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Sodni register

KRŠKO

Rg-400314
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00435 z dne 2. 3. 1999 pri
subjektu vpisa FOMEKS, fasade, ometi
Dobova, d.o.o., Veliki Obrež 8, Dobova,
sedež: Veliki Obrež 8, 8257 Dobova, pod
vložno št. 1/03891/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, ustanoviteljev in zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 1227734
Firma: FORMEKS, fasade, ometi Veli-

ke Malence, d.o.o.
Skrajšana firma: FOMEKS, d.o.o., Veli-

ke Malence
Sedež: 8262 Krška vas, Velike Ma-

lence 28
Ustanovitelja: Glogovič Jože, izstopil

3. 12. 1998; Strgar Anton, Podbočje, Brod
v Podbočju 2, vložil 150.000 SIT, in Škof-
ljanec Stanko, Krška vas, Velike Malence
28, vložil 1,350.000 SIT, vstopila 1. 9.
1997, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Glogovič Jože, razrešen 25. 11.
1998; Škofljanec Stanko, razrešen 25. 11.
1998 kot zastopnik in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev kot po-
slovodja družbe.

Rg-400318
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00065 z dne 8. 3. 1999 pri
subjektu vpisa NIKA BPD, borzna posred-
niška družba, d.d., sedež: Trg izgnancev
1a, Brežice, pod vložno št. 1/03708/00
vpisalo v sodni register tega sodišča
spremembo članov nadzornega sveta in
statuta ter predložitev zapisnika 4. redne
skupščine z dne 23. 2. 1999 s temile
podatki:

Matična št.: 5869366
Člani nadzornega sveta: Lah Milana, Di-

mič Alojz in Jančar Jovanovski Nataša, iz-
stopili 23. 2. 1999; Klobučar Drago, izsto-
pil in ponovno vstopil 20. 6. 1995, in Geč
Urška, vstopila 23. 2. 1999.

Sprememba statuta z dne 23. 2. 1999.
Predložitev zapisnika 4. redne skupšči-

ne z dne 23. 2. 1999.

Rg-400322
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00049 z dne 10. 3. 1999 pri
subjektu vpisa KANJA, podjetje za izdela-
vo cestne opreme, trgovino in storitve,
Raka, d.o.o., sedež: Raka 48, 8274 Ra-
ka, pod vložno št. 1/03105/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5750717
Firma: KANJA, podjetje za projektira-

nje, inženiring, posredništvo in trgovino,
Brege, d.o.o.

Skrajšana firma: KANJA, Brege, d.o.o.
Sedež: 8273 Leskovec pri Krškem,

Brege 68
Dejavnost, vpisana 10. 3. 1999: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-402445
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00085 z dne 10. 5. 1999 pri
subjektu vpisa ALKOBAP, podjetje za
proizvodnjo in prodajo pijač, Pišece,
d.o.o., sedež: Pišece 63, 8255 Pišece,
pod vložno št. 1/01347/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5430396
Dejavnost, vpisana 10. 5. 1999: 01132

Sadjarstvo; 1532 Proizvodnja sadnih in ze-
lenjavnih sokov, 1586 Predelava čaja in
kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1591 Proizvod-
nja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilne-
ga alkohola; 1593 Proizvodnja vina in
grozdja, 1594 Proizvodnja vina in drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja pi-
va; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobanih izdelkov; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 6024 Cestni tovorni
promet; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-402448
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00022 z dne 5. 5. 1999 pri
subjektu vpisa SECOM, proizvodnja in
marketing, Krško, d.o.o., sedež: Vrbina,
8270 Krško, pod vložno št. 1/02688/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5659655
Dejavnost, vpisana 5. 5. 1999: 6024

Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij.

Rg-402450
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00100 z dne 4. 5. 1999 pri
subjektu vpisa KOVINOCROM, trgov-
sko-proizvodno podjetje, d.o.o., sedež:
Jesenice 1, 8261 Jesenice na Dolenj-
skem, pod vložno št. 1/00979/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
kapitala in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5370388
Osnovni kapital: 64,455.000 SIT
Ustanovitelja: Burja Dušan, vstopil 26. 3.

1990, in Burja Nevenka, vstopila 15. 9.
1993, oba iz Jesenic na Dolenjskem, Jese-
nice 1, vstopila po 32,227.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 4. 5. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2710 Proizvodnja železa, jekla,
ferozlitin po standardih ECSC; 2721 Pro-
izvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja
jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732
Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno
profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Dru-
ga primarna predelava železa, jekla, pro-
izvodnja ferozlitin; 2741 Proizvodnja pleme-
nitih kovin; 2742 Proizvodnja aliminija;
2743 Proizvodnja svinca, cinka in kositra;
2744 Proizvodnja bakra; 2745 Proizvodnja
drugih neželeznih kovin; 2751 Litje železa;
2752 Litja jekla; 2753 Litje lahkoh kovin;
2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
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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;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 28621 Proizvodnja ročnega orodja;
28622 Proizvodnja orodja za stroje; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvdonja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 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; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-

tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
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; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7440 Oglaševanje.

Pri dejavnosti s šifro G/51.18 razen
posredništva pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov.

Rg-402451
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00092 z dne 4. 5. 1999 pri
subjektu vpisa NUMIP, vzdrževanje, mon-
taža in proizvodnja, Krško, d.o.o., sedež:
Cesta krških žrtev 135 E, 8270 Krško,
pod vložno št. 1/03834/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnih deležev in družbene pgodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5970342
Ustanovitelji: Zorko Stanislav, Krško, Uli-

ca Milke Kerinove 9, vstopil 6. 9. 1996,
vložil 750.000 SIT; Barbič Bogdan, Breži-
ce, Lenartova pot 9, vstopil 6. 9. 1996,
vložil 486.000 SIT; Čorak Duško, Zagreb -
Republika Hrvaška, Ulica Vlade Prekrata 22,
vstopil 12. 1. 1999, vložil 1,506.000 SIT,
in Paldauf Bojan, Ljubljana, Brodarjev trg
12, vstopil 12. 1. 1999, vložil 1,878.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-402452
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00080 z dne 3. 5. 1999 pod št.
vložka 1/04003/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1387669
Firma: WTC & INGKOJIĆ, Družba za

gradbeništvo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: WTC & INGKOJIĆ,

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

govornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Cesta bratov

Cerjakov 62
Osnovni kapital: 2,250.000 SIT
Ustanoviteljica: Pinterič Terezija, Breži-

ce, Valvasorjeva ulica 39, vstopila 22. 3.
1999, vložila 2,250.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kuristka Pinterič Terezija ter direktorja Kojić
Miloš, Brežice, Ulica Borisa Kraigherja 39,
in Kojić Boštjan, Brežice, Valvasorjeva ulica
39, ki zastopa to družbo brez omejitev, ime-
novani 22. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 3. 5. 1999: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 28621 Proizvodnja
ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja
za stroje; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
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tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z

barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostimi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7011 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7470
Čiščenje stavb.

Pri dejavnosti s šifro G/51.18 razen po-
sredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov, pri dejavnosti s šifro G/52.488 pa ra-
zen orožja in streliva.

Rg-402454
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00007 z dne 28. 4. 1999 pri
subjektu vpisa RUDNIK SENOVO v zapira-
nju, d.o.o., sedež: Titova 106, 8281 Se-
novo, pod vložno št. 1/03773/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5919924
Člani nadzornega sveta: Čižmek Janez,

izstopil 16. 1. 1997, in Tamše Marjan, iz-
stopil 22. 10. 1998; Mlakar Janko, vstopil
16. 1. 1997, in Lenart Franc, vstopil
22. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1999: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;

1412 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 4100 Zbiranje, čiščenje
in distribucija vode.

Rg-402457
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00446 z dne 22. 4. 1999 pri
subjektu vpisa TRGOŠPED – trgovina, go-
stinstvo, špedicija, d.o.o., Sevnica, se-
dež: Drožanjska 31, 8290 Sevnica, pod
vložno št. 1/02378/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbes temile podatki:

Matična št.: 5650801
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1999: 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 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; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 6024 Cestni
tovorni promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij.

Pri dejavnosti s šifro G/51.18 razen po-
sredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-402458
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00017 z dne 22. 4. 1999 pri
subjektu vpisa TERMOELEKTRARNA BRE-
STANICA, d.o.o., sedež: Cesta prvih bor-
cev 18, 8280 Brestanica, pod vložno št.
1/00146/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5033772
Osnovni kapital: 1.994,350.785,44 SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstopila 30. 8.
1996, vložila 1.994,350.785,44 SIT, od-
govornost: ostalo.

Rg-402459
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00028 z dne 21. 4. 1999 pri
subjektu vpisa OPCIA BREŽICE, trgovsko
podjetje, d.o.o., sedež: Mladinska 12,
8250 Brežice, pod vložno št. 1/02911/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika s temile podatki:
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Matična št.: 5767016
Ustanovitelijca: Flamin Holding, družba

za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Na trati 11, izstopil 5. 1. 1998;
Filipčič Patricija, Brežice, Bizeljska cesta
59, vstopila 5. 1. 1998, vložila 13,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-402465
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00010 z dne 16. 4. 1999 pri
subjektu vpisa AR TRADE, posredništvo
in trgovina, sedež: Trg svobode 9, 8290
Sevnica, pod vložno št. 1/03192/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5846170
Dejavnost, vpisana 16. 4. 1999: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Razmno-
ževanje video zapisov; 2233 Razmnoževa-
nje računalniških zapisov; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7440 Oglaševanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-402466
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00087 z dne 16. 4. 1999 pri
subjektu vpisa AVTOLINE KRŠKO, trgovi-
na in servis, d.o.o., sedež: Bohoričeva
10, 8270 Krško, pod vložno št.
1/03763/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo imena ustanovitelja,
spremembo zastopnika in prokurista s temi-
le podatki:

Matična št.: 5904323
Ustanovitelj: Poslovni sistem za avto, Tr-

govina na debelo in drobno z avtomobili,
rezervnimi deli in materialom, d.o.o., Ljub-
ljana, Celovška 150, vstopil 31. 5. 1995,
vložil 1,740.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Abram Božidar, razrešen 1. 1. 1999;
direktor Štokar Franc, Kostanjevica na Krki,

Orehovec 4, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, in prokurist Obal Branko, Ljubljana-Po-
lje, Novo Polje, Cesta VII/83, imenovana
1. 1. 1999.

Rg-403401
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00077 z dne 4. 6. 1999 pri
subjektu vpisa FBB, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, Koprivnica,
d.o.o., sedež: Koprivnica 39, 8282 Ko-
privnica, pod vložno št. 1/00843/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5371333
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bogovič Franc, razrešen 4. 3. 1999;
direktor Bogovič Maks, Senovo, Mali Ka-
men 1/a, imenovan 4. 3. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-403402
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00071 z dne 4. 6. 1999 pri
subjektu vpisa BISLIMAJ FAHRI IN DRU-
GI, gradbeništvo in storitve, d.n.o., se-
dež: Trg svobode 1, 8290 Sevnica, pod
vložno št. 1/03977/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova
družbe, zastopnika, dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1338161
Sedež: 8290 Sevnica, Ribniki 54
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Bislimaj Bejtula, Prizren - ZRJ, Koba-
nja, imenovan 2. 3. 1999.

Dejavnost, vpisna 4. 6. 1999: 15810
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic.

Rg-403403
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00076 z dne 4. 6. 1999 pri
subjektu vpisa BOGOVIČ COMMERCE,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Koprivnica, sedež: Koprivni-
ca 39, 8282 Korivnica pri Brestanici,
pod vložno št. 1/03412/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5841097
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bogovič Franc, razrešen 4. 3. 1999;
direktor Bogovič Maks, Senovo, Mali Ka-
men 1/a, imenovan 4. 3. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1999: 01132
Sadjarstvo; 0142 Storitve za živinorejo, ra-
zen veterinarskih storitev; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-

snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov.

Rg-403404
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00033 z dne 4. 6. 1999 pri
subjektu vpisa GEOS, storitve in trgovina,
d.o.o., sedež: Tovarniška 6, 8270 Krško,
pod vložno št. 1/01436/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5440971
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Soldat Slavko, Krško, Cankarjeva uli-
ca 3, imenovan 14. 1. 1999, zastopa druž-
bo brez omejitev, in Nađ Zvonimir, Krško,
Gubčeva ulica 9, razrešen 14. 1. 1999 kot
direktor in imenovan za prokurista.

Rg-403405
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00156 z dne 2. 6. 1999 pri
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subjektu vpisa PRODEKS, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Trg izgnancev 2,
8250 Brežice, pod vložno št. 1/03987/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova s temile podatki:

Matična št.: 1358774
Sedež: 8250 Brežice, Šentlenart 71.

