenika, d.o.o.
10001/2 7. 7. 1999 prodaja 5603919 Via Slovenika, d.o.o.
10002/1 13. 9. 1999 organiziranje 5101972 Stop, d.o.o.
10002/2 13. 9. 1999 prodaja 5101972 Stop, d.o.o.
10003/1 4. 10. 1999 organiziranje 5995413 Spik, s.p., Emerik Eržen
10003/2 4. 10. 1999 prodaja 5995413 Spik, s.p., Emerik Eržen
10005/1 4. 10. 1999 organiziranje 5522757 Kompas, d.d., Kranj
10005/2 4. 10. 1999 prodaja 5522757 Kompas, d.d., Kranj
10006/1 4. 10. 1999 organiziranje 5065011 Avtobusni promet

Murska Sobota, d.d.
10006/2 4. 10. 1999 prodaja 5065011 Avtobusni promet

Murska Sobota, d.d.

Gospodarska zbornica Slovenije
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Ob-13183

Na podlagi 10. člena uredbe o odproda-
ji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in pre-
mičnin v lasti Republike Slovenije in po
pooblastilu Družbe za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., za potrebe opravljanja stro-
kovnih in tehničnih nalog pri vzdrževanju in
gradnji avtocest v Republiki Sloveniji, objav-
lja Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., Ljubljana, Grič 54,

tretjo javno dražbo
za prodajo opreme, prevoznih sredstev

in drugih osnovnih sredstev
1. Uporabnik: Javno podjetje za vzdrže-

vanje avtocest, d.o.o., Ljubljana, Grič 54,
faks 061/159-0149.

2. Predmet javne dražbe:
a) odprodaja opreme, prevoznih sred-

stev in drugih osnovnih sredstev.
b) Kraj: Ljubljana, Grič 54.
c) Vrsta:

izklicna cena
B 3 posipalec Weisser 8 m3 58.855,50 SIT
B 4 čelni rezkar 190.050,00 SIT
B 5 osebni avto R4 55.800,00 SIT
B 6 osebni avto R4 68.882,00 SIT
B 12 tovorni avto TATRA – avtodvigalo 231.795,00 SIT
C 3 osebni avto Citroen 15D 80.432,75 SIT
C 4 osebni avto Lada Niva 96.686,00 SIT
C 5 tovorni avto TAM 80 149.625,00 SIT
C 7 tovorni avto TAM 260 401.506,00 SIT
C 9 osebni avto R4 90.268,75 SIT
C 10 osebni avto R4 62.493,75 SIT

d) Premoženje se odprodaja v celoti po
sistemu videno – kupljeno.

Ustrezne dajatve in vse stroške prepisa
plača kupec.

Dražitelj mora v svoji ponudbi točno oz-
načiti za kateri del opreme se nanaša njego-
va ponudba (vrsto in številko).

3. Izklicna cena opreme, prevoznih sred-
stev in drugih osnovnih sredstev je znižana
za 50% na podlagi sklepa nadzornega sveta
javnega podjetja z dne 6. 10. 1999.

4. Javna dražba se bo opravila pisno.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne

ali fizične osebe.
Dražitelji, ki so pravne osebe, morajo pred-

ložiti overjeno kopijo izpiska iz sodnega regi-
stra, ki ni starejša od 30 dni, potrdilo o plača-
nih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 60
dni in potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
dražitelj ni imel blokade žiro računa.

Dražitelji, ki so fizične osebe, morajo
predložiti potrdilo o državljanstvu.

Kolikor se dražitelj udeleži odpiranja po-
nudb, mora pred odpiranjem komisiji pred-
ložiti pisno pooblastilo ali dokazilo o zasto-
panju.

5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-
ra biti sklenjena v roku petnajstih delovnih
dni po opravljeni javni dražbi. Če uspeli dra-
žitelj odstopi od podpisa pogodbe, se varš-
čina ne vrne in jo uporabnik zadrži kot ske-
snino.

6. Način in rok plačila: najugodnejši
dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8
dni od podpisa pogodbe na žiro račun št.
50105-601-21275.

Položena varščina se všteje v kupnino.
Dražitelj lahko prevzame plačano blago ob

predložitvi potrjenega prenosnega naloga.
7. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo

dražitelji položiti varščino v višini 10% izklic-
ne cene na žiro račun št. 50105-601-
21275, sklic na št. 00-2310-1.

Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem,
ki na javni dražbi ne uspejo, varščina vrne v
roku 8 dni brez obresti.

8. Ogled opreme, prevoznih sredstev in
drugih osnovnih sredstev je možen po pred-
hodnem dogovoru z odgovorno osebo, vsak

delovni dan od 8. do 14. ure, na posamez-
nih nahajališčih v AC bazah, in sicer:

– za blago pod oznako “B” v AC bazi
Slovenske Konjice, tel. 063/757-260, Leo-
pold Potočnik,

– za blago pod oznako “C” v AC bazi
Ljubljana, tel. 061/159-87-57, Dušan Je-
reb.

9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti

do 29. 10. 1999 do 10.30.
Ponudbo se označi: “Ponudba za nakup

opreme, prevoznih sredstev in drugih os-
novnih sredstev – Ne odpiraj!”.

Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispev-

kih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih

ponudnik ni imel blokade ŽR,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponud-

nik fizična oseba.
Dražitelji, ki ne dokažejo izpolnjevanja

zahtevanih pogojev, bodo izločeni iz postop-
ka javne dražbe.

b) Polni naslov službe, kamor je potreb-
no predložiti ponudbe: Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., 1000 Ljublja-
na, Grič 54, soba 308, ali priporočeno po
pošti. Priporočena pošiljka mora prispeti na
naslov uporabnika do zahtevanega datuma
in ure.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 10. 1999 ob 11. uri, na naslovu: Javno
podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
1000 Ljubljana, Grič 54, soba 14a, prvo
nadstropje.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Št. 110-3/99 Ob-13199
Kmetijska zadruga Črnomelj, z.o.o., Ko-

lodvorska 39, 8340 Črnomelj, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

stanovanjske hiše v Kanižarici pri Črnom-
lju (Okljuk), parc. št. 451/10, stanovanjska
stavba v izmeri 48 m2 in dvorišče v izmeri

370 m2, k. o. Loka, po izklicni ceni
1,400.000 SIT.

Javna dražba bo dne 25. 10. 1999 ob
11. uri, na sedežu Kmetijske zadruge Črno-
melj, Kolodvorska 39, 8340 Črnomelj, po
sistemu “videno – kupljeno”.

Javne dražbe se lahko udeležijo vse
fizične osebe, ki predložijo original potr-
dilo o državljanstvu in registrirane pravne
osebe, ki imajo sedeže v RS, kar pred
pričetkom javne dražbe izkažejo z izpi-
som iz sodnega registra v originalu ali
overjenem pri notarju ter ev. pooblastilom
za zastopanje in ki so vplačale varščino v
višini 10% izklicne cene na naš ŽR št.
52110-601-13544 in to izkažejo s potr-
jeno kopijo nakazila. Vplačana varščina
bo kupcu vračunana v kupnino, ostalim
pa brez obresti vrnjena, najkasneje v treh
dneh po javni dražbi.

Kupec plača davek na promet nepre-
mičnine, overitev pri notarju in vse stroške
za vknjižbo v zemljiško knjigo ter ev. druge
stroške v zvezi z realizacijo javne dražbe in
sklenitvijo kupoprodajne pogodbe.

Zdražitelj mora skleniti kupoprodajno po-
godbo v osmih dneh po javni dražbi in pla-
čati kupnino v celoti, najkasneje v roku ob
sklenitvi kupoprodajne pogodbe po javni
dražbi. Če uspeli zdražitelj ne bo v navede-
nem roku sklenil kupoprodajne pogodbe
oziroma ne plačal celotne kupnine, bo pro-
dajalka kupoprodajno pogodbo razveljavila,
plačano varščino pa zadržala.

Izdražena nepremičnina bo kupcu vro-
čena v posest takoj po sklenitvi kupoprodaj-
ne pogodbe.

Vsakemu resnemu ponudniku bo na nje-
govo zahtevo omogočen ogled po pred-
hodnem dogovoru.

Dodatne informacije lahko dobite po tel.
068/51-020, vsak dan od 7. do 8. ure
zjutraj.

Kmetijska zadruga Črnomelj, z.o.o.

Št. 1058/99-5 Ob-13194

Javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Predmet prodaje - nezazidana stavb-
na zemljišča v k.o Dobrna:

vl. št. 695,
k.o. Dobrna:
parc. št. 1960/13 pot 768 m2

vl. št. 695,
k.o. Dobrna:
parc. št. 1440/2 sadovnjak 4 404 m2

vl. št. 695,
k.o. Dobrna:
parc. št. 838/4 travnik 5 116 m2

vl. št. 567,
k.o. Dobrna:
del parc. št. 1977 vodotok 602 m2

(ocena) 400 m2

Skupaj: 1.688 m2

1.2. Osnovni podatki o zemljišču.
Lokacija - zemljišče je ob regionalni ce-

sti Vojnik - Dobrna - Velenje R2-429, pri
odcepu za Dobrno. V okolici prevladujejo
redke stanovanjske hiše in delno kmetije, v
bližini je gostinski objekt Koren in naselje
Dobrna.



Stran 5628 / Št. 84 / 15. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Priglasitveni list

Aćimović Vida, Kolodvorska 27, Pivka,
priglasitveni list, opravilna št. 41-232/94,
matična št. 5600985, izdan dne 16. 5.
1994. gng-8765

Avguštin Boris, Cankarjeva 11, Metlika,
obrtno dovoljenje,
št. 11461/0339/00-44/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnp-8881

Glavak Željko, Majcigerjeva ulica 9, Ma-
ribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-0312/94, izdan dne 16. 2. 1994.
gng-8665

Juršinič Zdravko, Hrast pri Vinici 14, Vi-
nica, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 15381/0224/00-15/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnn-8558

Kavaš Milan, Trnje 149, Črenšovci, pri-
glasitveni list, opravilna št. 22-0626/97, ma-
tična št. 1024604, izdan dne 24. 6. 1997
pri DURS, izpostava Lendava. gni-8763

Kogoj Nemec Zvezdana, Miren 5/b, Mi-
ren, priglasitveni list, opravilna št. 37-1771/94,
matična št. 5768495. gng-8690

Kovač Geza s.p., Naselje Prekmurskih
brigad 1, Lendava - Lendva, priglasitveni
list, opravilna št. 59458885, izdan dne
14. 3. 1994 pri Durs Lendava. gnb-9070

Kovač Geza s.p., Naselje Prekmurskih
brigad 1, Lendava - Lendva, obrtno dovolje-
nje, št. 14023/0492/00-32/1995, izdano
dne 6. 3. 1995 pri OZS. gng-9069

Kugovnik Janez, Trg 29, Prevalje, obrt-
no dovoljenje, št. 6860, izdano dne 6. 3.
1995. gnh-8689

Pelcl Oktavijan, Toledova 25, Ruše, pri-
glasitveni list, opravilna št. 068-0534/95.
gnt-8977

STEKLO d.o.o., Polje 5/c, Izola - Isola,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 16308/0950/00-23/1995 in reprezen-
tativno obrtno dovoljenje, izdana dne 6. 3.
1995. gnm-8767

Torkar Marko, Podbrdo 56/a, Podbrdo,
priglasitveni list, opravilna št. 55-270/94,
izdan dne 1. 6. 1994. gnp-8556

Stavbno zemljišče – zemljišče je zazidal-
no, vlaganj v zemljišče ni bilo.

Komunalna opremljenost – zemljišče le-
ži tik ob regionalni cesti R2-429. Možen je
priključek na vodovodno omrežje in čistilno
napravo. V neposredni bližini zemljišča je
elektrika in telefon.

Namembnost zemljišča - zemljišča se
prodajajo za izgradnjo bencinskega servisa
in potrebnih spremljajočih objektov.

Objekti – Na zemljišču ni objektov.
2. Pogoji sodelovanja:
2.1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne

ali fizične osebe in ali skupina le-teh.
2.2. Od ponudnikov pričakujemo, da bo-

do v ponudbi opredelili ceno, plačilne po-
goje in datum plačila.

2.3. Ne glede na točko 2.2. mora kupec
celotno kupnino plačati najkasneje v roku
45 dni po sklenitvi pogodbe. Če kupec v
tem roku ne plača kupnine, pripada varšči-
na prodajalcu. V tem primeru lahko prodaja-
lec enostransko razdre pogodbo brez do-
datnega opomina. Prenos prodane nepre-
mičnine ni možen pred plačilom celotne
kupnine.

2.4. Ponudnik, ki bo uspel na razpisu,
mora skleniti pogodbo v 8 dneh po spreje-
mu obvestila s strani prodajalca. Če ponud-
nik v tem roku ne sklene pogodbe s proda-
jalcem, pripada varščina prodajalcu.

2.5. Nepremičnina je naprodaj po siste-
mu videno kupljeno, kasnejših reklamacij
ne bomo upoštevali.

2.6. Davek, druge dajatve ter stroške v
zvezi s prenosom lastninske pravice plača
kupec.

2.7. Ponudbi mora biti priloženo za prav-
no osebo izpisek iz sodnega registra, origi-
nal ali overjena fotokopija ter pooblastilo za
zastopanje pravne osebe in za fizično ose-
bo potrdilo o državljanstvu, original ali over-
jena fotokopija.

2.8. Ponudbe morajo prispeti na naslov
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna
do vključno 1. 11. 1999. Ponudbe morajo
biti poslane s priporočeno poštno pošiljko
v zapečatenih ovojnicah z oznako: Razpi-
sna komisija za prodajo zemljišča – ne od-
piraj.

2.9. Pri ponudbi za nakup zemljišča je
pogoj plačilo varščine v višini 620.000 SIT
na ŽR Občine Dobrna 50700-630-10259
s pripisom “namen nakazila varščina za po-
nudbo“. Varščina se ne obrestuje in se bo
vrnila ponudnikom, ki ne bodo izbrani, naj-
kasneje v roku 60 dni po končanem zbira-
nju ponudb. Ponudbi mora biti priloženo do-
kazilo o plačilu.

2.10. Spremembo namembnosti zem-
ljišča plača kupec.

2.11. Prispele ponudbe bo ocenila ko-
misija za izbor ponudb.

2.12. Ponudnike bomo o odločitvi obve-
stili v desetih dneh od dneva odpiranja po-
nudb. Pri izbiri ponudnika bodo upoštevani
kriteriji in sicer:

– 90% ponujena kupnina,
– 5% ponujen obseg dodatne ponudbe

na bencinski črpalki,
– 5% druge morebitne ugodnosti ponud-

nika.
2.13. Varščina bo ponudniku, ki bo na

razpisu uspel, všteta v kupnino.

2.14. Ta objava ne zavezuje Občine Do-
brna, da s katerim koli ponudnikom sklene
pogodbo o prodaji predmeta prodaje.

2.15. Vse informacije glede ogleda pred-
meta prodaje dobite v tajništvu Občine Do-
brna, tel. 063/42-55-830.

Občina Dobrna

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Zeleni Slovenije, Komenskega 11, Ljub-
ljana, preklicuje žiga: ZELENI Slovenije, št.
02 in ZELENI Slovenije, št. 002. Ob-13290

Udovič Sergio, Kampel, Brda 30/b, Ko-
per - Capodistria, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 17528/2143/00-27/1995, izda-
na dne 6. 3. 1995 pri OZS. gnr-8879

Potne listine

Aljaž Franc, Gustinčičeva 5, Ljubljana,
potni list, št. AA 528008, izdala UE Ljublja-
na. gno-8707

Ban Matej, Ul. Marice Kovačeve 11,
Ljubljana, potni list, št. BA 719651, izdala
UE Ljubljana. gnv-8850

Batič Katarina, Korte 12/a, Izola - Isola,
potni list, št. BA 317656, izdala UE Izola.
gnn-8633

Bilić Jović Gordan, Trg 15. aprila 7, Di-
vača, potni list, št. BA 541023, izdala UE
Postojna. gnc-8844

Bizjak Damjan, Orehovo 27, Sevnica,
potni list, št. BA 921501, izdala UE Sevni-
ca. gnu-8926

Breznik Erna, Žikarce 14, Zgornja Kore-
na, potni list, št. AA 107718, izdala UE
Maribor. gnw-8849

Buda Gorazd, Ljubljanska cesta 8, Po-
stojna, potni list, št. AA 233718, izdala UE
Postojna. gnm-8559

Bukovac David, Valjavčeva ulica 7, Kranj,
potni list, št. BA 157346, izdala UE Kranj.
gnm-8834

Bukovnik Darko, Ulica Ignaca Borštnika
8, Cerklje na Gorenjskem, potni list, št. AA
115179, izdala UE Kranj. gns-8732

Cergol Darja, Prade. XIV/11, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 35946, izdala UE Koper. gnx-8948

Cizerl Mateja, Ponikva 33/d, Ponikva,
potni list, št. AA 543813, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnm-8734

Čokl Neža, Suhadolžanova 40, Ljublja-
na, potni list, št. BA 587504, izdala UE
Ljubljana. gnb-8870

Črnko Blanka, Podkraj pri Velenju 46/b,
Velenje, potni list, št. AA 735649, izdala UE
Velenje. gnb-8845

Doberšek Franc, Partizanska ulica 40,
Radlje ob Dravi, potni list, št. AA 13858,
izdala UE Radlje ob Dravi. gny-8847

Gabrovšek Polajnar Darja, Ul. v Kokov-
šek 60, Ljubljana, potni list, št. AA 172035,
izdala UE Ljubljana. gnq-8805

Gognjavec Tadej, Rojska c. 34, Domža-
le, potni list, št. BA 653356, izdala UE Dom-
žale. gnn-8808

Golob Marjan, Dornava 142/b, Dorna-
va, potni list, št. BA 153787, izdala UE Ptuj.
gnk-9036

Groše Mojca, Ulica Gorenjskega odre-
da 18, Kranj, potni list, št. BA 112456,
izdala UE Kranj. gnr-8729

Hajdinjak Violeta, Zoletova 9, Ljubljana,
potni list, št. AA 770372, izdala UE Ljublja-
na. gnw-8874

Hojnik Anton, Kavče 61, Velenje, potni
list, št. AA 442013, izdala UE Velenje.
gnf-8795

Hostinger Ivan, Vas 35, Radlje ob Dravi,
potni list, št. AA 177107, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnj-9062
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Hrvatin Ervina, Kampel 12, Koper - Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
31098, izdala UE Koper. gnm-8634

Huff Erika, Bizeljsko 44, Stara vas, Bi-
zeljsko, potni list, št. AA 851099, izdala UE
Brežice. gnm-8859

Jakimovski Milica, Javornik 52, Ravne
na Koroškem, potni list, št. BA 808371,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnq-8630

Jamnik Gelči, Stara ulica 6, Murska So-
bota, potni list, št. AA 368662, izdala UE
Murska Sobota. gnd-9068

Jež Dominik, Lože 31/a, Vipava, potni
list, št. AA 695351, izdala UE Ajdovščina.
gns-9028

Jurkin Denis, Novomeška cesta 87, Stra-
ža, potni list, št. BA 618552, izdala UE
MZZ RS. gnq-8855

Kadunc Mihael, Triglavska 13 A, Bled,
potni list, št. BA 0774900, izdala UE Ra-
dovljica. gnz-8646

Kalaković Vesna, Glavarjeva 49, Ljublja-
na, potni list, št. BA 738115, izdala UE
Ljubljana. gny-9047

Kapelj Tina, C. Ceneta Štuparja 116,
Ljubljana, potni list, št. BA 663506, izdala
UE Ljubljana. gnt-9002

Kastelic Andrej, Rožna dolina 3, Gro-
suplje, potni list, št. AA 327831, izdala UE
Grosuplje. gnp-8856

Kavčič Vilko, Knej 3, Rob, potni list, št.
BA 859814, izdala UE Ljubljana.
gnb-8895

Kolar Rajko, Pot na Fužine 13, Ljublja-
na, potni list, št. AA 291445, izdala UE
Ljubljana. gni-8738

Komel Ana, Grčna 24, Nova Gorica, pot-
ni list, št. AA 399889, izdala UE Nova Gori-
ca. gne-8942

Komel Ana, Grčna 24, Nova Gorica, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 85956, izda-
la UE Nova Gorica. gnf-8941

Končan Darko, Spominska ul. 14, Ce-
lje, potni list, št. AA 276532, izdala UE Ce-
lje. gnp-8756

Koren Zvezdan, Šmarje 126, Šmarje,
maloobmejno prepustnico, št. AI 95937,
izdala UE Koper. gnb-8945

Kosić Darjo, Veliki dol 28, Sežana, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 016162, iz-
dala UE Sežana. gnz-8846

Kovačič Anton, Gornji Maharovec 5, No-
vo mesto, potni list, št. AA 807560, izdala
UE MZZ RS. gng-8865

Krajnc Peter, Novo Polje, Cesta V/5,
Ljubljana-Polje, potni list, št. AA 169907,
izdala UE Ljubljana. gnt-8677

Krajnc Vilibald, Zagrda 61 b, Celje, pot-
ni list, št. BA 476455, izdala UE Celje.
gnj-8937

Kraševec Krajnc Erika Marija, Novo Po-
lje, Cesta V/5, Ljubljana-Polje, potni list, št.
AA 170433, izdala UE Ljubljana. gns-8678

Kukovec Janez, Baredi 16 A, Izola - Iso-
la, potni list, št. AA 200508, izdala UE Izola.
gng-8590

Lapornik Robert, Bidovčeva ulica 1, Pi-
ran - Pirano, potni list, št. BA 228123, izda-
la UE Piran. gnt-9027

Lombar Mihael, Olševek 40, Preddvor,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 57/97. gni-9063

Maček Boštjan, Tesovnikova 98/A, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 798569, izdala UE
Ljubljana. gne-8742