Rg-403406
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00045 z dne 27. 5. 1999 pri
subjektu vpisa SOMARO, prevozi in stori-
tve, d.o.o., Brežice, sedež: Cesta bratov
Cerjakov 30, 8250 Brežice, pod vložno
št. 1/01402/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5433614
Sedež: 8250 Brežice, Cesta bratov

Cerjakov 30A.

Rg-403408
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00117 z dne 26. 5. 1999 pri
subjektu vpisa ANAKO, družba za storitve,
svetovanje in trgovino, d.o.o., sedež: Dal-
matinova ulica 21, 8250 Brežice, pod
vložno št. 1/03738/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenika za-
radi odsvojitve poslovnega deleža in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5895049
Ustanovitelja: Kostanjšek Annamarie, iz-

stopila 6. 4. 1999; Kostanjšek Mitja, Kr-
ško, Kidričeva 7, in Kostanjšek Ivan ml.,
Brežice, Dalmatinova ulica 21, vstopila 6. 4.
1999, vložila po 755.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 26. 5. 1999: 5530
Gostinske storitve prehrane; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana, 26. 5. 1999: 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samo-
postrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost pre-
mičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost
turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 6330 Dejavnost potovalnih organiza-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7440 Oglaševanje.

Rg-403410
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00141 z dne 26. 5. 1999 pod
št. vložka 1/04005/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1404385
Firma: BAN SPORT, trgovina in po-

sredništvo, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 8290 Sevnica, Planinska 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Androjna Benjamin, Bo-

štanj, Konjsko 12A, vstopil 3. 5. 1999, vlo-
žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Androjna Benjamin, imenovan 3. 5.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo, 0130 Mešano kmetijstvo; 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 popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in

kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
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; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina 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 kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
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nic; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55309 Dejavnost drugih prehram-
benih obratov; 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; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti s šifro G/51.18 razen po-
sredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-403411
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00140 z dne 21. 5. 1999 pri
subjektu vpisa SHABANAJ IN DRUGI,
gradbeništvo in storitve, d.n.o., sedež:
Drenova 3, 8270 Krško, pod vložno št.
1/04000/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova družbe in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1411241
Sedež:  8270  Krško,  Sremiška  ce-

sta 13.

Rg-403413
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00130 z dne 19. 5. 1999 pod
št. vložka 1/04004/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev samostojnega
podjetnika s temile podatki:

Matična št.: 1403656
Firma: MIZARSTVO KROŠELJ – DRA-

GO KROŠELJ, s.p., Boštanj
Skrajšana firma: MIZARSTVO KRO-

ŠELJ, s.p., Boštanj
Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: 8294 Boštanj, Dolenji Bo-

štanj 56d
Ustanovitelj: Krošelj Drago, Boštanj, Do-

lenji Boštanj 56 d, vstopil 20. 4. 1999, od-
govornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Krošelj Drago, ki zastopa družbo brez
omejitev kot poslovodja in prokuristka Zu-
pančič Erika, oba iz Boštanja, Dolenji Bo-
štanj 56d, imenovana 20. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa, 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 6024 Cestni tovorni

promet; 6312 Skladiščenje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-403415
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00129 z dne 19. 5. 1999 pri
subjektu vpisa GRADLIN, podjetje za
gradbeništvo in proizvodnjo, Bizeljsko,
d.o.o., sedež: Bizeljska cesta 109, 8259
Bizeljsko, pod vložno št. 1/03181/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5781035
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1999: 1411

Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2952 Proizvodnja rudar-
skih in gradbenih strojev; 2960 Proizvodnja
orožja in streliva; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7011 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nempremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;

7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-403416
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00124 z dne 11. 5. 1999 pri
subjektu vpisa GALEB, financiranje in raz-
voj, Krško, d.o.o., sedež: Lapajnetova 18,
8270 Krško, pod vložno št. 1/03139/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, naslova druž-
be, kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5746850
Firma: ŽIBERT&ŽIBERT, Družba za po-

slovno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ŽIBERT&ŽIBERT, d.o.o.
Sedež: 8270 Krško, Cesta krških žr-

tev 52
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelja: Žibret Branko, vstopil 8. 3.

1996, in Žibret Mateja, vstopila 25. 2.
1998, oba iz Ljubljane, Štihova ulica 12,
vložila po 5,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost izbrisana 11. 5. 1999: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 11. 5. 1999: 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7415
Dejavnost holdingov; 7440 Oglaševanje.

Rg-400319
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00058 z dne 8. 3. 1999 pod št.
vložka 1/03990/02 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5286549005
Firma: VEDA, d.o.o., trgovina in go-

stinstvo Brežice, Podružnica št. 2, Piran
Skrajšana firma: VEDA, d.o.o., Brežice,

Podružnica št. 2, Piran
Pravnoorg. oblika: pod
Sedež:  6330  Piran,  Gregorčičeva

ulica 35
Ustanoviteljica: VEDA, d.o.o., trgovina in

gostinstvo Brežice, Brežice, Slogonsko 36,
vstop 5. 2. 1999, odgovornost: ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Šepec Branko, Brežice, Slogonsko
36 in prokurist Antunović Mato, Zagreb, R
Hrvaška, Nova Ves 14, vstopila 5. 2. 1999,
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1999: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
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delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 5510 Dejav-
nost hotelov; 5522 Storitve kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, interna-
tov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kme-
tij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Oglaševanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Vpiše se dejavnost s šifro: G/51.18 ra-
zen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-403915
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00157 z dne 17. 6. 1999 pod
št. vložka 1/04009/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1422332
Firma: CEMT TRANSPORT, Logistika

in transport v cestnem prometu Krško,
d.o.o.

Skrajšana firma: CEMT TRANSPORT,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8270 Krško, Aškerčeva 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Klobasa Edvard, Brestanica,

Šolska cesta 17, vstop 3. 6. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klobasa Edvard, imenovan 3. 6.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 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; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih

izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5510 Dejavnost
hotelov; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7470
Čiščenje stavb; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9304 Pogrebne
storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-404338
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00179 z dne 22. 6. 1999 pod
št. vložka 1/04010/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 1415425
Firma: RAZVOJNO RAZISKOVALNI ZA-

VOD 2010 SEVNICA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 8290 Sevnica, Naselje heroja

Maroka 17
Ustanovitelj: KIN, poslovne storitve Sev-

nica, d.o.o., Sevnica, Naselje heroja Maroka
17, vstop 8. 6. 1999, odgovornost: ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Gole Anica, Boštanj, Radna 24, za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnica
direktorja in direktor Krošelj Kamil, Sevnica,
Naselje heroja Maroka 10, zastopa družbo
brez omejitev, oba imenovana 8. 6. 1999.
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Dejavnost, vpisana 22. 6. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humani-
stike; 7513 Dejavnost javnih ustanov za pos-
peševanje poslovnih dejavnosti; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9111 Dejavnost po-
slovnih in delodajalskih združenj; 9133 De-
javnost drugih organizacij, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92522 Varstvo kulturne dediščine; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-405077
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00210 z dne 26. 7. 1999 pri
subjektu vpisa VIPAP VIDEM KRŠKO, pro-
izvodnja papirja in celuloze, d.d., Tovar-
niška 18, 8270 Krško, pod vložno št.
1/03983/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov in naslova
predsednika uprave s temile podatki:

Matična št.: 5971101
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Žiak

Jan, razrešen 31. 5. 1999, član uprave Cer-
le Jože, Krško, Cankarjeva 3, imenovan
10. 6. 1999, zastopa družbo skupaj s pred-
sednikom uprave, brez omejitev in pred-
sednik uprave Kettner Oldrich, Leskovec
pri Krškem, Anke Salmič 40a, imenovan
4. 8. 1998.

Rg-405288
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00251 z dne 6. 8. 1999 pri
subjektu vpisa TANIN SEVNICA, Kemična
industrija, d.d., Hermanova 1, 8290 Sev-
nica, pod vložno št. 1/00305/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033675
Člana nadzornega sveta: Rugelj Bojan in

Golja Štefan, izstopila 18. 3. 1999, Repovž
Viktor in Rupnik Irena, vstopila 18. 3. 1999.

Rg-405539
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00125 z dne 18. 8. 1999 pri
subjektu vpisa LJUDSKA UNIVERZA KR-
ŠKO, Dalmatinova 8, 8270 Krško, pod
vložno št. 1/02581/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5642981
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Nov-

šak Monika, razrešena 25. 3. 1999 in direk-
torica Zorko Bernardka, Leskovec pri Kr-
škem, Brezovska gora 19, imenovana 25. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev, razen
da sklepa pogodbe za promet nepremičnin,
za kar potrebuje soglasje ustanovitelja.

Rg-405612
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00150 z dne 23. 8. 1999 pri
subjektu vpisa ŠUPUT IN ŠUPUT, kultur-
no-glasbene storitve, d.n.o., sedež: To-
pliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi,
pod vložno št. 1/03936/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 1303783

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pe-
jaković Marko, razrešen 19. 5. 1999 in pro-
kirustika Maroević Tanja, Brežice, Bizeljska
cesta 9, imenovana 19. 5. 1999.

Rg-405614
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00036 z dne 23. 8. 1999 pri
subjektu vpisa INKOS, družba za inženi-
ring, konstrukcije in strojegradnjo,
d.o.o., Krmelj, sedež: Krmelj 51, 8296
Krmelj, pod vložno št. 1/01872/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5510244
Dejavnost, vpisana 23. 8. 1999: 2812

Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 28621
Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Pro-
izvodnja orodja za stroje; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 3410 Proizvodnja motornih vozil;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila, pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3511 Grad-
nja in popravilo ladij; 3520 Proizvodnja že-
lezniških in drugih tirnih vozil; 3550 Pro-
izvodnja drugih vozil, d.n.; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem.

Rg-405727
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00142 z dne 26. 8. 1999 pri
subjektu vpisa KOOP, podjetje za dekora-
tersko in proizvodno dejavnost, inženi-
ring ter trgovino, Zg. Pohanca, d.o.o.,
sedež: Zg. Pohanca 6, 8272 Zdole, pod
vložno št. 1/00388/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, vpis
skrajšane firme, sedeža in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5318254
Firma: KOOP, tehnični inženiring in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KOOP, d.o.o.
Sedež: 8250 Brežice, Milavčeva 61
Dejavnost, vpisana 26. 8. 1999: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525

Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
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lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 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; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-

kušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Vpiše se dejavnost s šifro: G/51.18 ra-
zen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-405728
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00264 z dne 25. 8. 1999 pod
št. vložka 1/04024/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev javnega zavo-
da s temile podatki:

Matična št.: 1458540
Firma: GIMNAZIJA BREŽICE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež:  8250  Brežice,  Trg  izgnan-

cev 14
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 15. 7.
1999, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Molan Stanislava, Brežice, Buko-
šek 43, imenovana 15. 7. 1999, zastopa
zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1999: 2215
Drugo založništvo; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 8021 Srednje-
šolsko splošno izobraževanje; 8042 Drugo
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 92511 Dejavnost knjižnic; 9261
Obratovanje športnih objektov.

Rg-405730
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00260 z dne 25. 8. 1999 pod
št. vložka 1/04022/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev javnega zavo-
da s temile podatki:

Matična št.: 1451227
Firma: GLASBENA ŠOLA SEVNICA
Skrajšana firma: GŠ Sevnica
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež:  8290  Sevnica,  Cesta  na

grad 22
Ustanoviteljica: Občina Sevnica, Sevnica,

Glavni trg 19/a, vstop 24. 2. 1999, odgo-
vornost: odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Cimperšek Betka, Sevnica, Nase-
lje heroja Maroka 26, imenovana 30. 4.
1999, zastopa zavod brez omejitev kot vr-
šilka dolžnosti.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1999: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje;
8042 Drugo izobraževanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve.

Rg-405732
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00265 z dne 25. 8. 1999 pod
št. vložka 1/04023/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev javnega zavo-
da s temile podatki:

Matična št.: 1458558
Firma: SREDNJA EKONOMSKA IN

TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE

Skrajšana firma: SETrŠ Brežice
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež:  8250  Brežice,  Bizeljska  ce-

sta 45
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 15. 7.
1999, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Šoško Martin, Brežice, Bizeljska ce-
sta 11, imenovan 15. 7. 1999, zastopa za-
vod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1999: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 8022 Srednješolsko
poklicno in strokovno izobraževanje; 8042
Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.