Marinšek Roman, Ulica bratov Učakar
84, Ljubljana, potni list, št. AA 63012, izda-
la UE Ljubljana. gnd-9043

Miklič Viktor, Mlinarska pot 3, Novo me-
sto, potni list, št. BA 921871, izdala UE
Novo mesto. gnt-8952

Milić Dejan, Preglov trg 6, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 735395, izdala UE Ljubljana.
gnv-9075

Mirč Martin, Lokavec 12, Rimske Topli-
ce, potni list, št. BA 305441, izdala UE
Laško. gnm-8934

Mirnik Anita, Leskovec 22, Škofja vas,
potni list, št. BA 552385, izdala UE Celje.
gnh-8643

Muhović Ramiza, Pot na Rakovo Jelšo
361, Ljubljana, potni list, št. BA 899335,
izdala UE Ljubljana. gnn-9083

Njegovan Aleš, Podljubelj 70, Tržič, pot-
ni list, št. BA 781687, izdala UE Tržič.
gnb-9045

Novak Ajda, Rožna dolina c. VII/29,
Ljubljana, potni list, št. BA 834423, izdala
UE Ljubljana. gnc-8748

Novak Matija, Rožna dolina c. VII/29,
Ljubljana, potni list, št. BA 834422, izdala
UE Ljubljana. gnt-8752

Novak Zala, Rožna dolina c. VII/29, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 834421, izdala UE
Ljubljana. gnw-8749

Ogrizek Ivan, Zlatoličje 75 a, Maribor,
potni list, št. BA 370117, izdala UE Mari-
bor. gnp-8931

Orožen Mitja, Cesta padlih borcev 25,
Brestanica, potni list, št. AA 475342, izdala
UE Krško. gnt-8877

Orožen Mitja, Cesta padlih borcev 25,
Brestanica, preklic potnega lista, objavljen
v Ur. l. RS, št. 76/99 in 82/99. gns-8878

Perčič Silvestra, Kvedrova 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 375844, izdala UE Ljublja-
na. gnf-9091

Perković Adam, Polje, Cesta VI/16,
Ljubljana, potni list, št. BA 82440, izdala
UE Ljubljana. gnz-8596

Peter Željko, Gradiška 61, Pesnica pri
Mariboru, potni list, št. AA 383670, izdala
UE Pesnica. gnp-8631

Pintarič Anton, Sveti Jurij 55, Rogašov-
ci, potni list, št. BA 593805, izdala UE Mur-
ska Sobota. gnv-8925

Pirc Katarina, Trbinc 17/a, Trebnje, pre-
klic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 76/99. gnd-8818

Pleško Špela, Pot čez gmajno 51, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 948014, izdala UE
Ljubljana. gnw-9099

Podgornik Zdravko, Gosposvetska 6,
Ljubljana, potni list, št. AA 19618, izdala UE
Ljubljana. gnf-9016

Pogorevc Marko, Vrhloga 3, Slovenska
Bistrica, potni list, št. AA 633671, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnh-8714

Prevc Brigita, Borovška 9, Kranjska Go-
ra, potni list, št. BA 832643, izdala UE Je-
senice. gnb-8649

Radović Branko, Čolnarska ulica 1, Rib-
nica, potni list, št. AA 622901, izdala UE
Ribnica. gnl-8668

Rajakovič Goran, Finžgarjeva c. 17,
Bled, potni list, št. BA 687212, izdala UE
Radovljica. gng-8740

Rajakovič Tatjana, Finžgarjeva c. 17,
Bled, potni list, št. AA 330096, izdala UE
Radovljica. gnh-8739

Rajaković Obrad, Cesta 1. maja 35, Je-
senice, potni list, št. AA 489526, izdala UE
Jesenice. gnj-8741

Rakef Ivan, Ulica pod gozdom 12, Trzin,
potni list, št. BA 598607, izdala UE Domža-
le. gnu-9076

Rižnar Dalibor, Moškanjci 62, Gorišni-
ca, potni list, št. AA 854471, izdala UE Ptuj.
gnq-9030

Rogač Franc, Petrovičeva 13, Ljubljana,
potni list, št. BA 379302, izdala UE Ljublja-
na. gny-9097

Rosulnik Gregor, Rožičeva 2, Ljubljana,
potni list, št. BA 813897, izdala UE Ljublja-
na. gng-8790

Rozina Boris, Ulica Sallaumines 5/b, Tr-
bovlje, potni list, št. AA 269580, izdala UE
Trbovlje. gnl-9014

Stanković Aleksander, Radmirje 63 A,
Ljubno ob Savinji, potni list, št. BA 689770,
izdala UE Velenje. gno-8932

Strašek Boštjan, Trubarjeva ulica 40, Ce-
lje, potni list, št. AA 68568. gne-9067

Suljić Derviš, Vilfanova ulica 1, Portorož
- Portorose, potni list, št. AA 506842, izda-
la UE Piran. gnm-9009

Šabič Šemsa, C. revolucije 8, Jesenice,
potni list, št. AA 831690, izdala UE Jeseni-
ce. gnd-8843

Škrjanec Zdravko, Škrjančevo 11, Ra-
domlje, potni list, št. AA 643698, izdala UE
Domžale. gnq-9080

Špindler Metka, Sv. Duh 244, Škofja
Loka, potni list, št. AA 396998, izdala UE
Grosuplje. gnv-8625

Štruc Zlatko, Šaleška c. 19, Velenje, pot-
ni list, št. BA 823517, izdala UE Velenje.
gnn-9058

Štrukelj Džino, V Loki 23, Brezovica pri
Ljubljani, potni list, št. BA 867996, izdala
UE Vrhnika. gnu-8776

Štucin Darja, Pristavška cesta 2, Tržič,
potni list, št. BA 676003, izdala UE Tržič.
gns-8928

Šturm Ana Marija, Vojkovo nabrežje 16,
Koper - Capodistria, potni list, št. BA
400741, izdala UE Koper. gns-8628

Trepić Marko, Breg 22, Kromberk, No-
va Gorica, potni list, št. BA 201620, izdala
UE Nova Gorica. gnm-8709

Uršič Mirjanko, Sužid 26, Kobarid, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 10510, izda-
la UE Tolmin. gnd-8943

Vaner Ignac, Spodnji trg 33, Lovrenc na
Pohorju, potni list, št. AA 436259. gnf-9066

Vengušt Božidar, Novi log 7, Hrastnik,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 74/99. gnp-8781

Vivoda Uroš, Pod vinogradi 21, Solkan,
potni list, št. BA 777185, izdala UE Nova
Gorica. gnr-8629

Vreg France, Vošnjakova 8, Ljubljana,
potni list, št. AA 169581, izdala UE Ljublja-
na. gni-8613

Winkler Aleš, Ulica Pohorskega bataljo-
na 213, Ljubljana, potni list, št. AA 274709,
izdala UE Ljubljana. gni-9013

Zalokar Anže, Fajfarjeva 7, Domžale, pot-
ni list, št. BA 774202, izdala UE Domžale.
gnk-8811

Zalokar Matic, Fajfarjeva 7, Domžale,
potni list, št. BA 774203, izdala UE Domža-
le. gni-8813

Zalokar Stanka, Fajfarjeva 7, Domžale,
potni list, št. BA 142481, izdala UE Domža-
le. gnj-8812
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Zorko Damjan, Dečkova cesta 54, Ce-
lje, potni list, št. BA 776508, izdala UE
Celje. gns-8728

Žerovec Igor, Prešernova ulica 13,
Kranj, potni list, št. AA 626111, izdala UE
Kranj. gnb-9020

Osebne izkaznice

Antolović Ratimir, CMD 5, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 2538. gnl-8710

Bogovčič Vjekoslav, Slovenska vas 32,
Jesenice na Dolenjskem, osebno izkazni-
co, št. 160503. gni-8963

Bojić Ranko, Jakčeva 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 81388. gnb-8745

Čamdžić Zijad, Titova 41, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 186234. gnq-8730

Čepirlo Bojan, Kneza Koclja 18, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 130837. gnr-8704

Čuk David, Ograda 10, Dornberk, oseb-
no izkaznico, št. 181450. gnz-8946

Dobnikar Tadel Marjeta, Trg MDB 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 193318.
gnn-8983

Dolenc Jasna, Nanoška 26, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 32102. gng-8890

Doles Vinko, Šmihel 15, Postojna, oseb-
no izkaznico, št. 141075. gnb-8595

Habjanič Janez, Vodole 12 b, Maribor,
osebno izkaznico, št. 138937. gnf-8716

Hribar Ivana, Češminova 28, Domžale,
osebno izkaznico, št. 26048. gns-8553

Intihar Marija, Cesta na Klanec 84, Kranj,
osebno izkaznico, št. 196669. gny-8947

Jakopič Vera, Knezova 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 31280. gnm-8659

Jazbec Franc, Mostečno 54, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 101161.
gnu-8951

Kavre Albin, Zgornja Bistrica 82, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 19918.
gng-8644

Koltaj Renata, Gornji Petrovci 45, Pe-
trovci, osebno izkaznico, št. 12508.
gnj-8962

Kos Janez, Praproše 2, Kovor, Tržič,
osebno izkaznico, št. 178055. gng-9065

Kosec Tomaž, Žlebe 2/b, Medvode,
osebno izkaznico, št. 16114. gnq-8555

Koštomaj Ana, Zabukovica 181, Griže,
osebno izkaznico, št. 31627. gnu-8726

Kovač Vojko, Šolska 9, Portorož - Portoro-
se, osebno izkaznico, št. 98887. gnk-8711

Krištof Marija Alojzija, Petkovškovo na-
brežje 59, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 55608. gni-8638

Kukovec Hočevar Marija, Vide Pregarc
10, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 116382. gnk-8861

Lupšina Sandi, Curnovec 44, Sromlje,
osebno izkaznico, št. 25578. gnk-8961

Mišić Vesna, Pivška 1/a, Postojna, oseb-
no izkaznico, št. 146476. gnu-8651

Mohorič Klemen, Morava 40, Kočevska
Reka, osebno izkaznico, št. 57727.
gnm-8959

Mustar Nina, Jakhlova 9, Šmarje-SAP,
osebno izkaznico, št. 114173. gnc-8619

Ozim Milena, Greenwiška 12, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 140026.
gnh-9064

Pavlič Drago, Zvonarska 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 238280. gni-8938

Petrena Karolina, Prežihova 19, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 248849. gnc-8944

Prokop Maks, Drenov grič 190, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 239390. gnn-8758

Sigurnjak Renato, Na otoku 2, Celje,
osebno izkaznico, št. 196698. gnr-8829

Slovša Janez, Novo Polje, C. XXI/7,
Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objav-
ljen v Ur. l. RS, št.82/99. gne-9017

Stopar Marko, Florjanska ulica 46/b, Sev-
nica, osebno izkaznico, št. 24152. gnp-8831

Škerjanc Nikolaj Nika, Einspielerjeva 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 46322.
gnt-8627

Škorjanec Manuela, Borova vas 1, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 152766.
gnl-9060

Štigl Marija, Brodarjeva ulica 39, Celje,
osebno izkaznico, št. 228592. gnk-8561

Trpin Lea, Potokarjeva 55, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 248. gnz-8871

Verdlin Berta, Vrazova 44, Maribor,
osebno izkaznico, št. 131567. gnp-8731

Vintar Ana, Grič I/8, Ribnica, osebno
izkaznico, št. 197050. gnr-9029

Vojevec Breda, Trg komandanta Staneta
4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 116022.
gnv-8650

Vončina Kristina, Stolnik 14, Stahovica,
osebno izkaznico, št. 143284. gnt-8827

Zadnikar Ciril, Nova vas 20, Preddvor,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.70/99. gnn-8637

Zagoričnik Franc, Ul. Veljka Vlahoviča
35, Maribor, osebno izkaznico, št. 109420.
gns-8828

Živec Tomaž, Preglov trg 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 232529. gnd-8968

Žnidar Štefan, Bezerškova 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 159256. gnx-9023

Župan Janko, Ravno 5, Krško, osebno
izkaznico, št. 104956. gnn-8733

Vozniška dovoljenja

Aljančič Marjan, Cvetlična 3, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 600779,
reg. št. 9160, izdala UE Kranj. gnz-8771

Babić Osman, Na jami 1, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1265236,
reg. št. 225083, izdala UE Ljubljana.
gnq-8755

Bagi Tatjana, Rožna dolina 34, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 8004. gnx-8998

Balantič Vojko, Lendavske gorice
254/a, Lendava - Lendva, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, reg. št. 10804, izdala UE
Lendava. gnx-8723

Benedičič Ladislav, Golniška 78, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
288033, reg. št. 6688, izdala UE Kranj.
gnt-8577

Benkoč Aleksander, Stari trg 13, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 6514. gny-8597

Berložnik Primož, Sp. Razbor 63/c, Šo-
štanj, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
št. 13852, izdala UE Slovenj Gradec.
gne-8567

Bizilj Gregor, Hradeckega cesta 48/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1214619, reg. št. 221873, izdala UE
Ljubljana. gns-8753

Bogovčič Vjekoslav, Slovenska vas 32,
Jesenice na Dolenjskem, vozniško dovolje-
nje, kat. B, reg. št. 15352. gnd-8868

Bolčič Olga, Na Logu 15, Ankaran - An-
karano, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 15057, izdala UE Koper. gni-8688

Bošković Goran, Gruberjevo nabrežje
20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1252102, reg. št. 224753, iz-
dala UE Ljubljana. gnx-8623

Bregar Branko, Naselje heroja Maroka
4, Sevnica, vozniško dovoljenje, reg.
št. 10291. gnn-8583

Brinovec Ivan, Letuš 68, Šmartno ob Pa-
ki, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
358194, izdala UE Žalec. gnt-8652

Brodnik Darko, Izletniška 13, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9779, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gno-9032

Brumec Branko, Sp. Hrušovje 10, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFG, št. 2477. gne-8896

Budaji Peter, Na Gmajni 18, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
700919, reg. št. 22699, izdala UE Domža-
le. gnd-8618

Butina Miha, Steletova ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1003183, reg. št. 115407, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-8735

Cimerman Slavko, Ul. Jožefe Lacko 43,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9422, izdala UE Ptuj. gnw-8899

Čuček Frančišek, Hajdoše 96, Hajdina,
vozniško dovoljenje, št. 12632. gny-8897

Čuk David, Ograda 10, Dornberk, voz-
niško dovoljenje, kat. BC. gny-8772

Debeljak Ljubica, Glinškova ploščad 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 244561, reg. št. 20292, izdala UE
Ljubljana. gnq-9055

Dokl Zlatko, Radgonska cesta 1, Raden-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 9200, izdala UE Gornja Radgona.
gnf-8916

Dolenc Borut, Kavčičeva ulica 38, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
933317, reg. št. 86642, izdala UE Ljublja-
na. gnt-8552

Doltar Gregor, Gradac 22, Gradac, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1292573, reg. št. 5180, izdala UE Metli-
ka. gnb-8995

Drlink Darko, Barizoni 7, Ankaran - An-
karano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8432, izdala UE Koper. gnp-8906

Dromljak Zdravko, Partizanska 2/b, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 45140. gng-8915

Faganel Alojz, Cankarjeva ulica 16, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje. gnk-8586

Faganel Tomaž, Cankarjeva 16, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gnq-8780

Ferme Miroslav, Kidričeva 40, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1277, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gne-8717

Florijančič Uroš, Gotovlje 193, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 1044602,
izdala UE Žalec. gno-8557
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Fojkar Andrej, Sv. Ožbolt 24, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 23773, izdala UE Škofja Loka.
gnx-9098

Furman Janko, Središka ulica 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1215339, reg. št. 190650, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-8708

Gaberšek Bogdan, Orehovlje 26, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1307163, reg. št. 45189, izdala UE Kranj.
gnz-8575

Gabrovšek Tomaž, Hudo 50, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1354003, reg. št. 34729, izdala UE Dom-
žale. gnu-9026

Gaube Milan, Tomšičeva 39, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9416, izdala UE Slovenj Gradec.
gnu-9001

Gavrič Ljubiša, Brezje pri Tržiču 30, Tr-
žič, vozniško dovoljenje, št. S 1069875,
reg. št. 9037. gnl-8785

Geč Jožef, Senik 8, Sveti Tomaž, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 78/99. gnj-8687

Gerenčer Ernest, Staneta Rozmana 8,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 15479. gnb-8570

Germovšek Jure, Žiganja vas 98, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 8628,
izdala UE Tržič. gnj-8862

Gognjavec Darko, Rojska c. 34, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
103200, reg. št. 12836, izdala UE Domža-
le. gnm-8809

Gorhar Saša, Staretova 25, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 642702,
reg. št. 19022, izdala UE Kranj. gno-8882

Goronjič Mile, Obala 119, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
izdala UE Piran. gnn-8883

Gramc Janko, Gor. Lenart 35, Brežice,
vozniško dovoljenje, reg. št. 4430.
gnm-9084

Groše Mojca, Ul. Gorenjskega odreda
18, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1259248, reg. št. 49990, izdala UE
Kranj. gnw-8574

Grubišić Ela, Brilejeva 9, Ljubljana, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 48/99. gnr-9104

Guček Benjamin, C. II. grupe odredov
10, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 43687, izdala UE Celje. gnw-8653

Henčič Peter, Krka 15, Novo mesto, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 27406, iz-
dala UE Novo Mesto. gnv-8675

Hor Žaklina, Ljubljanska 30, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14129.
gno-8907

Horvat Dušan, Bukovci 85/a, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 20615, izdala UE Ptuj. gnd-8997

Hrček Matej, Fiesa 59, Portorož - Porto-
rose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8507, izdala UE Piran. gnq-8830

Hren Enver, Fojana 4, Dobrovo v Brdih,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. 9026, izdala UE Nova Gorica. gne-8842

Humski Simona, Slatno 13, Dol pri Hrast-
niku, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6322, izdala UE Hrastnik. gnz-8696

Jagodić Dušan, Glavičeva ulica 1, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

786021, reg. št. 23766, izdala UE Domža-
le. gnw-8699

Jankovič Sašo, Ulica Željka Tonija 25/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 15084, reg. št. 74849, izdala UE Ljub-
ljana. gng-9015

Jurgec Tatjana, Pristava 2, Cirkulane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31979,
izdala UE Ptuj. gnr-8779

Kajzer Špela, Kalinškova 19, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1248052,
reg. št. 49630, izdala UE Kranj. gnl-8910

Kampl Stanislav, Grajenščak 5, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 5172, izdala UE Ptuj. gnc-8994

Kejžar Marko, Podbreg 37, Kranjska Go-
ra, vozniško dovoljenje, kat. GH. gnh-8564

Klarica Nikola, Sp. Škofije 12/b, Škofi-
je, vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 13103,
izdala UE Koper. gnc-8569

Kobal Darko, Vrhpolje 27, Vipava, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1280548, izdala UE Ajdovščina. gni-8713

Kogoj Ivan, Bate 40, Grgar, vozniško
dovoljenje. gnk-8886

Komar Uroš, Poljubinj 6/a, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 1289859, izdala UE
Tolmin. gnq-8580

Končina Aleš, Malo Trebeljevo 57, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970419, reg. št. 200667, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-8864

Korez Aleš, Drbetinci 4/a, Vitomarci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31655,
izdala UE Ptuj. gnd-8768

Koritnik Milena, Dolenja vas 5, Senože-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15613, izdala UE Sežana. gno-8782

Korošec Jernej, Miklošičeva 2/a, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1336036, reg. št. 34375, izdala UE Dom-
žale. gni-8838

Kovačec Branko, Zg. Velovlek 6, Destr-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 9580, izdala UE Ptuj. gnz-8775

Kozmus Primož, Trnje 2, Brežice, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 16241.
gnu-8576

Kozorog Marta, Boštanj 8, Boštanj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9367.
gns-9057

Koženjić Asmir, Preglov trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1164364, reg. št. 218872, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-8621

Krajnc Vilibald, Zagrad 61/b, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 2824.
gno-8936

Kranjc Bojan, Na zelenici 5, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 46458,
izdala UE Celje. gne-9092

Kranjc Rajko, Žadovinek 30, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, št. BGH,
reg. št. 16891. gnq-8955

Kreft Zlatko, Janeza Puharja 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1130215, reg. št. 36154, izdala UE Kranj.
gnx-8773

Kristan Andrej, Javornik 10, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
643715, reg. št. 37007, izdala UE Kranj.
gnl-9035

Krkoč Aljoša, Osek 1, Šempas, vozniško
dovoljenje, kat. AB, št. 39747, izdala UE
Nova Gorica. gnx-8573

Kržič Irena, Breg 157, Žirovnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1046588,
izdala UE Jesenice. gnz-8971

Kumar Karmen, Hruševlje 14 A, Dobrovo
v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 32491, izdala UE Nova Gorica. gnc-8869

Kunaver Maruška, Gregorčičeva ulica
21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1165648, reg. št. 218447, iz-
dala UE Ljubljana. gno-8957

Kus Primož, Gledališka stolba 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
446537, reg. št. 163427, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-8719

Lampe Mojca, Višnje 4/A, Col, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 59/99 in 70/99. gnj-8662

Lipavic Boštjan, Ulica pri izviru 11, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12102. gnj-8887

Mahne Damjan, Šmarje pri Sežani 57,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13391, izdala UE Sežana. gny-8572

Majcen Friderik, Gorenje 36, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg.
št. 4731, izdala UE Kočevje. gni-8563

Malus Marta, Štihova ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
412707, reg. št. 188493, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-8799

Mazaj Uroš, Murnova cesta 3, Šmar-
je-SAP, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 1433, izdala UE Grosuplje. gnf-8966

Mernik Matilda, Obrtna cesta 20, Celje,
vozniško dovoljenje, reg. št. 43766, izdala
UE Celje. gnw-8924

Mežnarič Barbara, Sp. Brezovo 30, Viš-
nja Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 20077, izdala UE Grosuplje.
gnp-8681

Miklič Viktor, Mlinarska pot 3, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 26246, izdala UE Novo mesto. gns-8953