PTUJ

Rg-402716
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00262 z dne 12. 5. 1999 pri
subjektu vpisa VUK MIRAN, podjetje za
opravljanje montažnih del in inženirin-
ga, prevozništvo in rent a car, d.o.o.,
sedež: Hrastovec 24f, 2283 Zavrč, pod
vložno št. 1/09018/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, dejavnosti in akta o ustanovitvi d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 5822335
Firma: VUK MIRAN, podjetje za oprav-

ljanje montažnih del in inženiringa, pre-
vozništvo, rent a car in trgovino, d.o.o.

Sedež: 2250 Ptuj, Potrčeva ulica 65
Dejavnost, vpisana 12. 5. 1999: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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
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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; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-

no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.

Dejavnost G 51.18 – posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n. razen posredništva pri prodaji farma-
cevtstkih izdelkov.

Vpiše se čistopis akta o ustanovitvi d.o.o.
z dne 3. 9. 1998.

Rg-402717
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00013 z dne 13. 5. 1999 pri
subjektu vpisa VUK MIRAN, podjetje za
opravljanje montažnih del in inženirin-
ga, prevozništvo in rent a car, d.o.o.,
sedež: Potrčeva ulica 65, 2250 Ptuj, pod
vložno št. 1/09018/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in akta o ustanovitvi temile podatki:

Matična št.: 5822335
Dejavnost, vpisana 13. 5. 1999: 74120

Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Dejavnost K 74.120 – računovod-
ske,knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje “razen opravljanja revizij-
ske dejavnosti”.

Vpiše se čistopis akta z dne 22. 1.
1999.

Rg-405541
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00114 z dne 23. 6. 1999 pod
št. vložka 1/09644/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1415115
Firma: SHM BETON, proizvodno, tr-

govsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SHM BETON, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Mariborska 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Murselović Kasim, Ptuj, Ulica

Jožefe Lackove 31, Huber Alfons Johann,
Hengersberg, Donaustrasse 45 in Schindler
Stefan Johannes, Regensburg, Portnergasse
4, vstopili 26. 4. 1999, vložili vsak po
700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Murselović Kasim, imenovan 26. 4.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1999: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zele-
nih športnih površin; 0150 Lov in gojitev div-

jadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1411 Pri-
dobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede;
1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pridobi-
vanje gramoza in peska; 1422 Pridobivanje
gline in kaolina; 1450 Pridobivanje drugih
rudnin in kamnin, d.n.; 1511 Proizvodnja in
konzerviranje mesa, razen perutninskega;
1541 Proizvdonja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1543 Proizvodnja margarine in po-
dobnih jedilnih maščob; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega al-
kohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermenti-
ranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2111 Pro-
izvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in
kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja
in kartona ter papirne in kartonske embala-
že; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higien-
skih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki;
2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v pri-
marni obliki; 2513 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2615 Proizvodnja
in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 2622 Proizvodnja sani-
tarne keramike; 2623 Proizvodnja izolator-
jev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične keramike;
2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdel-
kov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne kerami-
ke; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih kera-
mičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cementa;
2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo;2662 Proizvodnja izdel-
kov iz mavca za gradbeništvo; 263 Proizvod-
nja sveže betonske mešanice; 2664 Pro-
izvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz
vlaknatega cementa; 2666 Proivzodnja dru-
gih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2670 Obdelava naravnega kamna; 2681
Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdel-
kov; 2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozli-
tin po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja
litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih
cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno
valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profilira-
nje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga pri-
marna predelava železa, jekla, proizvodnja
ferozlitin; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla;
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2753 Litje lahkih kovin, 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radia-
torjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 28621 Proizvod-
nja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orod-
ja za stroje; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformatorjev;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 3140 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij; 3150 Proizvodnja opreme za razsvet-
ljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektron-
skih ventilov in drugih elektronskih kompo-
nent; 3220 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih
aparatov; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3430 Proizvod-
nja delov in dodatne opreme za motorna vo-
zila in njihove motorje; 3511 Gradnja in po-
pravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 3550 Proizvod-
nja drugih vozil, d.n.; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žim-
nic; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 40103 40104 Pre-
nos elektrike; 40105 Distribucija elektrike;
4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plinovod-
ni mreži; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska

dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravilo motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 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; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom 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; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov;55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304
Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 To-
čenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6220 Izredni zračni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
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metnih agencij; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Oglaševanje.

Dejavnost G 51.18 – posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov
d.n. razen posrednštva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov; dejavnost K 74.12 – ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje razen opravlja-
nja revizijske dejavnosti.

Rg-405542
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00087 z dne 29. 6. 1999 pri
subjektu vpisa LP MYCRON, strojegrad-
nja, d.o.o., sedež: Rogozniška 32, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/09377/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, dejvanosti in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5878365
Sedež: 2250 Ptuj, Ormoška 31a
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

Prechtel Michaelu in Dežman Ludviku, ki
sta bila razrešena 12. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1999: 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.

Rg-405544
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00277 z dne 30. 6. 1999 pri
subjektu vpisa LP MYCRON, strojegrad-
nja, d.o.o., sedež: Ormoška 31a, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/09377/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža družbe s temile podatki:

Matična št.: 5878365
Sedež: 2250 Ptuj, Puhova 7.

Rg-405546
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00120 z dne 22. 7. 1999 pri
subjektu vpisa GOLF INVEST, inženiring,
storitve, d.o.o., sedež: Osojnikova 3,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/09439/00

vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5889774
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Be-

drač Janez, razrešen 30. 4. 1999, direk-
tor Mlakar Franc, Hajdina, Skorba 51c,
imenovan 1. 5. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-405547
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00131 z dne 26. 7. 1999 pri
subjektu vpisa GOLF INVEST, inženiring,
storitve, d.o.o., sedež: Osojnikova 3,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/09439/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova družbe s temile podatki:

Matična št.: 5889774
Sedež: 2250 Ptuj, Mlinska c. 13.

Rg-405548
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00276 z dne 22. 7. 1999 pri
subjektu vpisa CHROM-CNC, tehnologija,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Rogoz-
niška 32, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/09554/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova družbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 1122258
Sedež: 2250 Ptuj, Puhova 7.

Rg-405552
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00162 z dne 1. 7. 1999 pod št.
vložka 1/09645/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1415310
Firma: GRADBENI REOMONT, d.o.o.
Skrajšana firma: GRADBENI REMONT,

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

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Žnidaričevo na-

brežje 10
Osnovni kapital: 45,435.000 SIT
Ustanovitelj: Kmetijski kombinat Ptuj,

d.d., izstop 14. 6. 1999.
Dejavnost, vpisana 1. 7. 1999: 2640

Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 45210 Splošna gradbena dela;
4522 Poslovanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-405554
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00059 z dne 5. 8. 1999 pri
subjektu vpisa LP MYCRON, strojegrad-
nja, d.o.o., sedež: Puhova 7, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/09377/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča spremembo zastopni-
ka in družbene pogodbe z dne 19. 3. 1999
s temile podatki:

Matična št.: 5878365
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Sturmes Joachim, München 81673, Jella
Lepmanstrasse 20, imenovan 19. 3. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-405558
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00329 z dne 5. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZOOTRANS, podjetje za trans-
port živine, kmetijstvo in trgovino, d.o.o.,
sedež: Spodnja Hajdina 37a, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/02155/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča znižanje osnovnega ka-
pitala, spremembo poslovnih deležev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5377544
Osnovni kapital: 28,554.380 SIT
Ustanovitelji: Zupanič Davorin, Ptuj,

Spodnja Hajdina 37a, Zupanič Vlado, Ptuj,
Spodnja Hajdina 37a, Zupanič Stanko, Ptuj,
Spodnja Hajdina 37a in Zupanič Jelka, Ptuj,
Spodnja Hajdina 37a, vstopili 17. 4. 1992,
vložili vsak po 10.000 SIT, Vrhovšek Janez,
Nemčija, Leipziger Ring 170, vstop 15. 7.
1992, vložek 28,514.380 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpsiana 5. 8. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0121 Re-
ja govedi; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja
perutnine; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgvo-
ina na debelo z živimi živalmi; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgvoina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgvoina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgvoina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-405562
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00173 z dne 4. 8. 1999 pod št.
vložka 1/09647/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1429744
Firma: AGROCAR INTERNATIONAL, tr-

govina, posredništvo in svetovanje, d.o.o.
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Skrajšana firma: AGROCAR Internatio-
nal, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2288 Hajdina, Skorba 61
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bolzan Bojan, Bann 66851

Kirchenstrasse 34, vstop 1. 6. 1999, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kropec Srečko, Peesnica, Pesnica
pri Mariboru 21, imenovan 1. 6. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 8. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje video zapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2872 Proizvdonja
lahke kovinske embalaže; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 3410 Proizvodnja mo-
tornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3520 Proizvodnja železniških in drugih tir-
nih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih in ve-
soljskih plovil; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 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, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovi-
na 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; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drob-
no 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.; 5510 Dejavnost hotelov; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Po-
morski promet; 6120 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikarskih salonov; 9304 Pogreb-
ne storitve.

Dejavnost G 51.18 – posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov
d.n. razen posredništva pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; dejavnost J 67.13 pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom samo dejavnost zastavljalnic in me-
njalnic; dejavnost K 74.60 poizvedelovane
dejavnosti in varovanje samo varovanje.

Rg-405563
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00192 z dne 10. 8. 1999 pri
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subjektu vpisa PETOVIA AVTO, trgovina
in storitve, d.d., sedež: Ormoška 23,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/00894/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta in vpis
spremembe statuta z dne 23. 6. 1999 s
temile podatki:

Matična št.: 5037719
Člani nadzornega sveta: Gajzer Marjan,

Kralj Boštjan, Mencinger Tomaž, Stonič Sa-
mo in Benko Alojz, izstopili 6. 7. 1999,
Ašenberner Andrej, Cvetko Jože in Benko
Alojz, vstopili 6. 7. 1999.

Rg-405565
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00112 z dne 10. 8. 1999 pod
št. vložka 1/09651/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Okrožnega so-
dišča Maribor, spremembo sedeža družbe
in dejavnosti s temile podatki:

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

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

govornostjo
Sedež: 2325 Kidričevo, Vegova ulica 2
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelja: Škofič Franc, vložek

918.000 SIT in Škofič Vesna, vložek
882.000 SIT, oba iz Kidričevega, Vegova
ulica 2, Njiverce, vstopila 20. 4. 1998, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Škofič Franc in Škofič Vesna, ime-
novana 20. 4. 1998, zastopata družbo brez
omejtev.

Dejavnost, vpisana 10. 8. 1999: 2721
Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Pro-
izvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vleče-
nje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2735 Druga pri-
marna predelava železa, jekla, proizvodnja
ferozlitin; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 28621 Proizvod-
nja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja
orodja za stroje; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-

gradnja in urejanje voda; 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; 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 popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih 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 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; na debelo z nekmetijskimi
polizdelki; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 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; 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 debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za

industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko 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 zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510
Dejavnost hotelov; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, po-
čitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost di-
jaških, študentskih domov, internatov; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 70120 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami, 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehničnos vetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikarskih salonov; 9304 Pogreb-
ne storitve.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču Maribor kot Sa-
fra, krovstvo, kleparstvo, gradbeništvo in tr-
govina, d.o.o., Partizanska cesta 40, Le-
nart v Slovenskih goricah, pod vložno št. Rg
1/10475-00.
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SLOVENJ GRADEC

Rg-404891
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 99/00193 z dne 5. 7.
1999 pod vložno št. 1/09612/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 1331906
Firma: RAVEL, podjetje za grosistično

prodajo birotehničnega materiala, d.o.o.
Skrajšana firma: RAVEL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2370 Dravograd, Vič 31
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: GR-HOLDING GMBH,

5310 Mondsee, Avstrija, Walter Simmer
Straße 9, vložek 1,071.000 SIT; Vergles
Marjan, Dravograd, Vič 31, vložek
525.000 SIT in Ledl Eva, Dravograd,
Vič 31, vložek 504.000 SIT, vstopili 12. 3.
1999, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ledl Eva, imenovana 12. 3. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 7. 1999: 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnostih pod šifro: 74.12 “raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje” razen “revizij-
ske dejavnosti”; 74.14 “podjetniško in po-
slovno svetovanje” razen “arbitraže in po-
sredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-406365
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 99/00070 z dne 10. 9.