Mirtič Robert, Tomšičeva 77, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 1080090.
gnc-8769

Mlinar Nevenka, Trubarjeva 11/b, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gnn-8783

Mohorič Klemen, Morava 40, Kočevska
Reka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10749, izdala UE Kočevje. gnm-8913

Natlačen Ivan, Manče 10, Vipava, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
300040, izdala UE Ajdovščina. gnz-9000

Nihanović Zaim, Kešetovo 1, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 11694, izdala UE Trbovlje. gnk-8786

Novak Jure, Petrovče 29, Petrovče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1195320,
izdala UE Žalec. gnq-8655

Okorn Aleš, Mokrška ulica 60/d, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
928989, reg. št. 131751, izdala UE Ljub-
ljana. gny-8972

Oražem Franci, Jelovec 5, Sodražica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 5788, izdala UE Ribnica. gns-9103

Pangerc Ludvik, Cesta v Podboršt 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1352399, reg. št. 101771, izdala UE
Ljubljana. gnj-8612

Pavlović Velimir, Dolenjska cesta 259,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 354838, reg. št. 92515, izdala UE
Ljubljana. gnx-8973
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Perovšek Boštjan, Brodarjev trg 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGFH,
št. S 1134956, reg. št. 82473, izdala UE
Ljubljana. gnz-9046

Pintar Jože, Žlebič 24, Ribnica, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 6996, izda-
la UE Ribnica. gnv-9054

Pintar Nataša, Matjaževa ulica 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
470482, reg. št. 28925, izdala UE Nova
Gorica. gny-8647

Pintarič Peter, Volavlje 40, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1243490, reg. št. 211986, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-9019

Plemenitaš Stanko, Vače 102, Vače,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
542681, izdala UE Litija. gnb-8645

Pleško Andreja, Pot čez gmajno 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 42895, reg. št. 118615, izdala UE
Ljubljana. gnv-9100

Podlesnik Peter, Cesta na Zlato polje
17, Kisovec, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 5558367. gns-8578

Podlogar Franci, Orešje nad Sevnico 1,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 5381. gnv-8725

Poljanec Maja, Poljanska c. 70, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 22512, izdala UE Škofja Loka.
gnu-8851

Prokop Maks, Drenov grič 190, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15039, izdala UE Vrhnika. gno-8757

Prša Igor, Štefana Kovača 1, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 25446.
gnw-8774

Radotič Zdravko, Volaričeva 5 b, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, reg. št. 12029.
gnj-9087

Radović Branko, Čolnarska 1, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 3522, izdala UE Ribnica. gng-8669

Raj Gregor, Muratova ulica 24, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12205, izdala UE Slovenj Gradec.
gnr-8904

Ramšak Lidija, Kersnikova 32 a, Celje,
vozniško dovoljenje, reg. št. 33115.
gnh-9089

Ravnohrib Barbara, Burnikova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1234348, reg. št. 201109, izdala UE
Ljubljana. gnc-8894

Regally Igor, Ulica bratov Učakar 72,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 481285, reg. št. 41671, izdala UE
Ljubljana. gng-8565

Rižnar Sanja, Zamušani 46/a, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 39207,
izdala UE Ptuj. gnt-8902

Robič Marinka, Vevška cesta 27/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
631830, reg. št. 92072, izdala UE Ljublja-
na. gnj-8762

Sep Slavka, Clevelandska ulica 23, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
512055, reg. št. 130151, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-9006

Sever Ana, Slape 162, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 688950,
reg. št. 68549, izdala UE Ljubljana.
gnl-9010

Sever Jožef, Župančičeva 7, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10708, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnb-8970

Simčič Jože, Železniki 4, Metlika, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1338748, reg. št. 1526, izdala UE Metli-
ka. gnm-8584

Skrlič Merima, Pittonijeva 11, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, št. 2931.
gnr-8579

Smerdelj Domen, Novo polje cesta XXI
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1065219, reg. št. 210018, izdala UE
Ljubljana. gnn-8908

Stijelja Darja, Brdce 34, Dol pri Hrastni-
ku, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6877. gnm-8909

Stopar Marko, Florjanska ulica 46/b,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10364. gnn-8833

Svetina Peter, Gotska ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002958, reg. št. 176663, izdala UE Ljub-
ljana. gng-8640

Šabić Jasmin, Dankova 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1342482, reg. št. 228857, izdala UE Ljub-
ljana. gni-8888

Škafar Doroteja, Dolsko 100, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 245555, reg. št. 108733, izdala UE
Ljubljana. gnr-8929

Škof Boštjan, Cesta Andreja Bitenca
143, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 481622, reg. št. 143800, iz-
dala UE Ljubljana. gnq-9105

Škof Slavko, Pot čez Horjulko 28, Do-
brova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
292451, reg. št. 95438, izdala UE Ljublja-
na. gnz-9096

Škofic Marjan, Oretnekova pot 2, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
114820. gno-9007

Škoflek Damjan, Opekarniška 9/a, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 38168. gnx-8823

Škrjanec Zdravko, Škrjančevo 11, Ra-
domlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 944794, reg. št. 29391, izdala UE Dom-
žale. gnr-9079

Štampfelj Robert, Križevska vas 17, Met-
lika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
655464, reg. št. 4694, izdala UE Metlika.
gne-8692

Štumergar Mladen, Sv. duh 133, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14048, izdala UE Škofja Loka. gnk-8611

Šuligoj-Zornik Veselka, Postaja 11/b,
Most na Soči, vozniško dovoljenje, izdala
UE Tolmin. gno-8582

Šuligoj Boštjan, Osed 18 d, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. H, izdala UE Nova
Gorica. gnl-8764

Šuligoj Boštjan, Osed 18 d, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. H, izdala UE Nova
Gorica. gnf-8766

Tasič Demšar Marija Ana, Pod akacijami
35, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 645699, reg. št. 89195, izdala
UE Ljubljana. gnv-9025

Tavčar Dušan, Triglavska 16, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
115190, reg. št. 34665, izdala UE Kranj.
gnv-8950

Ternik Aleksander, Sv. Vid 80, Vuzeni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg.
št. 6444, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnd-8568

Ternovec Aldo, Cesta na Čuklje 11,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje.
gnd-8693

Tomc Janko, Opekarniška 9, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1069271, reg. št. 31000, izdala UE Dom-
žale. gnf-8666

Trobec Pahor Regina, Beričevo 47, Dol
pri Ljubljani, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 22/96.
gnh-8939

Trpin Lea, Potokarjeva 55, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
889198, reg. št. 173075, izdala UE Ljub-
ljana. gny-8872

Turk Romina, Matteottijeva 3, Piran - Pi-
rano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11967, izdala UE Piran. gnc-8919

Turnšek Jernej, Novo polje cesta VII 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1286349, reg. št. 227137, izdala UE
Ljubljana. gnm-8684

Tursunovič Hamed, O. kolonija 2, Za-
gorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1086323, izdala UE Zagorje.
gnp-8581

Urtelj Aleš, Luče 123, Luče, vozniško
dovoljenje, kat. B, reg. št. 10478, izdala
UE Mozirje. gnl-8935

Važić Milorad, Planina 38, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 227194,
reg. št. 40516, izdala UE Kranj.
gno-8857

Verk Vladimir, Ig 118, Ig, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABGH, št. S 185049, reg.
št. 36982, izdala UE Ljubljana. gnk-8986

Vertovšek Anže, Medvedova cesta 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1243541, reg. št. 222774, izdala UE
Ljubljana. gnx-9073

Vidmar Alojz, Šmihel 58, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 37432,
izdala UE Novo mesto. gnf-8566

Vidmar Maja Aduša, Povšetova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 894283, reg. št. 199446, izdala UE
Ljubljana. gnw-8674

Volaj Rožanc Branka, Reboljeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 850108, reg. št. 99992, izdala UE
Ljubljana. gnu-9101

Vrbinc Stane, Podlubnik 221, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 8566, izdala UE Škofja Loka. gnc-8694

Vrbinc Zdenka, Pot Heroja Trtnika 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 733030, reg. št. 60490, izdala UE
Ljubljana. gnb-8620

Winkler Aleš, Ulica Pohorskega bataljo-
na 213, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 969762, reg. št. 149218, izda-
la UE Ljubljana. gnj-9012

Wostner Peter, Ulica v Kokovšek 73,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 929920, reg. št. 200148, izdala UE
Ljubljana. gnw-8974

Zajc Damjan, Krka 5, Krka, vozniško do-
voljenje, kat. GH, reg. št. 19983, izdala UE
Grosuplje. gnm-9034

Zalokar Jure, Dilančeva ulica 1, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
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št. 20296, izdala UE Novo mesto.
gnn-9008

Zarnik Vojko, Trg Prešernove brigade 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 33526, reg. št. 15366, izdala UE Kranj.
gnn-8858

Zlodej Bojan, Mala gora 6, Stranice, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, reg.
št. 11836. gnn-8933

Žužek Dragica, Krakovo 22, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
638666, reg. št. 27148, izdala UE Kranj.
gnb-8695

Zavarovalne police

Adriatic, zavarovalna družba, d.d., Ko-
per, Ljubljanska cesta 3a, preklicuje nasled-
nje izgubljene dokumente:

– zavarovalne police: 1-AO-97, št.
747474, 747475, 747476, 747477,
747478, 747479, 747480, AA-PON-01,
št. 186203, 151709, 151710,

– zelene karte, št. 483825, 537987.
Ob-13184

Bukarica Marijana, Raičeva 83, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 640625, izdala
zavarovalnica Tilia. gnz-8746

Demšar Marko, Pod Plevno 47, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. 219946.
gnv-8975

Horvat Dušan, Gregorčičeva 11, Raden-
ci, zavarovalno polico, št. 4378, pobotnica
OZ3, št. 142328, vinkulacije 4662, 4665,
4678, 4680. gnz-8996

Ivetić Milan, Pot k Savi 26 A, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 00101218978,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnw-8824

Jedretič Marko, Dunajska cesta 17,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 699274,
izdala zavarovalnica Tilia. gnp-8706

Kičič Zoran, Košaški dol 55, Košaki, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. 274583, izda-
la zavarovalnica Slovenica. gny-8822

Kračman Martin, Ramovševa ulica 24,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 186113,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnk-8836

Lipnik Martin, Jelovškova ulica 2/f, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 673620, izda-
la zavarovalnica Tilia. gnx-8923

Pajek Olga Uršula, Kvedrova cesta 7,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 687817,
izdala zavarovalnica Tilia. gnh-8814

Rakovec Klara, Trubarjeva 52, Piran -
Pirano, zavarovalno polico, št. AO
0714768. gne-8817

Stopar Marko, Belokranjska ulica 13,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 579364
in 579388, izdala zavarovalnica Tilia.
gnv-8754

Štrukelj Mirko, Vrtnarska cesta 5, Ljub-
ljana-Šentvid, zavarovalno polico,
št. 180092, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnl-8635

Tabaković Marjan, Tbilisijska 80, Ljub-
ljana, zavarovalno polico,
št. 00101210800, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnx-9048