1999 pri subjektu vpisa RUBIS, zdravstvo,
d.o.o., sedež: Partizanska 16, 2380 Slo-
venj Gradec, pod vložno št. 1/09570/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, poslovnih deležev in
družbene pogodbe z dne 13. 2. 1999 s
temile podatki:

Matična št.: 1226975
Ustanovitelji: Rubin Ivan, vložil

1,570.870 SIT, Čuček-Rubin Blaženka, vlo-
žila 150.000 SIT in Rubin Jan, vložil 75.000
SIT, vsi iz Slovenj Gradca, Pameče 110,
vstopili 10. 10. 1997, odgovornost: ne od-
govarjajo; Rubin Samo, izstopil 12. 3.
1999.

Rg-406366
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 99/00068 z dne 8. 9.
1999 pri subjektu vpisa TENDA, podjetje
za trgovino in storitve, d.o.o., sedež:
Remšnik 1, 2363 Podvelka, pod vložno
št. 1/09446/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, družbeni-
ka, dejavnosti, zastopnika, akta o ustanovi-
tvi ter uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5712696
Sedež: 2360 Radlje ob Dravi, Mari-

borska 8/a
Ustanovitelja: Zbir Trade, predelava se-

kundarnih surovin, prevozništvo in trgovina,
d.o.o., izstop 12. 2. 1999 in Mlinarič Franc,
Radlje ob Dravi, Zg. Vižinga 52, vstop 12. 2.
1999, vložek: 1,624.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
direktorica  Mlinarič  Štefka,  Radlje  ob
Dravi, Zg. Vižinga 52, imenovana 5. 9. 1994
in direktor Mlinarič Franc, imenovan 12. 2.
1999, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in pro-
dajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-

kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 12. 2. 1999.

Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 “posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” razen “pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov”; 52.488 “trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.”
razen “z orožjem in strelivom”; 74.12 “raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje” razen “revizijske
dejavnosti”.

Rg-406368
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00459 z dne 8. 9.
1999 pri subjektu vpisa EUROCITY, pod-
jetje za transport in proizvodnjo, d.o.o.,
sedež: Stari trg 307/a, 2380 Slovenj
Gradec, pod vložno št. 1/05902/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova, akta o ustanovitvi in razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5617391
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Pod

gradom 3
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Dejavnost, vpisana 8. 9. 1999: 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izred-
ni zračni promet; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe,
sprejeta dne 30. 4. 1998.

Rg-406370
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 99/00064 z dne 8. .9
1999 pri subjektu vpisa UNIHOP, trgovina
in storitve, d.o.o., sedež: Turiška vas 1,
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, pod
vložno št. 1/09507/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5939062
Dejavnost, vpisana 8. 9. 1999: 5115

Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki.

Sprememba družbene pogodbe spre-
jeta na skupščini družbe dne 11. 2. 1999.

Rg-406371
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 99/00012 z dne 8. 9.
1999 pri subjektu vpisa MG-LES, pro-
izvodna in trgovska družba, d.o.o., se-
dež: Vuhred n.h., 2365 Vuhred, pod vlož-
no št. 1/05405/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:

Matična št.: 5599962
Sedež: 2365 Vuhred, Vuhred 94.

Rg-406372
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00410 z dne 7. 9.
1999 pri subjektu vpisa PRODUKTA, pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Ko-
roška 3, 2380 Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/07705/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbe-
nikov in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5724660
Ustanovitelji: Geratič Matjaž, izstopil

9. 10. 1998, Vrhovnik Marija, vstopila
23. 11. 1992 in Vrhovnik Ludvik, vstopil
9. 10. 1998, oba iz Slovenj Gradca, Ko-
roška 3, vložila vsak po 856.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe spre-
jeta na skupščini družbe dne 13. 10.
1998.

Rg-406375
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00508 z dne 3. 8.
1999 pri subjektu vpisa KRETA, trgovina
in storitve, d.o.o., sedež: Brde 9/b, 2383,
Šmartno pri Slovenj Gradcu, pod vložno
št. 1/05619/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5628911
Dejavnost, vpisana 3. 8. 1999: 40101

Proizvodnja elektrike v HE; 50102 Pro-
izvodnja elektrike v TE in JE; 40103 Druga
proizvodnja elektrike; 40104 Prenos elek-
trike; 40105 Distribucija elektrike; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe spre-
jeta na skupščini družbe dne 10. 12.
1998.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

MARIBOR

Srg 965/99 Rg-484
Družba ŽEKAM, ŽIŽEK-MARKUŠ, pro-

izvodno in trgovsko podjetje, d.n.o., Ni-
kova 2, Lenart v Slovenskih goricah,

Evidenca
reprezentativnosti

sindikatov

 Št. 121-02-102/93-009 Ob-13462
Pergam – Konfederacija sindikatov

Slovenije se poleg dejavnosti, določenih z
odločbo tukajšnjega ministrstva št.
121-02-102-4/93 z dne 16. 7. 1993, do-
loči kot reprezentativni sindikat v dejavnosti
kopenskega prometa.

Št. 104-03-0006/99-02 Ob-13463
1. Pritožbi se ugodi. Odločba upravne

enote Novo mesto – oddelka za gospo-
darstvo, št. 127-2/99 z dne 28. 7. 1999
in  sklep  istega  prvostopnega  organa,
št. 127-2/99 z dne 29. 7. 1999 se od-
pravita.

2. Odločba Upravne enote Novo mesto
– Oddelka za gospodarstvo, št. 127-2/99
z dne 8. 4. 1999 se razveljavi.

3. Statut dolenjske, belokranjske in
posavske zveze sindikatov – Alternativa
se hrani pri Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve. Statut je vpisan v evidenco
statutov sindikatov pod št. 142 dne 1. 9.
1999.

Št. 01100-0001/99 Ob-13486
Upravna enota Sevnica sprejme v hram-

bo pravila območnega odbora SVIZ Po-
savje, sedež sindikata: Trg svobode 42,
8290 Sevnica.

Pravila so sprejeta v hrambo dne 13. 4.
1999 in so vpisana pod zap. št. 001/99.

Evidenca statutov
sindikatov

reg. št. vl. 1/9681-00, katere družbenik je
Žižek Jožef, Nikova ulica 2, Lenart v Slo-
venskih goricah, po sklepu družbenika z
dne 2. 7. 1999 preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti upnikom je prevzel Žižek Jo-
žef, Nikova ulica 2, Lenart v Slovenskih
goricah.

Zoper  sklep  lahko  družbenik,  upniki
ali  pristojni  organi  v  roku  15  dni  od
dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 9. 1999
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Razglasi sodišč

Pri navedenih sodiščih teče
postopek, da se razglasijo za
mrtve osebe, ki so pogrešane.

Pogrešance pozivamo, da se
oglase; vsi drugi, ki kaj vedo o
njihovem življenju, naj to javijo
sodniku in začasnemu skrbniku
oziroma predlagatelju v roku
treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasi-
lo za mrtvega.

N 10/99 PO-406818
Jakob Ujčič pok. Martina, roj. 2. 5. 1867

na Velikem Brdu 37, nazadnje živeč v ZDA
na neznanem naslovu, pogrešan od leta
1930 dalje (na predlog Mikuletič Zorana,
Trampov breg 41, Rijeka, Nikuletič Antona,
Jurdani 9, Opatija, Hrvaška in Šinigoj Anto-
nije, Zalošče 31d, Dornberk). Začasna skrb-
nica je Ljuba Uljan iz Zabič 30b, Ilirska Bi-
strica.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 8. 7. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije

St 7/99 S-13469
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 7/99 sklep z dne 14. 10. 1999:
II. narok za preizkus terjatev nad dolžni-

kom Hmezad kmetijstvo, d.d., Žalec, Vre-
čarjeva 8, Žalec – v stečaju, opr. št. St
7/99, bo dne 17. novembra 1999 ob 8.30,
v sobi št. 106 tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 10. 1999

St 36/95 S-13470
To sodišče razpisuje v stečajni zadevi

nad dolžnikom Sugros, d.o.o., Trgovsko
podjetje Celje, Cesta v Trnovlje 10/a –
v stečaju, narok za glavno razdelitev ste-
čajne mase, ki bo dne 24. novembra 1999
ob 9. uri, v sobi št. 106/I tega sodišča.
Prikaz izplačil posameznim upnikom s
prilogo prijav delavcev si lahko upniki vpo-
gledajo ob uradnih dnevih v stečajni pisar-
ni tega sodišča, soba št. 123/a, I. nad-
stropje.

Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 10. 1999

St 39/99-18 S-13471
To sodišče je dne 9. 9. 1999 s sklepom

opr. št. St 39/99 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Interkontrakt, Poslovodni

in finančni inženiring, d.o.o., Maribor, Uli-
ca heroja Bračiča 14, in za stečajnega
upravitelja določilo Ignaca Mariniča, dipl.
ekonomista, zaposlenega pri MHP, d.o.o.,
Maribor, Partizanska 3-5.

To sodišče je dne 8. 10. 1999 s
sklepom opr. št. St 39/99 zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Interkontrakt,
Poslovodni in finančni inženiring, d.o.o. – v
stečaju, Maribor, Ulica heroja Bračiča 14,
ker premoženje, ki je prišlo v stečajno ma-
so, ne zadošča niti za stroške tega postop-
ka in je tudi neznatne vrednosti.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 10. 1999

St 38/99-18 S-13472
To sodišče je dne 9. 9. 1999 s sklepom

opr. št. St 38/99 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Fondklemos, Družba za
financiranje in proizvodnjo, d.o.o., Le-
nart, Kidričeva 16, in za stečajnega upra-
vitelja določilo Ignaca Mariniča, dipl. eko-
nomista, zaposlenega pri MHP, d.o.o., Ma-
ribor, Partizanska 3-5.

To sodišče je dne 8. 10. 1999 s
sklepom opr. št. St 38/99 zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Fondklemos,
Družba za financiranje in proizvodnjo, d.o.o.
– v stečaju, Lenart, Kidričeva 16, ker pre-
moženje, ki je prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka in je
tudi neznatne vrednosti.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 10. 1999

St 18/99-55 S-13473
To sodišče je pod opr. št. St 18/99

potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
PIK, Tovarna perila in konfekcija, d.d.,
Maribor, Kraljeviča Marka 5, Maribor in
njegovimi upniki, ki se glasi:

– razred 1 – razred upnikov, ki v celoti
konvertirajo svoje terjatve v lastninske de-
leže,

– razred 2:
– razred upnikov, ki se poplačajo v

višini 20% v roku enega leta po obrestni
meri TOM + 0% po pravnomočno potrjeni
prisilni poravnavi,

– razred upnikov, katerih položaj se
po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi
ne spremeni (160. člen ZPPSL) 100% po-
plačilo v roku enega leta po obrestni meri
TOM + 0%,

– razred 3 – razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 60% v roku treh let po obrestni
meri TOM + 0% po pravnomočno potrjeni
prisilni poravnavi.

Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razre-
dov se nahajajo v načrtu finančne reorgani-
zacije, ki jo je predložil dolžnik.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskov njihovih terjatev, se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.

Prisilna poravnava nad zgoraj navede-
nim dolžnikom je postala pravnomočna dne
20. 9. 1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 10. 1999

St 5/95-453 S-13474
Stečajni postopek nad dolžnikom Teh-

nostroj, moderna oprema Ljutomer, d.d.,
v stečaju, Ljutomer, Prešernova cesta
št. 40, se zaključi.

Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka se lahko upniku pritožijo v 15 dneh
po objavi tega sklepa.

Premoženje stečajnega dolžnika, ki še
ni uporabljeno za poplačilo stroškov postop-
ka se uporabi za poravnavo nadaljnjih stro-
škov postopka in za poravnavo terjatev de-
lavcev po 160. členu zakona o prisilni po-
ravnavi, stečaju in likvidaciji.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 10. 1999

St 36/99 S-13475
To sodišče je s sklepom St 36/99 dne

28. 9. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom DCB 87 – Bistro BC Kocka,
d.o.o., Hrastnik, Cesta 1. maja 19, matič-
na številka: 5453755, šifra dejavnosti:
080190, ter nato z istim sklepom ta posto-
pek zaključilo.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 1999

St 42/99 S-13476
To sodišče je s sklepom z dne 1. 10.

1999 pod opr. št. St 42/99 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom CO-
ME 2 US, d.d., Celovška cesta 206, Ljub-
ljana, matična številka 5522919, šifra de-
javnosti 74.200.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča poziva-
mo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po
objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve, kol-
kovane s predpisano sodno takso.