Vidmar Mederal Alma, Na grivi 25, Bre-
zovica pri Ljubljani, zavarovalno polico,
št. 623332, izdala zavarovalnica Tilia.
gnw-8624

Zorko David, Pod hribom 12, Bistrica ob
Dravi, zavarovalno polico, št. 279826, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnd-8793

Železnik Alan, Goriška 1, Piran - Pirano,
zavarovalno polico, št. 0718378. gnj-8912

Spričevala

Aksentić Gregor, Kolodvorska 22/a, Piv-
ka, indeks, št. 26102533, izdala Fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo leto izdaje
1996. gnd-9018

Arsić Svetlana, Kržišnikova ul, 2, Med-
vode, spričevalo o končani OŠ Medvode.
gnx-8848

Babnik Marko, Pot na Fužine 49, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem. gnr-8554

Balažič Aleksandra, Križevci v Prekmur-
ju 134, Križevci, spričevalo o zakjučnem
izpitu Gimnazije Murska Sobota, št. 93, iz-
dano leta 1994. gnq-8980

Baznik Andrej, Ulica Iga Grudna 21, Ljub-
ljana, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
Agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
1995. gnu-8876

Beribak Katarina, Rimska cesta 25, Bre-
žice, spričevalo 1. letnika Gimnazije in eko-
nomske srednje šole Brežice, program tr-
govec, izdano leta 1995. gnn-8608

Bešlagič Samir, Titova 76/a, Jesenice,
diplomo Srednje gostinske šole , št. 27/98.
gnu-8976

Bevec Miljka, Šmarjeta 56, Šmarješke
Toplice, spričevalo Vzgojiteljska šole - varu-
hinja, izdano leta 1972. gnh-8789

Bizjak Marko, Clevelandska ulica 45, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Nižje poklicne šo-
le, poklic pek, izdano leta 1998. gnf-8841

Bogomolec Sara, Menardova 35, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika, izdano leta 1998. gne-8642

Bozovičar Jure, Na Brezno 20, Brezovi-
ca pri Ljubljani, spričevalo 3. letnika Sred-
nje lesarske šole, izdano leta 1998.
gnl-8760

Božič Mitja, Ulica pohorskega bataljona
249, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
France Bevk, izdano na ime Polak Mitja.
gnp-8806

Bradaškja Mitja, Ul. Gradnikove brigade
10, Vipava, spričevalo o zakjučnem izpitu
za program VIP policist, izdano leta 1993.
gnb-8770

Brešan Vesna, Bevkova 1, Dobrovo v
Brdih, spričevalo o zakjučnem izpitu Sred-
nje družboslovne ekonomske šole v Novi
Gorici, št. 1237-85/VI, izdano leta 1985,
izdano na ime Mišigoj Vesna. gnk-8636

Britovšek Tomaž, Pongrac 60 a, Griže,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za obliko-
vanje in fotografijo v Ljubljani, izdano leta
1996. gnl-8660

Bučar Vinko, Gorenje Sušice 4, Uršna
sela, spričevalo o zakjučnem izpitu Izobra-
ževalnega centra ze tehniške stroke Novo
mesto - poklic voznik, št. 3628, izdano leta
1978. gnl-8664

Chvatal Katjuša, Pod gozdom 10/a, Tr-
zin, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
ekonomske in naravoslovne šole Rudolf Mi-
ster v Kamniku, izdano leta 1992. gnj-8587

Cizerle Jožica, Vel. Mraševo 69, Pod-
bočje, spričevalo. gnk-9086

Časar Sašo, Ulica Bratov Učakar 76,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja lesarska
šola leto izdaje 1989. gng-8615

Čurin Stanislav, Slovenska cesta 42,
Središče ob Dravi, zaključno spričevalo
Strojno tehnične šole v Ptuju, šolsko leto
92/93. gnz-8671

Ćehajić Demir, Smrtnikova 4, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednjke Agroživilske
šole, izdano leta 1994. gng-9040

Dajda Bernarda, Škofja riža 40, Dobo-
vec, spričevalo, šolsko leto 1977/78.
gnx-8698

Dežman Matjaž, Brodarjev trg 7, Ljublja-
na, indeks, št. 28009707, izdala fakulteta
za matematiko in fiziko. gnn-8658

Djordjevič Aleksander, Maistrova 2, Bre-
žice, maturitetno spričevalo Srednje tehnič-
ne šole - smer elektrotehnik. gnm-8609

Fon Simona, Jakčeva ulica 2, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje uprav-
no-administrativne šole, izdano leta 1993 in
1994. gnl-8885

Foršček Duška, Potok 11, Straža, spri-
čevalo OŠ Grm Novo mesto, izdano na ime
Rifelj Duška. gnl-8985

Gajič Sonja, Levstikova cesta 13, Šo-
štanj, spričevalo 3.,4. letnika in maturitetno
spričevalo Gimnazije Velenje, izdano leta
1981 in 1982, izdano na ime Božičevič
Sonja. gnz-8796

Garbajs Sonja, Litijska cesta 323, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Ljubljana Po-
lje, izdano leta 1969, izdano na ime Man-
delj Sonja. gnd-9093

Godler Lojze, Pipanova cesta 33, Šen-
čur, diplomo št 263/79, izdala Univerza v
Mariboru - fakulteta za organizacijske vede.
gnw-9024

Golob Aljaž, Vrhovnikova ulica 7, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Vič, iz-
dano leta 1999. gnt-9077

Golob Aljaž, Vrhovnikova ulica 7, Ljublja-
na, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Vič. gns-9078

Gorenc Jožica, Jablan 26, Mirna Peč,
spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje go-
stinske šole Novo mesto, izdano leta 1985,
izdano na ime Rifelj Jožica. gnz-8921

Gorišek Marko, Rozmanova ulica 24/i,
Ilirska Bistrica, spričevalo o zakjučnem izpi-
tu Šole tiska in papirja, izdano leta 1982.
gns-9053

Gradečar Mateja, Gubčeva 5, Krško,
spričevalo. gni-9088

Grgič Irena, Družinska vas 45 a, Šmar-
ješke Toplice, zaključno spričevalo Srednj
ešole za gostinstvo in turizem Novo mesto,
izdano leta 1994. gnl-8560

Grižon Ondina, Krkavče 68, Šmarje,
spričevalo 1. in 2. letnika Administrativne
šole v Kopru, izdano leta 1975 in 1976.
gnd-8893

Grofelnik Jana, Študljanska cesta 6,
Domžale, potrdilo o uspehu za 2. letnik
Trgovske akademije, izdano leta 1999.
gnh-9039

Grum Jože, Rakitna 10, Preserje, spri-
čevalo 1. letnika Poklicne kovinarsko us-
njarske galanterijske šole Domžale, izdano
leta 1978. gnk-8661

Hameledžija Elvir, Šalek 90, Velenje,
spričevalo 3. letnika Strojne tehnične šole v
Velenju. gnz-8571

Heric Zvonko, Banovci 23, Veržej, in-
deks, št. 81464696, izdala Ekonomsko po-
slovna fakulteta v Mariboru leto izdaje 1994.
gnf-8616
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Hočevar Ana, Hrastulje 30, Škocjan,
spričevalo Vzgojiteljske šole v Ljubljani, iz-
dano leta 1978. gnf-8791

Ilić Slađana, Bilečanska ulica 4, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika in maturitetno spri-
čevalo Srednje trgovske šole, izdano leta
1994. gnk-8736

Janžekovič Boris, Polenci 11/b, Polen-
šak, diplomo Srednje kovinarske šole Ptuj,
šolsko leto 86/87. gne-8792

Jarni Andrej, Omerzova 16, Kočevje,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole, izda-
no leta 1987, izdano na ime Pavlič Marjana.
gnb-8820

Jasnič Tamara, Ul. Franca Kramarja 6,
Šempeter pri Gorici, spričevalo 2. letnika
Frizerske šole v Kopru. gnn-8683

Jauk Mateja, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje kemijske šole
v Ljubljani, izdano leta 1994. gnt-9052

Jermol Erik, Most na Soči 81 A, Most na
Soči, indeks, izdala Fakulteta za elektroteh-
niko leto izdaje 1996. gnp-8606

Jolić Slađana, Luke Svetca 5, Litija, in-
deks, št. 07980146, izdala Visoka policijska
varnostna šola leto izdaje 1998. gnh-8614

Kalan Janez, Senično 8 a, Križe, spriče-
valo Šole za poklicne voznike cestno motor-
nih vozil, izdano leta 1974. gnf-8891

Kalan Janez, Senično 8 a, Križe, spriče-
valo o zakjučnem izpitu Poklicne šole za
kovinsko in avtomehanično stroko, izdano
leta 1974. gne-8892

Kastelec Jože, Dule 7, Straža, zaključno
spričevalo št. 20/82. gnt-8602

Kepe Klavdija, Prešernova 16, Velenje,
spričevalo Srednje kmetijske šole v Celju.
gny-8722

Kirar Magdalena, Mačkovec 7, Novo me-
sto, spričevalo Vzgojiteljske srednje šole.
gnu-8676

Kljajić Nataša, Maroltova ulica 6, Ljublja-
na, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
šole za farmacijo v Ljubljani, izdano leta
1998. gng-8940

Kodrič Dean Kay, Šmartinska cesta 2,
Ljubljana, obvestilo o uspehu Srednje lesne
šole v Ljubljani, izdano leta 1998, na ime
Kodrič Dejan. gnk-8965

Komljenovič Adela, Cesta zmage 22, Za-
gorje ob Savi, spričevalo. gnd-8918

Kontrec Tomo, Zebanec, Čakovec, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1967 in 1968. gnp-9106

Koplan Maja, Karantanska cesta 1, Dom-
žale, spričevalo 1. letnika Srednje kemijske
šole v Ljubljani, izdano leta 1996. gnm-8884

Kovačič Leon, Partizanska c. 41, Škofja
Loka, diplomo Strojno tehnične šole.
gns-8903

Kozar Ina, Rudarjevo 23, Črna na Ko-
roškem, spričevalo 1. letnika Srednje medi-
cinske šole Slovenj Gradec, izdano leta
1999. gnq-8984

Kozlar Marjetka, Srednja Bistrica 35/c,
Črenšovci, indeks, št. 588, izdala Srednja
živilska šola Maribor. gne-8992

Kramar Željka, Fazanska 4, Portorož -
Portorose, indeks, št. Srednje ekonomske
šole v Kopru. gnd-8593

Kramberger Jože, Dornavska c. 22 a,
Ptuj, spričevalo 4. letnika Tehniške strojne
šole v Ptuju, izdano leta 1997. gnl-8610

Kramer Marija, Tatenbahova 13, Sloven-
ske Konjice, spričevalo 1. letnika Gostin-
ske šole Celje, izdano leta 1971, izdano na
ime Verdnik Marija. gnc-8594

Kravanja Nika, Gregorčičeva 11 a, Je-
senice, maturitetno spričevalo Gostinske šo-
le na Bledu, izdano leta 1972. gnv-8600