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

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (1. 10.
1999).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestu-
jejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

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 Štefan Veren iz Ljubljane.
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V petčlanski upniški odbor so imenovani
naslednji upniki:

– Kompas Rent a car, Celovška 206,
Ljubljana,

– Intereuropa, d.d., Vojkovo nabrežje
32, Koper,

– Nova kreditna banka Maribor, d.d., Vi-
ta Kraigherja 4, Maribor,

– Eurocom, d.o.o., Pševska 21, Kranj,
– Jasna Bolka, Ulica Ivana Pengova 2,

Domžale, kot predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 11. 10. 1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 10. 1999

St 53/99 S-13477
To sodišče je s sklepom St 53/99 dne

11. 10. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Diler, Trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Kapiteljska 7.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Jože Vodičar iz Kranja.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 20. 1. 2000 ob 13. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 10. 1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 10. 1999

St 33/98-62 S-13524
Stečajni postopek nad dolžnikom: Avto

Brance, Trgovina, servis, storitve, d.o.o.,
Laško, Zdraviliška 15/b, Laško, se v skla-
du z dol. čl. 99/II ZPPSL, zaključi, ker pre-
moženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka oziro-
ma je neznatne vrednosti.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: Avto Brance, Tr-
govina, servis, storitve, d.o.o., Laško, Zdra-
viliška 15/b, Laško, iz sodnega registra.

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

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča in v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 10. 1999

St 7/99 S-13525
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v zadevi dolžnika Pohištvo Bre-
žice, proizvodnja in prodaja pohištva,
d.d., Brežice, Aškerčeva 7, Brežice za
dne 17. 11. 1999 ob 8.30, v razpravni dvo-
rani IV/II tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko vpogledajo načrt finanč-
ne reorganizacije v času uradnih ur v pone-
deljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in
sredo od 13. do 15. ure v pisarni št. 218.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 14. 10. 1999

St 14/99 S-13593
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 14/99 sklep z dne 15. 10. 1999:
začne se stečajni postopek nad dolžnikom:
Pulpak, Podjetje za reciklažo papirja in
izdelavo embalaže, d.o.o., Celje, Ul. XIV.
divizije 14, Celje.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Kos
Tomaž, dipl. univ. ek., Spodnje Gorče 8,
Braslovče.

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

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

Upniki se poziva, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku ste-
čajnega postopka. Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemelje-
nosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika. Za terja-
tve, v katerih je pravdni postopek v teku,
se v prijavi navede sodišče, pred katerim
teče postopek in označba spisa. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del dolžniko-
vega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega nji-
hova terjatev ne bo krita z ločitveno pravi-
co. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na kate-
rega se nanaša njihov zahtevek. Upniki mo-
rajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v viši-
ni 5% vrednosti prijavljene terjatve, vendar
največ 30.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
26. januarja 2000 ob 9. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 15. 10.
1999.

Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 10. 1999

St 15/98-33 S-13594
To sodišče je dne 1. 10. 1999 s

sklepom opr. št. St 15/98 ustavilo nadalj-
nje vnovčenje razdelitvene mase in zaključi-
lo stečajni postopek proti dolžniku M.G.L.
Gostinstvo, trgovina, proizvodnja, d.o.o.
– v stečaju, Maribor, Aljaževa 12, 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
objavi v Uradnem listu RS. Pritožbo je treba
vložiti v dveh izvodih pri tem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 10. 1999

St 25/99-19 S-13595
Likvidacijski postopek nad dolžnikom

ANDO Podjetje za proizvodnjo, trgovino
in inženiring, d.o.o., Gradiška 32, Pesni-
ca pri Mariboru, se ne izvede.

Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom  ANDO  Podjetje  za  proizvod-
njo, trgovino in inženiring, d.o.o., Gradiška
32, Pesnica pri Mariboru, se v skladu s
členom 99/I ZPPSL začne in takoj zaklju-
či, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega po-
stopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa v Uradnem
listu RS.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 10. 1999

St 12/96-229 S-13596
To sodišče obvešča vse upnike, da bo

tretji narok za preizkus terjatev v stečajni za-
devi Tovarna dušika Ruše-Megras, d.o.o.
– v stečaju, Ruše, Tovarniška c. 51, dne
29. 11. 1999 ob 9. uri v sobi št. 240.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 10. 1999

Kolektivni delovni spori

I Kd 317/99 K-13530
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,

na podlagi 49. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predla-
gateljem Sindikat delavcev železniške de-
javnosti Slovenije, Masarykova 8, Ljubljana,
ki ga zastopa Vesna Šafar, odvetnica iz Ljub-
ljane in nasprotnim udeležencem Svet de-
lavcev Slovenskih železnic, d.d., Masaryko-
va 8, Ljubljana, zaradi volitev predstavnika
delavcev v nadzorni svet.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 3 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.

Poravnalni narok je razpisan za dan
2. 11. 1999 ob 8.30 v sobi št. 8/III., De-
lovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva ul. 14, Ljubljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no na oglasni deski tega sodišča dne
14. 10. 1999.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 14. 10. 1999

Razpisi
 delovnih mest

Št. 122-1/99-0016-04 Ob-13487
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 višjega državnega

tožilca na Višjem državnem tožilstvu v
Celju.

b)
– 1 prosto mesto okrožnega držav-

nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Murski Soboti.
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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)
– 1 prosto mesto pomočnika okrož-

nega državnega tožilca na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Murski Soboti,

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

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
višjega državnega tožilca, določene v dru-
gem odstavku 15. člena in v 16. členu za-
kona o državnem tožilstvu;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne po-

goje za izvolitev na sodniško mesto, določene
v 8. členu zakona o sodniški službi in posebne
pogoje za imenovanje na mesto okrožnega dr-
žavnega tožilca, določene v prvem odstavku
15. člena zakona o državnem 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. 122-7/99-0016-04 Ob-13488
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 71. člena zakona o držav-

nem pravobranilstvu (Ur. l. RS, št. 20/97):
a)
– 1 prosto mesto državnega pravo-

branilca na Državnem pravobranilstvu
na zunanjem oddelku v Novi Gorici.

II. na podlagi 30. člena zakona o držav-
nem pravobranilstvu (Ur. l. RS, št. 20/97):

a)
– 1 prosto mesto pomočnika držav-

nega pravobranilca na Državnem pra-
vobranilstvu na zunanjem oddelku na
Ptuju.

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

pogoje, določene v 25. členu zakona o dr-
žavnem pravobranilstvu in posebne pogoje
za imenovanje na mesto državnega pravo-
branilca, določene v 26. členu zakona o
državnem pravobranilstvu;

K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje, določene v 25. členu zakona o dr-
žavnem pravobranilstvu in posebne pogoje
za imenovanje na mesto pomočnika držav-
nega pravobranilca, določene v 27. členu
zakona o državnem pravobranilstvu.

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. 122-2/99-0016-04 Ob-13489
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 258.f čle-

na zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 35/97 in
87/97):

a)
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške

s sedežem v Celju,
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške

s sedežem v Lendavi,
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške

s sedežem v Ljubljani,
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške

s sedežem v Novem mestu,
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške

s sedežem v Ribnici,
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške

s sedežem v Sevnici.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev sodnika za prekrške iz
258.d člena zakona o spremembah in do-
polnitvah zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev za sodnika za prekrške, določene v
drugem odstavku 258.e člena zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o prekrških.

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. 122-2/99-0016-04 Ob-13586
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sod-

niški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96 in
24/98):

a) 1 prosto mesto vrhovnega sodni-
ka na upravnem oddelku Vrhovnega so-
dišča Republike Slovenije;

b) 1 prosto mesto višjega sodnika na
oddelku za delovne spore Višjega de-
lovnega in socialnega sodišča;

c)
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov

na Okrožnem sodišču v Kopru,
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov

na Okrožnem sodišču v Ljubljani,
– 1 prosto  mesto  okrožnega  sod-

nika na Okrožnem sodišču v Murski So-
boti,

– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novi Gorici,

– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Delovnem sodišču v Mariboru, Odde-
lek v Murski Soboti;

č)
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Ljubljani,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Mariboru,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Murski Soboti,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Velenju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto vrhovnega sodnika, določene v
4. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto višjega sodnika, določene v 3. čle-
nu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi;

K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/č
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto vrhovnega sodnika, določene v
1. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

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. 981/99 Ob-13518
Ljudska univerza Kočevje, za program

Višja šola za turizem, Trg zbora odposlan-
cev 30, 1330 Kočevje, razpisuje prosta po-
godbena dela

predavateljev za izvajanje višješol-
skega strokovnega programa izobraže-
vanja turizem za pridobitev poklica “or-
ganizator poslovanja v turizmu“,

za predmete:
– Strokovna terminologija v tujem jeziku I,
– Poslovno sporazumevanje in vodenje,
– Ekonomika in menedžment podjetja,
– Strokovna  terminologija  v  tujem  je-

ziku II.,
– Pravni in tehniški predpisi,
– Ekonomika turizma,
– Trženje v gostinstvu in turizmu,
– Poslovna informatika in statistika,
– Poslovanje gostinskih in turističnih

podjetij,
– Naravna in kulturna dediščina,
– Strokovna terminologija v tujem jeziku III,
– Turistična geografija,
– Dopolnilne turistične dejavnosti,
– Osnove kuharstva z gastronomijo,
– Osnove strežbe,
– Praktično izobraževanje.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje na

podlagi določil zakona o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 12/96), pravilnika o postopku za prido-
bitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS,
št. 17/96), odredbe o izobrazbi predavate-
ljev in drugih strokovnih delavcev v višjem
strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.
84/98) ter kriterijev za določitev vidnih do-
sežkov na strokovnem področju za pridobi-
tev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS,
št. 27/96).

Prijave o dokazilih o izpolnjevanju po-
gojev pošljite v osmih dneh po objavi razpi-
sa, na naslov: Ljudska univerza Kočevje,
za program Višja šola za turizem, TZO 30,
1330 Kočevje, informacije tel./faks
061/851-262 ali tel. 855-583.

Ljudska univerza Kočevje
za program Turizem
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Št. 981/99 Ob-13519
Ljudska univerza Kočevje, za program

Višja šola za poslovnega sekretarja, Trg zbo-
ra odposlancev 30, 1330 Kočevje, razpisu-
je prosta pogodbena dela

predavateljev za izvajanje višješol-
skega strokovnega programa izobraže-
vanja poslovni sekretar za pridobitev po-
klica “poslovni sekretar“,

za predmete:
– Strokovna  terminologija  v  tujem  jezi-

ku I (angleščina/nemščina),
– Psihologija dela,
– Ekonomika in menedžment podjetja,
– Gospodarsko pravo,
– Računalništvo in informatika,
– Poslovno sporazumevanje v sloven-

skem jeziku,
– Organizacija poslovanja,
– Računovodstvo in finančno poslovanje,
– Javna uprava,
– Poslovno sporazumevanje v tujem je-

ziku II (angleščina/nemščina),
– Sodobno pisarniško poslovanje,
– Koncepti in veščine komuniciranja,
– Računalniški praktikum,
– Praktično izobraževanje.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje na

podlagi določil zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96), pravilnika o postopku za pridobitev
naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št.
17/96), odredbe o izobrazbi predavateljev
in drugih strokovnih delavcev v višjem stro-
kovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 84/98)
ter kriterijev za določitev vidnih dosežkov na
strokovnem področju za pridobitev naziva
predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 27/96).

Prijave o dokazilih o izpolnjevanju pogo-
jev pošljite v osmih dneh po objavi razpisa,
na naslov: Ljudska univerza Kočevje, za pro-
gram Poslovni sekretar, TZO 30, 1330 Ko-
čevje, informacije tel./faks 061/851-262
ali tel. 855-583.

Ljudska univerza Kočevje
za program Poslovni sekretar

Št. 981/99 Ob-13521
Ljudska univerza Kočevje, za program

Višja šola za gostinstvo, Trg zbora odpo-
slancev 30, 1330 Kočevje, razpisuje pro-
sta pogodbena dela

predavateljev za izvajanje višješol-
skega strokovnega programa izobraže-
vanja gostinstvo za pridobitev poklica
“organizator poslovanja v gostinstvu“,

za predmete:
– Strokovna terminologija v tujem jeziku

I (angleščina/nemščina),
– Poslovno sporazumevanje in vodenje,
– Ekonomika in menedžment podjetja,
– Strokovna terminologija v tujem jezi-

ku II.,
– Pravni in tehniški predpisi,
– Ekonomika turizma,
– Trženje v gostinstvu in turizmu,
– Poslovna informatika in statistika,
– Poslovanje gostinskih in turističnih

podjetij,
– Naravna in kulturna dediščina,
– Gastronomija,
– Kakovost hrane in pijač,
– Kuharstvo z organizacijo dela,
– Strežba z organizacijo dela,
– Praktično izobraževanje.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje na
podlagi določil zakona o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 12/96), pravilnika o postopku za prido-
bitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS,
št. 17/96), odredbe o izobrazbi predavate-
ljev in drugih strokovnih delavcev v višjem
strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.
84/98) ter kriterijev za določitev vidnih do-
sežkov na strokovnem področju za pridobi-
tev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS,
št. 27/96).

Prijave o dokazilih o izpolnjevanju pogo-
jev pošljite v osmih dneh po objavi razpisa,
na naslov: Ljudska univerza Kočevje, za pro-
gram Gostinstvo, TZO 30, 1330 Kočevje,
informacije tel./faks 061/851-262 ali tel.
855-583.

Ljudska univerza Kočevje
za program Gostinstvo

Št. 106-1/92 Ob-13522
Svet Centra za socialno delo Metlika raz-

pisuje prosta dela in naloge:
direktorja Centra za socialno delo

Metlika.
Kandidat mora poleg splošnih, z zako-

nom določenih pogojev, izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– ima višjo ali visoko strokovno izobraz-
bo socialne, psihološke, pedagoške smeri
in njenih specialnih disciplin, upravne, prav-
ne ali sociološke smeri,

– pet let delovnih izkušenj na področju
socialnega varstva,

– strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva.

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

morajo kandidati poslati v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Center za socialno delo
Metlika, Naselje Borisa Kidriča 5a, z ozna-
ko “razpis“.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.

Svet Centra za socialno delo Metlika

Št. 551-1/99 Ob-13523
Svet Centra za socialno delo Zagorje ob

Savi razpisuje na podlagi 25. člena statuta
Centra za socialno delo Zagorje ob Savi in
56. člena zakona o socialnem varstvu dela
in naloge

direktorja Centra za socialno delo Za-
gorje ob Savi.

Kandidat za direktorja mora izpolnjevati
poleg splošnih pogojev, določenih po zako-
nu, še posebne pogoje:

– da ima visoko ali višjo strokovno izo-
brazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, pravne
ali sociološke smeri,

– 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za delo na področju so-

cialnega varstva.
Kandidat bo imenovan za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-

snih pogojev pošljite v 8 dneh od dneva
objave razpisa, na naslov: Center za social-
no delo, Zagorje ob Savi, Svet Centra, z
oznako “za razpis“.

O izbiri bomo kandidate obvestili v 30
dneh od dneva objave razpisa.

Svet Centra za socialno delo
Zagorje ob Savi

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-B
Naročilo objave namere o

javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT

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

Št. 2923/99 Ob-13541
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje, Elektro Ljubljana d.d.,
Slovenska 58, 1516 Ljubljana, št. telefak-
sa: 061/132-40-74.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: tehnološka oprema DCV
(distribucijski center vodenja) Elektro
Ljubljana d.d.

Ocenjena vrednost: 500,000.000 SIT v
obdobju 3 let.

3. Kraj dobave: poslovni prostori Elektro
Ljubljana d.d. v Ljubljani.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila blaga, če je znan: 1. kvartal leta 2000.

5. Morebitne druge informacije: razpis
bo dvostopenjski po 51. členu ZJN.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Ob-13587
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310
Izola, tel. 066/480-100, faks 066/480-110.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izvedba grad-
benih, obrtniških in instalacijskih del z
zunanjo ureditvijo in komunalnimi pri-
ključki za nov zdravstveni dom v Izoli.

Ocenjena vrednost: 550,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Izola.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naro-

čila gradbenih del, če je znan: januar 2000.
5.

Občina Izola
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ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

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

Popravek
Št. 5-3/1-99 Ob-13590

V javnem razpisu brez omejitev za blago
(nabava računalniške opreme), naročnika
Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10,
Maribor, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 80 z dne 1. 10. 1999, Ob-12580, se
pod zap. št. 5, predvideni datum zaključka
dobave namesto 31. 12. 2000 pravilno gla-
si: rok dobave do 31. 12. 1999.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Popravek
Ob-13661

V javnem razpisu brez omejitev za blago
za dobavo sadjarsko-vinogradniškega trak-
torja 75 KM naročnika Kmetijsko veterinar-
skega zavoda iz Nove Gorice, Pri hrastu
18, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 84,
z dne 15. 10. 1999 na strani 5582,
Ob-13155 se datum pod 6.(b) točko po-
pravi in pravilno glasi: 21. 10. 1999.

Kmetijsko veterinarski zavod
Nova Gorica

Popravek
Št. 456 Ob-13681

V javnem razpisu za ozvočenje za velike
javne prireditve, naročnik Javni zavod RTV
Slovenija, objavljenem v Ur. l. RS, št. 81-82
z dne 8. 10. 1999, Ob-12922, Št. 074/99
se datum v 8. točki pravilno glasi 9. 11.
1999.

 Javni zavod RTV Slovenija

Št. 076/99 Ob-13478
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, 1550 Ljubljana, faks 175-2186.

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

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

trebno dobaviti:
– analogna audio mešalna miza – 2

kosa,
– digitalna audio mešalna miza – 1

kos.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ve-
ljavne bodo samo ponudbe za celoto.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
19,000.000 SIT.

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

6 tednov po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

ca. 8 tednov po podpisu pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana, komercialna služba, pri Alenki Ro-
me, tel. 061/175-2189, faks
061/175-2186.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 26. 10. 1999
do 29. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi na faks št.
061/175-2186 in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski, na
račun pri Novi Ljubljanski banki, št.
50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566, z oznako predmeta plači-
la (številko razpisa) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja.

Dodatne informacije so na razpolago sa-
mo v pisni obliki, in sicer: za tehnični del
(za digitalno audio mešalno mizo) – pri
Branku Kosiju, faks 062/109-9166; za
tehnični del (za analogni audio mešalni mi-
zi) – pri Dragu Miheliču, faks
066/485-488 za komercialni del – pri
Alenki Rome, faks 061/175-2186.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 11. 11.
1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija – vlo-
žišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Po-
nudbe morajo biti v zaprtih kuvertah, ozna-
čene z napisom: “Ne odpiraj – za razpis –
ponudba za razpis, št. 076/99 – audio
mešalne mize”.

Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 11. 1999 ob 10. uri, v prostorih JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, v
veliki sejni sobi v 5. nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
znesku 750.000 SIT; brezpogojna in plač-
ljiva na prvi poziv, veljavna do podpisa po-
godbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumen-
taciji.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): eko-
nomska cena, plačilni pogoji, tehnična
ustreznost, kompatibilnost z obstoječo opre-
mo, reference in ostala merila po razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-

ročila od razpisanega, odvisno od raz-
položljivih finančnih sredstev in dejanskih
potreb.

16., 17.
 Javni zavod RTV Slovenija

Št. 077/99 Ob-13479
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, 1550 Ljubljana, faks 175-2186.

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

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

trebno dobaviti:
– blagovna skupina A – audio digital-

ni snemalniki,
– blagovna skupina B – žični in brez-

žični mikrofoni s pripadajočim pri-
borom.

(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 v ce-
loti ali za posamezne blagovne skupine.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,600.000 SIT.

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

– blagovna skupina A – 6,000.000 SIT,
– blagovna skupina B – 9,600.000 SIT.
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTV
Slovenija, Komercialna služba, Čufarjeva ul.
10, soba 10, pri Brigiti Majdič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 26. 10. 1999
do 29. 10. 1999, med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi na faks 061/175-2186
in na podlagi dokazila o vplačilu. Način
plačila je negotovinski, na račun RTV
Slovenija, pri Novi Ljubljanski banki, št.
50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566, z oznako predmeta plači-
la (številko razpisa) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja.

Dodatne informacije so na razpolago sa-
mo v pisni obliki, in sicer: za tehnični del pri
Marku Filliju, faks 066/48-5560 in za ko-
mercialni del pri Brigiti Majdič, faks
061/175-2186.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 11. 1999 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe
morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z
napisom: “Ne odpiraj – za razpis – ponudba
za razpis, št. 077/99 – audio digitalni sne-
malniki in žični ter brezžični mikrofoni s pri-
padajočim priborom”.

Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 11. 1999 ob 9. uri, v prostorih JZ RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, v mali
sejni sobi v 5. nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
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ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer v
višini 10% vrednosti ponudbe za posamez-
no blagovno skupino.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni doku-
mentaciji.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe.

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

– cena blaga,
– plačilni pogoji in rok plačila,
– kompatibilnost z obstoječim sistemom,
– tehnična ustreznost,
– kvaliteta,
– dobavni rok,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
15., 16., 17.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 143/99 Ob-13480
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Koroški dom starostnikov Dravo-
grad, Črneče 146, 2370 Dravograd, faks
0602/84-314.

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

3. (a) Kraj dobave: sukcesivna dobava
do lokacije naročnika z dostavnim mestom
do skladišča naročnika: Koroški dom sta-
rostnikov Dravograd, Črneče 146, 2370
Dravograd.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago – ži-
vila, razdeljena na posamezne skupine in
podskupine. Vse podrobnosti o vrsti in koli-
čini posameznih živil so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki lahko predložijo ponudbo za celot-
no javno naročilo, ali samo za posamezno
skupino oziroma podskupino blaga – živil,
ki so podrobneje opredeljene v razpisni do-
kumentaciji.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
76,877.000 SIT.

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

1. A) svinjsko sveže meso, sveža go-
vedina, sveža teletina, sveža drobovina –
13,984.000 SIT,

1. B) sveža perutnina, perutninski iz-
delki – 4,444.000 SIT,

2. A) konzervirani mesni izdelki, kon-
zervirane ribe – 602.000 SIT,

2. B) suhomesnati izdelki, prekajeno
meso ter ostali mesni izdelki – 5,792.000
SIT,

3. ribe – 497.000 SIT,
4. mleko – 9,198.000 SIT,
5. mlečni izdelki – 4,854.000 SIT,
6. jajca – 1,077.000 SIT,
7. sveže in suho sadje – 3,338.000

SIT,
8. sveža zelenjava in biološko konzer-

virana zelenjava – 3,769.000 SIT,
9. A) krompir – 1,053.000 SIT,
9. B) jabolka – 838.000 SIT,
10. olje – 1,469.000 SIT,
11. žitarice, mlevski izdelki in testeni-

ne – 3,045.000 SIT,
12. kruh in pekovsko pecivo –

8,729.000 SIT,
13. pijače – 3,036.000 SIT,
14. zamrznjena zelenjava in testo –

999.000 SIT,
15. ostalo prehrambeno blago – živi-

la – 10,153.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave s predvidenim začetkom
1. 1. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
sukcesivna dobava do vključno 31. 12.
2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
roški dom starostnikov Dravograd, Črneče
146, 2370 Dravograd, na upravi zavoda.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro,
do vključno 8. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago proti plačilu 10.000 SIT, na
žiro račun 51820-603-32494. DDV je vklju-
čen v ceno.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 11. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Koroški dom starostnikov
Dravograd, Črneče 146, 2370 Dravograd.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 11. 1999
ob 11. uri, na naslovu naročnika: Koroški
dom starostnikov Dravograd, Črneče 146,
2370 Dravograd, na upravi zavoda.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3% od vrednosti ponudbe, z veljav-
nostjo do 4. 1. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: naročnik bo blago – živila
plačeval negotovinsko na žiro račun izbrane-
ga dobavitelja. Rok plačila v ponudbi ne sme
biti krajši od 15 dni od dneva izstavitve raču-
na. Plačilni rok je eno od meril za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika in je podrobno opre-
deljen v razpisni dokumentaciji.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po datumu, ki
je določen za odpiranje ponudb, ponudni-
ki ne morejo umakniti ponudbe do 31. 12.
1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): vred-
nost, izračunana na podlagi cen in dolžina
plačilnega roka. Merili sta ovrednoteni s toč-
kami. Maksimalno možno število točk za
najnižjo vrednost je 70 točk in za najdaljši
plačilni rok je 30 točk. Skupno maksimalno
možno število zbranih točk je 100 točk za
obe merili. Podrobnejša teža, način in upo-
raba meril je opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pri naročniku.

16., 17.
Koroški dom starostnikov Dravograd

Št. 64-5/99 Ob-13481
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško, faks 063/731-769.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola v Jur-
kloštru.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobavitelj je dolžan dobaviti
opremo za podružnično nadomestno os-
novno šolo z vrtcem v Jurkloštru.

Zaključeni sklopi:
– oprema za kuhinjo,
– oprema za prostore osnovne šole,
– oprema za telovadnico,
– oprema za prostore vrtca.
Ocenjena vrednost naročila: 22 mio SIT.
4. Predvideni datum zaključka dobave:

Kuhinja, šola, vrtec – konec meseca ja-
nuarja 2000.