Križaj Dragica, Vodnikova cesta 284,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Zvonka
Runka v Ljubljani, izdano leta 1975, izdano
na ime Petek Dragica. gni-8863

Krvina Staša, Hotedršica 13, Hotedrši-
ca, spričevalo o končani OŠ, izdano leta
1986, na ime Šemrov Staša. gnu-8626

Kulić Nenad, Dobrteša vas 10/A, Šem-
peter v Savinjski dolini, spričevalo 2. letnika
GSŠ Velenje, izdano leta 1996. gng-8715

Kumer Aleš, Prečna 52, Novo mesto,
zaključno spričevalo Srednje elektrotehnič-
ne šole v Novem mestu, izdano leta 1995.
gnv-8679

Kurbus Andreja, Sneberska cesta 1,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Zado-
brova, izdano leta 1998. gnw-9074

Lasnič Tamara, Ul. Franca Kramarja 6,
Šempeter pri Gorici, spričevalo 3. letnika
Frizerske šole v Kopru. gnf-8991

Lendero Darinka, Podkraj 78, Hrastnik,
spričevalo osnovne šole. gnq-8605

Ločnikar Tatjana, Pečovnik 72, Celje,
diplomo Gimnazije Celje, št. I/49-60, izda-
na leta 1990. gnq-8905

Ločniškar Primož, Zbilje 47, Medvode,
spričevalo o zakjučnem izpitu Srenje kovi-
narske in cestno prometne šole v Škofji Lo-
ki, izdano leta 1994. gnd-8797

Lujić Kristijan, Stražiška 26, Kranj, spri-
čevalo 4. letnika Gumarske šole Kranj, iz-
dano leta 1995. gnh-8589

Lunder Tatjana, Radovlja 36, Šmarješke
Toplice, potrdilo o opravljenem zaključnem
izpitu, izdano leta 1996. gnf-8816

Mandeljc Gregor, Lipce 61, Blejska Do-
brava, spričevalo 8. razreda OŠ Tone Čufar
Jesenice. gnc-8819

Menart Marija, Potok 35, Straža, spriče-
valo o končani OŠ Brusnice, izdano na ime
Rajar Marija. gnc-8898

Minić Marko, Suhadolčeva ulica 48,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Boris
Kidrič, izdano leta 1997. gnl-8685

Mlakar Darijan, Lož, Smeljevo naselje
39, Stari trg pri Ložu, spričevalo 1. letnika
Srednje lesarske šole v Postojni, izdano le-
ta 1984. gnn-8987

Mohorčič Marko, Brkinčeva ulica 25,
Sežana, indeks, št. 12355, izdala FDV leto
izdaje 1996. gno-8982

Mujkanovič Diana, Novi dom 3/a, Hrast-
nik, diplomo rudarskega tehnika. gno-8607

Nikolić Zlatko, Čanžekova ul. 40, Ljub-
ljana, diplomo Srednje lesarske šole, izda-
na leta 1983. gns-8803

Novak Andrej, Maistrova 1, Trebnje, in-
deks, št. 26103632, izdala fakulteta za
gradbeništvo. gnl-8960

Novak Zdravko, Vrhe del 16, Trbovlje,
spričevalo o zakjučnem izpitu CPI Cene Štu-
par v Ljubljani. gnl-8860

Nukić Denis, C. železarjev 31, Jeseni-
ce, spričevalo od 1. do 7. razreda Osnovne
šole Prežihov Voranc Jesenice. gnf-8866

Orlač Ivo, Padna 19, Sečovlje - Sicciole,
spričevalo o končani OŠ. gnx-8598

Osolnik Matej, Jarška cesta 35, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Kamniku, izdano leta 1993.
gnl-8585

Ozimek Andrej, Rodičeva ulica 13, Ljub-
ljana, indeks, št. 71100644, izdala Univer-
za v Mariboru. gny-9022

Perinčič Mitja, Ul. S. Mašera 6/A, Koba-
rid, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje

gostinske šole v Izoli, izdano leta 1995.
gnn-8787

Perme Mateja, Dergomaška ulica 27,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Gimnazije Poljane, izda-
no leta 1993. gnw-8724

Peruš Bojana, Tomšičeva 35, Slovenj
Gradec, spričevalo 1. letnika Ekonomske
šole. gnf-8591

Pevec Boštjan, Staretova ulica 6, Dom-
žale, spričevalo 1. letnika Šolskega centra
Rudolf Maister Kamnik, program gimnazija,
izdano leta 1999. gnr-8954

Pintar Udovč Maruša, Žvarulje 10, Izla-
ke, diplomo Srednje šole za družboslovje in
splošno kulturo v Ljubljani, izdana leta 1985
na ime Pintar Maruša. gnv-8825

Plazl Bor, Šmarška cesta 28, Velenje,
indeks, št. 63980117, izdala Fakulteta za
računalništvo in informatiko leto izdaje
1998. gny-8622

Pogačar Bojan, Zlato polje 2, Lukovica,
spričevalo 2. letnika Srednje agroživilske
šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
gnl-8810

Polajžer Matej, Ul. Lackove čete 18,
Ptuj, spričevalo 3. letnika Strojne elektro
šole. gny-8672

Polanec Lidija, Vetrinska 12, Maribor,
spričevalo osnovne šole, izdano leta 1982.
gnk-8686

Polh Mateja, Podob 5, Slovenske Konji-
ce, spričevalo 1. letnika. gng-8840

Pristaver Matevž, Povje 26/a, Bohinjska
Bistrica, maturitetno spričevalo, izdano leta
1999. gnk-8990

Radičević Vlado, Trg prekomorskih bri-
gad 5, Ljubljana, spričevalo o končani šoli
za voznike motornih vozil na Ježici.
gnj-8737

Radotič Aleksander, Trdinova 9, Kam-
nik, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
rudarske šole v Velenju, št 25, izdano leta
1983. gns-8703

Rafaela Kovač, Palčje 17, Pivka, diplo-
mo za trgovskega poslovodjo, izdala Gos-
podarska zbornica v Ljubljani leta 1995.
gne-8592

Rakita Cvijo, Brdo 1, Šipovo, zaključno
spričevalo Rudarske šole Zagorje, izdano
leta 1968. gnz-8821

Ravnikar Fani, Kolodvorska cesta 6, Za-
gorje ob Savi, spričevalo o zakjučnem izpitu
Šolskega centra za blagovni promet v Ljub-
ljani, dislocirana enota v Litiji, poslovodska
šola, izdano leta 1978, izdano na ime Rav-
nikar Fani. gnf-9041

Rožman Andrejka, Jelovškova ulica 11,
Mengeš, spričevalo o zakjučnem izpitu
Srednje šole tiska in papirja v Ljubljani, iz-
dano leta 1999. gnp-9056

Schaubach Borut, Plešičeva 45, Ljublja-
na, indeks, št. 38967, izdala Fakulteta za
organizacijske vede leto izdaje 1997.
gnr-8804

Sedej Jana, Vojkova cesta 77, Ljublja-
na, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šo-
le, izdano leta 1992 in 1993. gnl-8835

Starc Tomaž, Ocizla 20, Kozina, spriče-
valo o zakjučnem izpitu Srednje trgovske
šole Nova Gorica, smer prodajalec, izdano
leta 1997. gns-8978

Širca Nives, Pod sedovnikom 25, Seža-
na, spričevalo 2. letnika SKPŠ Koper.
gnv-8700

Škrofič Romana, Kungota 59, Kidriče-
vo, spričevalo 8. razreda, izdano leta 1993.
gnw-8599
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Štravs Katja, Strma pot 15, Koper - Ca-
podistria, spričevalo Gimnazije Piran, izda-
no leta 1995, 1996. gnv-8800

Štremfelj Nataša, Goriška c. 40, Cerk-
no, spričevalo 2. letnika Gostinske šole -
smer natakar, izdano leta 1996. gnb-8920

Tavčar Branko, Ocvirkova ulica 61, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Srednje grad-
bene tehnične šole v Ljubljani, izdano leta
1983. gnu-8826

Tomić Magdalena, Frankovo naselje 74,
Škofja Loka, spričevalo 1. letnika Srednje
gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
gnc-9094

Trček Franc, Žažar 22, Horjul, letno spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije Vida Janežič Po-
ljane, izdano leta 1981. gnx-8802

Trefalt Samo, Sajovčevo naselje 54,
Šenčur, maturitetno spričevalo Gimnazije
Kranj, izdano leta 1976. gnu-8601

Turanovič Ismet, Trg Pohorskega bata-
ljona 7, Kisovec, spričevalo Rudarske šole
v Zagorju, št. 441, izdano leta 1990, izda-
no na ime Vuković Zekerijah. gnz-9021

Ulanec Renata, Spodnja Senica 37, Med-
vode, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Trgovske
šole, izdano leta 1980, 1981 in 1982, izda-
no na ime Geršak Renata. gni-8988

Urbančič Mihael, Ul. Marije Draksler 5,
Ljubljana, spričevalo o zakjučnem izpitu
Gimnazije Bežigrad, izdano leta 1993.
gnp-9031

Vaupotič David, Ivanjkovci 33, Ivanjkov-
ci, spričevalo o zakjučnem izpitu za poslov-
nega tajnika. gnk-8911

Vidic Marjan, Slavka Gruma 60, Novo
mesto, spričevalo o zakjučnem izpitu ŽEKŠ,
št. 478/75. gnu-8801

Vidic Rada, Nova vas 1 a, Sečovlje - Sic-
ciole, spričevalo o zakjučnem izpitu Gradbe-
ne tehnične šole v Ljubljani, izdano leta 1977,
izdano na ime Kolenc Rada. gns-8778

Vodopivec Vesna, Orehek 8, Sežana,
spričevalo o zaključnem izpitu srednje šole.
gnl-9085

Vovk Janez, Fotov vrh 37, Novo mesto,
spričevalo o končani OŠ Brusnice, izdano
leta 1966. gnu-8901

Vrančič Miroslav, Cesta proletarskih bri-
gad 81, Maribor, spričevalo 1., 2. in 3.
letnika Srednje elektro šole Kranj.
gns-8603

Vranković Nataša, Brodarjev trg 3, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje kemij-
ske šole v Ljubljani. gni-9038

Vrečar Gregor, Cesta Dolomitskega
odreda 26 A, Ljubljana, spričevalo o zakjuč-
nem izpitu Srednje šole na Aškerčevi v Ljub-
ljani, izdano leta 1995. gne-9042

Zadobovšek Anica, Studence 18, Hrast-
nik, spričevalo o končani OŠ Štore, izdano
leta 1978, izdano na ime Korenak Anica.
gnh-8914

Zajc Janez, Petkovec 54, Rovte, spri-
čevalo 8. razreda OŠ Tone Tomšič.
gne-8967

Zajc Janez, Petkovec 54, Rovte, spriče-
valo 2. letnika Gimnazije Polje, izdano leta
1965. gnc-8969

Zdovo Marjan, Šmartno 113, Šmartno
pri Slov.Gradcu, spričevalo 2. letnika Sred-
nje računalniške šole v Mariboru. gnx-8673

Zdravkovič Nataša, Kolodvorska 8, Kr-
ško, spričevalo osnovne šole, za šolsko le-
to 1990/91. gno-8682

Zorc Matjaž, Erbežnikova ulica 16, Ljub-
ljana, spričevalo o zakjučnem izpitu Poklic-
ne elektro šole, poklic elektromehanik, iz-
dano leta 1982. gne-8721

Zorko Franc, Groharjeva ulica 10, Kam-
nik, diplomo Srednje tehnične šole v Ljub-
ljani, Vegova ul., izdana leta 1986.
gno-8832

Žabkar Maja, Levstikova ulica 5, Novo
mesto, spričevalo 4. letnika Gimnazije No-
vo mesto, izdano leta 1999. gni-8663

Žagar Jožica, Vaška cesta 73, Uršna se-
la, spričevalo o končani OŠ - posebne šole
v Novem mestu, izdano leta 1974, na ime
Povše Jožica. gny-8922

Žulič Polonca, Reška ulica 25, Ljublja-
na, spričevalo o zakjučnem izpitu Gomnazi-
je Vič, izdano leta 1997. gno-8807

Ostali preklici

Živila Kranj, trgovina in gostinstvo, d.d.,
Naklo, Cesta na Okroglo 3, preklicujejo li-
cenco za opravljanje prevozov z vozilom KR
A2-326, ki jo je dne 9. 3. 1998 pod št.
0002089/33 podelila Gospodarska zbor-
nica Slovenije, z veljavnostjo do 9. 3. 2003.
Ob-13265

Avbelj Barbara, Preglov trg 13, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 4718.
gny-8747

Avto Fekonja d.o.o., Pohorska c. 17/b,
Radlje ob Dravi, uradno potrdilo za registra-
cijo avtomobila Renault Megane Coupe 1,6
16V, št. šasije VF1DA040520494447, ca-
rinjeno po ECL št. 5164, dne 3. 6. 1999.
gnj-8562

Bago Rikard, Vatovčeva 3, Koper - Ca-
podistria, prometno dovoljenje, reg. št. KP
98-69D. gnh-8993

BAJC d.o.o., Goriška 56, Ajdovščina,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1135488. gne-8867

Bitenc Vesna, Mucherjeva 11, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Beži-
grad. gnx-8873

Bradaška Darko, Cesta revolucije 16,
Jesenice, delovno knjižico. gnu-8701

Brodnik Aleksandra, Cankarjeva 3/a, Kr-
ško, vozno karto, št. 417, izdal Izletnik Ce-
lje, PE Krško dne 4. 10. 1999. gnp-8981

Campolunghi Polona, Ulica Gradnikove
brigade 33, Nova Gorica, študentsko izkaz-
nico, št. 41970132, izdala Medicinska fa-
kulteta v Ljubljani. gnc-8744

Čerin Jernej, Ob potoku 26, Ljubljana,
delovno knjižico. gnb-8670

Doberšek Igor, Maistrova 8, Brežice, de-
lovno knjižico. gnr-8979

Emona obala Koper, Ljubljanska 5, Ko-
per - Capodistria, licenco,
št. 0002072/28, za vozilo VW LT 46 KP
53-56M. gnh-8839

GASILSKA OPREMA d.o.o., Koprska ce-
sta 94, Ljubljana, izjkavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila št. 194/99, iz-
dana 5. 5. 1998. gnt-8727

Gašperšič Martin, Mokrška 33, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 9826.
gnq-8930

Gradis SPO d.d., Šmartinska 32, Ljub-
ljana, licenco za vozilo LJ-12-63C, izdala
Gospodarska zbornica Slovenije. gnf-8641

Gradišar Boris, Dobravica 19, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 26103264, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gnh-8989

Granda Maja, Vzajemna 5, Ljubljana, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnw-8949

Horvat Uroš, Vulčeva 14, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 7428. gnv-8875

Imeri Seit, Spodnji Rudnik III 14, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnd-8743

Jakob Anamarija, Goce Delčeva 52,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 10677. gno-9082

Jazbec Polonca, Preglov trg 11, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola v Ljubljani. gnw-9049

Jordan Nina, Obirska 7, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 10226. gni-8788

Juraga Andreja, Mirni kot 6, Portorož -
Portorose, študentsko izkaznico,
št. 22046230, izdala fakulteta za šport.
gnb-9095

Kastelic Tjaša, Gregorčičeva 15 a, Nova
Gorica, študentsko izkaznico,
št. 19317311, izdala Ekonomska fakulteta
v Ljublani. gnj-9037

Kermelj Martin, Čelesnikova ulica 6,
Medvode, delovno knjižico. gnt-8777

Korelič Milka s.p., Vanganelska 49 F,
Koper - Capodistria, duplikat licence za vo-
zilo Cordoba 1.6. KP 11-21S,
št. 003393/2951-ZR 27/1997. gns-9003

Koštomaj Peter, Pod vrbco 17 b, Šent-
jur, delovno knjižico. gnt-8927

KROBAT d.o.o., Transportno podjetje,
Smrekarjeva 22, Celje, potrdilo o neopo-
rečnosti cestnega vozila za prevoz blaga
pod carinskimi oznakami št. 1461, izdalo
Ministrstvo za finance RS, carinska uprava,
Carinarnica Celje. gne-9071

KROBAT d.o.o., Transportno podjetje,
Smrekarjeva 22, Celje, kopijo licence za
opravljanje mednarodnega prevoza stvari za
lastne potrebe, mednarodni javni prevoz
stvari, izdala GZS, št. 786/22 za vozilo z
reg. št. CE 85-94K. gny-9072

Kunaver Maruša, Gregorčičeva 21, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 41950092,
izdala Medicinska fakulteta. gng-9090

Logar Barbara, Pot na Kal 14, Hrastnik,
delovno knjižico, ser. št. 0416914, zap.
št. 6245, izdala UE Hrastnik. gne-8667

Lombar Mihael, Olševek 40, Preddvor,
potrdilo za varno delo s traktorjem in trakt.
priključki, št. 1101/97, izdala Srednja mle-
karska in kmetijska šola v Kranju. gno-9061

Markončič Mateja, OF 7, Izola - Isola,
študentsko izkaznico, št. 2785, izdala FDV
v Ljubljani. gnp-8956

Martič Lea, Deteljica 4, Tržič, delovno
knjižico. gnm-8784

Marušič Andrej, Vojke Šmuc 12, Koper -
Capodistria, delovno knjižico. gny-8697

Merljak Boris s.p., Cankarjeva 17, Nova
Gorica, overjeno kopijo licence št. 5067 za
vozilo Zastava GO S3-009. gnq-8880

Miklavčič David, Kovačičeva 18, Gro-
suplje, dijaško mesečno vozovnico, št. 312.
gnh-8889

Milanković Desa, Chengdujska c. 10,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 4552, izdal LPP Ljubljana. gnj-8837

Novak Nives, Brilejeva 20, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 10933.
gnn-8958

Obradović Bojanka, Raičeva ulica 2,
Ljubljana, delovno knjižico. gnx-8798

Orehov Zlato, Glavna cesta 63, Mirna
Peč, delovno knjižico. gnp-9081

Pirnat Tanja, Vojkova 77, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 20980192, izdala
Pravna fakulteta. gnu-9051
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Plešnar Stojan, Rožna 1, Kočevje, štu-
dentsko izkaznico. gnr-9004

Pogačnik Olga, Kančeva ulica 14, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gno-8632

Poljanec Maja, Poljanska c. 70, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 18940804,
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnt-8852

Poznič Milan, Podvrh 1, Braslovče, de-
lovno knjižico. gnm-9059

Prača Dušan, Planina 34, Kranj, delov-
no knjižico. gnw-8999

Primc Nataša, Novo Polje, Cesta III/17,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk-8761

Prodan Lučo, Oljčna pot 57, Koper -
Capodistria, delovno knjižico. gnr-8604

Prokop Maks, Drenov grič 190, Vrhni-
ka, študentsko izkaznico, št. 20980062, iz-
dala Pravna fakulteta. gnm-8759

Rajhard Emil, Podkočna 17, Jesenice,
izkaznico žrtve vojnega nasilja, št.
B006906, izdana 14. 12. 1998.
gni-8588

Robič Maja, Albrehtova ulica 38, Škoflji-
ca, preklic indeksa, objavljen v Ur. l. RS,
št. 82/99. gnv-9050

Rokavec Krel, Sp. Porčič 15, Lenart v
Slov.goricah, licenco št. 110/25-31/1997
za vozilo FAP 1213-36 MB 80-79M.
gnf-8691

Selan Darko, Mavsarjeva cesta 90, No-
tranje Gorice, delovno knjižico. gnq-9005

Skok Ana, Ulica 28. maja 37, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 7327, izdal
LPP Ljubljana. gnt-8656

Skrt Nina, Žaucarjeva 2/a, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 13372.
gns-8853

Strmšek Roman, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 19243, izdal LPP Ljubljana. gnn-9033

Škrbić Zorica, Emonska cesta 12, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 003578. gnx-9102

Škrjanec Janja, Cankarjeva 22, Tržič,
vozno karto, št. na relaciji Tržič - Kranjt.
gnq-8680

Šoštarič Mateja, Pašnica 6, Rimske To-
plice, študentsko izkaznico, št. 11980113,
izdala Visoka šola za zdravstvo. gnh-8639

Štante Darko, Krakovska cesta 10 a, Dom-
žale, študentsko izkaznico, št. 06970191, iz-
dala Visoka šola za socialno delo. gnq-8705

Švajger Urban, Brdinje 66, Ravne na Ko-
roškem, študentsko izkaznico,
št. 31980149, izdala Fakulteta za farmaci-
jo. gnc-8794

Taufer Lara Simona, Ilirska ulica 4, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 18980914,
izdala Filozofska fakulteta. gng-8815

Trnkoczy Ana, Gubčeve brigade 33,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 13573,
izdala FDV v Ljubljani. gnk-9011

Urankar Katja, Finžgarjeva 4, Mengeš,
študentsko izkaznico, št. 18981066, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnx-8648

Uršič Darja, Miklošičeva 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13194, iz-
dal LPP Ljubljana. gnr-8654

Vadnjal Manca, Oljčna 17, Izola - Isola,
študentsko izkaznico, št. 50980081, izdala
Teološka fakulteta v Ljubljani. gnr-8854

Velušček Milva, Kolarska 11, Koper -
Capodistria, delovno knjižico. gne-8917

Vodišek Samo, Vegova 2, Koper - Ca-
podistria, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, št. 02/13-2497-00/95.
gnt-8702

Voršnik Suzana, Maistrova 31, Celje, de-
lovno knjižico. gnd-8718

Zimet Matjaž, Ul. heroja Šlandra 19, Ma-
ribor, šolskega izkaza, vpis 84/85, št. mat.
lista 293. gno-8657

Zorjan Aleš, Bedrih 12, Žiri, Škofja Lo-
ka, študentsko izkaznico, št. 23970129, iz-
dala Fakulteta za strojništvo. gne-8617

Žlogar Erika, Rožna dolina c. VIII 8, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 06980115,
izdala Visoka šola za socialno delo.
gnc-9044
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