Telovadnica – 15. marec 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Laško, Mestna ulica 2, tajništvo Odde-
lek za GJS, okolje in prostor.

(b) Dvig razpisne dokumentacije je mo-
žen do vključno ponedeljka 2. 11. 1999 do
12. ure.

(c) Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago za 15.000 SIT; plačilo po položnici ali
na, blagajni občine Laško na račun št.
50710-630-10131.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 22. 11. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo oddelka za GJS,
okolje in prostor, Občina Laško, Mestna
ulica 2, Laško.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 11. 1999, ob 12. uri, v sejni sobi

Občine Laško.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti

sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: plačila se bodo vršila po opravljenih
delih v roku 60 dni.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov, ki ji bo dode-
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ljeno javno naročilo: pogodba o dobavi
opreme.

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

13. Datum, do katerega ponudniki, ne
morajo umakniti ponudbe: 10. 12. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe bo opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na oddel-
ku za družbene dejavnosti, Občina Laško,
Mestna ulica 2, 3270 Laško, tel.: 731-122
med 7. in 10. uro, do 17. 11. 1999, (Jože
Krašovec) po predhodni najavi.

16., 17.
Občina Laško

Št. 044-06/93-2/12 Ob-13491
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija Državni zbor, Šu-
bičeva 4, 1000 Ljubljana, št. telefaksa:
061/12-58-160.

2. Način izbire: javni razpis za izbiro iz-
vajalca brez omejitev.

3. a) Kraj dobave: Republika Slovenija
Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana.

b) Vrsta in količina blaga: dve osebni
službeni vozili:

I. Osebno službeno vozilo (2400 do
2800 ccm);

– vozilo mora imeti: bencinski motor, šti-
rikolesni pogon, centralno daljinsko zakle-
panje, alarm, avtomatsko klimatsko napra-
vo, servo volan, ABS zavorni sistem, zračno
blazino za voznika in sovoznika, stranske
zračne blazine spredaj in zadaj, sredinski
naslon za roke spredaj, avtoradio z vgrajeni-
mi zvočniki in temno modro kovinsko barvo
karoserije.

II. Osebno službeno vozilo (1600 do
1800 ccm);

– vozilo mora imeti: bencinski motor,
centralno daljinsko zaklepanje, alarm, avto-
matsko klimatsko napravo, zračno blazino
za voznika in sovoznika, stranski zračni bla-
zini, servo volan, ABS zavorni sistem in av-
toradio z vgrajenimi zvočniki.

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik lahko ponudi eno ali obe vozili.

č) Ocenjena vrednost naročila je:
I. 8,000.000 SIT,
II. 4,000.000 SIT.
d)
4. Datum dobave: 10. 12. 1999.
5.
6. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se lahko zahteva v re-
cepciji državnega zbora, Šubičeva 4, Ljub-
ljana (Matjaž Vovk).

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo vsak delavnik od 25. 10.
1999 do 29. 10. 1999 med 10. in 12. uro
dopoldan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,

kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo ob predložitvi
pooblastila za dvig razpisne dokumentacije
in potrdila o plačilu stroškov razmnoževanja
in pošiljanja razpisne dokumentacije v višini
5.000 SIT na ŽR št. 50100-637-55237,
sklic 28-12114-714199 (položnica ali vir-
man).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 2. 11. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudba mora prispeti na
naslov Republika Slovenija Državni zbor, Ko-
misija za vodenje postopka za nakup dveh
osebnih službenih vozil (Matjaž Vovk), Šubi-
čeva 4, 1000 Ljubljana.

Lahko so tudi osebno vročene do istega
dne v recepciji državnega zbora.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 2. 11. 1999 ob 13.
uri v prostorih Državnega zbora Republike
Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudniki morajo v svojih
ponudbah predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbe-
ne vrednosti z datumom veljavnosti 1. 12.
1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: ponudniki so dolžni od-
kupiti in upoštevati v ponudbeni ceni na-
slednji vozili:

I. AUDI A6 2.8 E Quattro, letnik 1995,
delovna prostornina motorja 2771 ccm, šte-
vilo prevoženih kilometrov (na dan cenitve
7. 10. 1999) 68802 km, po izračunani
vrednosti 2,906.617 SIT (brez davka od
prometa motornih vozil, ki ga na podlagi
zakona o davkih na motorna vozila plača
kupec).

II. RENAULT Laguna 1.8 RT, letnik
1995, delovna prostornina motorja 1783
ccm, število prevoženih kilometrov (na dan
cenitve 7. 10. 1999) 89000 km, po izraču-
nani vrednosti 1,358.698 SIT (brez davka
od prometa motornih vozil, ki ga na podlagi
zakona o davkih na motorna vozila plača
kupec).

Ponudbena cena mora biti oblikovana
na dan oddaje ponudbe in mora biti fiksna
za čas trajanja izvedbe naročila, s posebej
prikazanim davkom od prometa motornih
vozil, davkom na dodano vrednost, carino
in transportnim stroškom, če le-ta ni vklju-
čen v osnovno ceno.

Rok za plačilo ne sme biti krajši od 30
dni po dobavi osebnega vozila.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil kupno po-
godbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora predložiti ustrezna do-
kazila in izjave, zahtevane v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko

odstopijo od ponudbe najkasneje do
15. 11. 1999.

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

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
som dobite pri Matjažu Vovku, tel.
061/178-96-81, vsak delavnik od 25. 10.
1999 do 29. 10. 1999 med 9. in 11. uro
dopoldan.

16., 17.
Državni zbor RS

Št. 2/99 Ob-13504
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Plavalni klub Ljubljana, Hajdrihova uli-
ca 21A, 1000 Ljubljana.

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

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

trebno dobaviti: bazenska tehnika.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

12,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

30. 1. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ir-
tas, d.d., Opekarska 11, 1000 Ljubljana,
tel. 339-234.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 27. 10. 1999
do 3. 11. 1999, kontaktna oseba Tadej
Oven, 041/669-557.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo s
popisom del je možno dvigniti na podlagi
predložitve potrdila o vplačilu nevračljivega
odkupnega zneska 15.000 SIT na račun
Irtas, d.d., Opekarska 11, 1000 Ljubljana,
št. žiro računa: 50100-601-52560.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
24. 11. 1999 do 11.55.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Irtas, d.d., Opekarska 11,
1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – bazenska
tehnika – Ne odpiraj”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 11. 1999
ob 12. uri, v prostorih Irtas, d.d., Opekar-
ska 11, 1000 Ljubljana, II. nadstropje. Pred-
stavniki ponudnikov morajo predložiti stro-
kovni komisiji, ki bo vodila odpiranje, poob-
lastila za zastopanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: finančna zavarovanja niso potrebna.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financira-
nja so detajlno opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji.

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



Stran 5660 / Št. 85-86 / 22. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ročnik bo vsa razpisana dela oddal enemu
izvajalcu.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev in sposobnosti
je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo ponujena ce-
na, reference in ostale ugodnosti.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: investitor si pridržuje pravico do naročila
v zmanjšanem obsegu od razpisanega ali da
ne sklene pogodbe z nobenim od ponudni-
kov. Računske napake gredo v škodo po-
nudnika (pri merilih za dodelitev naročila).

Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-
bere nobene izmed prejetih ponudb.

16., 17.
Plavalni klub Ljubljana

Ob-13535
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: hidravlično odklopno
podporje – hidravlične stojke HS, 40 –
50 kosov.

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

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

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

4. Datum dobave, če je predvideno:
31. 12. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
RTH, d.o.o., Oddelek za investicije, Trg re-
volucije 12, 1420 Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
10.000 SIT + DDV je na razpolago pri kon-
taktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
seboj vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 11. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTH, d.o.o., Trbovlje, Od-
delek za investicije (Marjana Žagar), Trg re-
volucije 12, 1420 Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 11. 1999 ob 12. uri v Trbovljah – od-
delek za investicije.

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: plačilo računa po izdo-
bavi blaga.

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 dokumen-
taciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 11. 1999
po oddaji ponudbe.

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

– cena ponujene opreme: do 50 točk,
– rok plačila: do 15 točk,
– dobavni rok: do 20 točk,
– fiksnost cen: do 10 točk,
– možnost kompenzacij: do 5 točk.
Način vrednotenja posameznih meril je

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

čilu: informacije o naročilu je možno dobiti
pri Klenovšek Srečku, v času razpisa vsak
dan od 10. do 12. ure po tel. 0601/43-704
int. 368.

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

17.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 0048-308/88-99 Ob-13545
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave: Policijska postaja Vrh-
nika, Trg Karla Grabeljška 1, Vrhnika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega razpisa je
izdelava, dobava in montaža pisarniške
in druge notranje opreme na Policijski
postaji Vrhnika.

Popis (vrsta in količina) zahtevane opre-
me je razviden iz razpisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko prijavi za izvedbo javnega
naročila v celoti. Ponudnik ne more ponudi-
ti posameznih postavk iz popisa zahtevane
opreme.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost javnega naročila je 14,000.000
SIT.

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

kasnejši rok za izdelavo, dobavo in montažo
opreme, ki je predmet javnega naročila je
15. 12. 1999.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Ma-
rinki Hlade (tel. 061/172-43-83), kontakt-
na oseba Sanja Tufegdžič, tel.
061/172-40-18.

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

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije z navedbo
davčne številke in dokazilom o vplačilu
4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, način plačila:
virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-91-99.

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

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 11.
1999, ob 12. uri, na naslovu: Visoka poli-
cijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti banč-
no garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika v znesku 8% od vrednosti
ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma računa, ki je izstavljen po dobavi in
montaži.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o iz-
delavi, dobavi in montaži pisarniške in dru-
ge notranje opreme v PP Vrhnika.

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

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference in finančno stanje ponudnika.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za merilo “cena” je 30 točk, za
merilo “reference” 10 točk in za merilo “fi-
nančno stanje ponudnika” 6 točk.

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

Št. 787/99 Ob-13551
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, telefaks
061/143-12-54.

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

3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška cesta 2, Klinika za nuklearno
medicino.

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

1. kompleti za pripravo radiodiagno-
stikov:

a) sc. skeleta (digosfonopropandioj-
ska k...) – 1850 odmerkov,

b) humani makroagregat (MAA) –
1200 odmerkov,

c) koloidni delci za sc. jeter/vranice
– 800 odmerkov,

d) perf. sc. možgan (bicisat, eksame-
tazim...) – 150 odmerkov,

e) perf. sc. srca (sestamibi, testrofo-
smin...) – 1300 odmerkov,

f) sukcimer (DMSA) – 60 odmerkov,
g) pentetat (DTPA) – 10 odmerkov,
h) sc. žolčevodov – 10 odmerkov,
i) koloidni delci nanometerske veliko-

sti – 60 odmerkov,
j) označevanje levkocitov – 300 od-

merkov,
k) označevanje eritrocitov – 100 od-

merkov.
2. Radioaktivni radiofarmacevtski iz-

delki:
a) 99 m TC-generator: 50 kom,
b) 133 Xe ksenon plin 3.7 GBq: 50

kom,
c) 131 l jod kapsule: 500 kom,
d) 131 l jod solucija 370 MBq: 40 kom,
e) 131 l jod MIBG 37 MBq: 8 kom,
f) 131 l jod holesterol 37 MBq: 8 kom,
g) 90 Y itrij koloidni delci od 740–925

MBq: 10 kom.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje za naročila kot
celota, po skupinah ali podskupinah.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
31,900.000 SIT.

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

1.a) 1,100.000 SIT,
1.b) 1,300.000 SIT,
1.c) 250.000 SIT,
1.d) 2,000.000 SIT,
1.e) 6,500.000 SIT,
1.f) 65.000 SIT,
1.g) 60.000 SIT,

1.h) 85.000 SIT,
1.i) 60.000 SIT,
1.j) 2,500.000 SIT,
1.k) 500.000 SIT,
2.a) 5,500.000 SIT,
2.b) 2,300.000 SIT,
2.c) 8,000.000 SIT,
2.d) 550.000 SIT,
2.e) 180.000 SIT,
2.f) 400.000 SIT,
2.g) 550.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: ja-
nuar 2000 – sukcesivne dobave.

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. nadst. soba
40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 1999.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR
50103-603-51820, sklic na številko 00
45-08-7599 za razpisno dokumentacijo –
radio farmacevtski izdelki.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 24. 11. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, I. nad-
stropje, soba 13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 11. 1999 ob 11. uri v seminarju I. v I.
kleti Kliničnega centra Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 1% ponudbene vred-
nosti. Trajanje bančne garancije za resnost
ponudbe je 30 dni po preteku veljavnosti
ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca po-
godbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 24. 11. 1999.

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

merilo skupina I: Vrednost
1. cena 70%
2. strokovne zahteve 20%
3. reference ponudnika 10%
skupaj: 100%

merilo skupina 2: Vrednost
1. cena 70%
2. strokovne zahteve 10%
3. reference ponudnika 10%
4. rok dobave 10%
skupaj: 100%

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na zahtevo komisije mora ponudnik
predložiti vzorce za testiranje.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo objav-
ljeno.

17.
Klinični center Ljubljana

Št. 786/99 Ob-13552
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa:  Klinični  center  Ljubljana,  Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, telefaks
061/143-12-54.

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

3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška cesta 2, Klinika za nuklearno
medicino.

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

1. TSH, FT3, FT4 – 73000 določitev,
2. Neo TSH – 18000 določitev,
3. Tiroglobulin – 8500 določitev,
4. TRAK TSI – 6500 določitev,
5. Anti Tg – 7000 določitev,
6. Anti TPO – 7000 določitev,
7. ACTH – 360 določitev,
8. LH – 2700 določitev,
9. FSH – 3000 določitev,
10. STH – 1000 določitev,
11. Prolaktin – 3000 določitev,
12. Kortizol – 2000 določitev,
13. Estradiol – 6000 določitev,
14. Progesteron – 500 določitev,
15. PTH cel. – 3200 določitev,
16. Inzulin – 1400 določitev,
17. Kalcitonin – 500 določitev,
18. PSA – 1500 določitev,
19. FPSA – 500 določitev,
20. C peptid – 700 določitev,
21. IGF-1 – 500 določitev,
22. Beta 2 mikrog. – 800 določitev,
23. Osteokacin – 600 dololčitev,
24. Feritin – 2500 določitev,
25. Folna k./B12 – 3200 določitev.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahteva-
nega blaga, za katere dele oziroma sku-
pine: ponudnik se lahko poteguje za na-
ročila kot celota, po skupinah ali pod-
skupinah.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
114,926.000 SIT.

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

1. 33,000.000 SIT,
2. 7,700.000 SIT,
3. 14,500.000 SIT,
4. 13,500.000 SIT,
5. 3,700.000 SIT,
6. 3,700.000 SIT,
7. 666.000 SIT,
8. 2,000.000 SIT,
9. 2,000.000 SIT,
10. 700.000 SIT,
11. 2,000.000 SIT,
12. 2,000.000 SIT,
13. 8,300.000 SIT,
14. 650.000 SIT,
15. 4,600.000 SIT,
16. 980.000 SIT,
17. 630.000 SIT,
18. 1,000.000 SIT,
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19. 800.000 SIT,
20. 800.000 SIT,
21. 1,400.000 SIT,
22. 1,100.000 SIT,
23. 3,600.000 SIT,
24. 2,300.000 SIT,
25. 3,300.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: ja-
nuar 2000 – sukcesivne dobave.

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. nadst. soba
40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR
50103-603-51820, sklic na številko 00
45-08-7599 za razpisno dokumentacijo –
reagenti.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 24. 11. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, I. nad-
stropje, soba 13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 11. 1999 ob 13. uri v seminarju I. v I.
kleti Kliničnega centra 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 30 dni po preteku veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: kot izhaja iz vzorca pogodbe,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa 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: 24. 11. 1999.

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

Merilo Vrednost

1. cena 70%
2. strokovne zahteve 20%
3. reference ponudnika 10%
skupaj: 100%

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na zahtevo komisije mora ponudnik
predložiti vzorce za testiranje.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo objav-
ljeno.

17.
Klinični center Ljubljana

Št. 2-365/1 Ob-13553
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Celjske lekarne, Mikloši-
čeva 1, Celje, faks 425-02-25.

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

3. (a) Kraj dobave: sedež in enote za-
voda.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniška oprema po
specifikaciji naročnika.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

20. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
ni zavod Celjske lekarne, Miklošičeva 1/II,
Celje, tajništvo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
50700-603-30484.

Ponudnik mora prinesti dokaz o plačilu
in ob prevzemu dokumentacije navesti vse
svoje statusne podatke.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: 11. 11. 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ Celjske lekarne, Mikloši-
čeva 1, 3000 Celje, tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 11. 1999 ob 13. uri v sejni sobi JZ
Celjske lekarne Miklošičeva 1/II. nadstrop-
je, Celje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija.

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

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:
registracija in dovoljenje za opravljanje de-
javnosti brez omejitev v skladu z razpisno
dokumentacijo.

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

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: informacije lahko ponudniki dobijo pri
Andreju Gradišniku na tel. 063/425-02-17.

16., 17.
Javni zavod Celjske lekarne

Št. 47/1-99 Ob-13584
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javno komunalno podjetje Komu-
nala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330
Kočevje, tel. 061/851-260, faks
061/851-697.

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

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

trebno dobaviti: stiskalnica.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

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

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

(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no komunalno podjetje Komunala Kočevje,
d.o.o., Tesarska 10, 1330 Kočevje, pri Ur-
ši Butala.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 11. 1999 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
51300-601-10238 pri APP Kočevje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 11. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10,
1330 Kočevje (z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za stiskalnico”).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1999 ob 9.30 v prostorih Komuna-
le Kočevje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: po razpisni dokumentaciji.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po roku oddaje
ponudbe.

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

15., 16., 17.
Komunala Kočevje, d.o.o.

Št. 46/1-99 Ob-13585
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno komunalno podjetje Komunala
Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330 Ko-
čevje, telefaks 061/851-697.

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

3. (a) Kraj dobave: Kočevje, Kočevska
Reka.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kurilno EL olje, ca.
800.000 litrov.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
44,000.000 SIT.

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

mesečnih naročilih: januar–maj in septem-
ber–december.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no komunalno podjetje Komunala Kočevje,
d.o.o., Tesarska 10, 1330 Kočevje, tel.
061/851-260, pri Urši Butala.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 11. 1999.

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

predložiti ponudbe: do 22. 11. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10,
1330 Kočevje, z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za – gorivo”.

8. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb: 22. 11. 1999, Javno komunalno
podjetje Komunala Kočevje, Tesarska 10,
ob 10. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do izbire
ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumenta-
ciji in pogodbi.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po razpisni do-
kumentaciji.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kvalite-
ta, plačilni rok, cena, reference.

15., 16., 17.
Komunala Kočevje, d.o.o.

Št. 2901/99 Ob-13540
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljub-
ljana, telefaks: 061/132-40-74.

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

3. a) Kraj dobave: dostava vozil je v pro-
store avtoparka javnega podjetja Elektro
Ljubljana d.d., Glavarjeva 14, 1000 Ljub-
ljana.

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

– limuzinski kombi - 15 kosov,
– osebno vozilo 40-50 kW - 10 kosov,
– osebno vozilo 50-60 kW - 5 kosov.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-

ga, za katere dele oziroma skupine: upošte-
vane bodo le popolne ponudbe, delnih po-
nudb ne bomo upoštevali.

č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost razpisa je 56,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: po-
nudnik mora ponuditi vsa vozila v čimkraj-
šem dobavnem roku od podpisa pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je
31. 12. 1999.

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

b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 2. 11. 1999
do 14. ure.

c) Znesek  in  način  plačila  za  razpisno
dokumentacijo:  razpisna  dokumentacija
bo  na  razpolago  za  plačilo  10.000 SIT
na žiro račun Elektro Ljubljana, št.
50102-601-90004, sklic na številko:
007991-276 z obvezno navedbo davčne
številke!

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 22. 11. 1999 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

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

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis - Ponudba za doba-
vo vozil – Ne odpiraj! ”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 11. 1999,
ob 10. uri v sejni sobi v VII. nadstropju druž-
be Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 56/VII
v Ljubljani.

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

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

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

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

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

– izpis registracije ponudnika in veljavno
dovoljenje pristojnega upravnega organa, ki

ne sme biti starejši od 90 dni od objave v
Uradnem listu RS,

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

– dokazilo, da njegovo poslovanje ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da njegovo poslova-
nje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

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

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

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

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

– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

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

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost (naroč-

nik ni dolžan oddati naročilo ponudniku, ki
ponudi najnižjo ponudbeno vrednost),

– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– skladnost z voznim parkom naročnika,
– reference.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 12. 11. 1999.

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

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen: ne.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.

Št. 0048-308/90-99 Ob-13574
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave: dobava pisarniške-
ga materiala se bo vršila na Ministrstvu za
notranje zadeve Republike Slovenije in na
ostalih organizacijskih enotah Ministrstva
za notranje zadeve na območju celotne dr-
žave.

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

1. računalniški papir,
2. papir in papirni izdelki (fotoko-

pirni papir, trgovski papir, faks role, ku-
verte, zvezki, registratorji, mape),

3. pisarniški pripomočki (luknjači,
spenjalci, razpenjalci, škarje, svinčniki,
vložki, lepila, radirke, ravnila, sponke,
predalniki in seti),
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4. potrošni material za pisarniške
stroje (diskete, tonerji za fotokopirne
stroje, trakovi za printerje, prosojnice),

5. material za tiskarno.
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe količin za posamezen artikel, glede
na potrebe med letom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko prijavi za dobavo artiklov po
posameznih sklopih od 1 do 5. Posamez-
nih artiklov iz posameznih sklopov ponudni-
ki ne morejo ponuditi.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila za vse sklope v celoti
(od 1 do 5) je 149,900.000 SIT.

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

sklop 1: 6,650.000 SIT,
sklop 2: 52,080.000 SIT,
sklop 3: 20,890.000 SIT,
sklop 4: 26,980.000 SIT,
sklop 5: 43,300.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno za čas enega leta od podpisa po-
godbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto od podpisa pogodbe, predvidoma
do 31. 12. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Cankarjeva 4,
1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Branka
Kolevska , tel. 061/172-4939.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 4.000
SIT, način plačila: virmansko, številka ra-
čuna: 50100-637-55284 (Ministrstvo za
notranje zadeve), sklicna številka:
308-90-99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 22. 11. 1999, najkasneje do
14. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 11.
1999, ob 9. uri, na naslovu: Visoka poli-
cijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

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

ponudbe: ponudniki morajo predložiti banč-
no garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika v znesku 8% od vrednosti
ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma računa, ki je izstavljen po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o do-
bavi pisarniškega materiala, v skladu z raz-
pisno dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.

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

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): cena,
kvaliteta, razširjenost prodajne mreže, refe-
rence, celovitost ponudbe, zaloga ponuje-
nih artiklov in finančno stanje ponudnika.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 40 točk, za kvaliteto
15 točk, za razširjenost prodajne mreže 7
točk, za reference 6 točk, za celovitost po-
nudbe 5 točk, za zalogo ponujenih artiklov
4 točke in za finančno stanje ponudnika 3
točke.

15., 16.
Ministrstvo

za notranje zadeve

Št. 7376/99 Ob-13575
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, Dunajska 58, 1000
Ljubljana, tel. 061/13-41-100, faks
061/13-61-228.

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

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

trebno dobaviti:
I. osebna vozila za kmetijski sektor:
– VW Polo 1.4, 3 vrata – predvidoma 9

kosov,
– VW Golf 1.4, 3 vrata s klimo, kovinske

barve – predvidoma 4 kosi;
II. terenska vozila za upravo in goz-

darski sektor:
– Suzuki Grand Vitara 2,5 s klimo, ko-

vinsko sive barve – predvidoma 2 kosa,
– Subaru Forester 4WD, 2,0 GX WZ,

kovinsko zelene barve – predvidoma 1 kos.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik se lahko prijavi za dobavo vozil v celoti
ali ločeno po točki I ali II.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
42,100.000 SIT skupaj z DDV.

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

– ocena vrednosti točke I: 27,200.000
SIT,

– ocena vrednosti točke II: 14,900.000
SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: naj-
kasneje 45 dni po podpisu pogodbe.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Repub-
like Slovenije, Dunajska 58, 1000 Ljublja-
na, tel. 061/13-41-114, Mateja Grošelj.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 25. 10. 1999
do 5. 11. 1999, vsak delovni dan med 8. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu 5.000 SIT in pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije. Plačilo se
izvrši na ŽR SKZG RS, št.
50102-603-44803, z označbo (sklic)
77-10-99.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je
potrebno predložiti ponudbe: 22. 11.
1999 do 10. ure.

Na ovitku mora biti nalepljen izpolnjen
originalen obrazec prijave, ki je priloga raz-
pisne dokumentacije.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Sklad KZG Republike Slo-
venije, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 11. 1999 ob 12. uri v sejni sobi SKZG
RS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora kot garancijo za
resnost ponudbe predložiti bančno garanci-
jo v znesku 8% ponudbene vrednosti, ki
mora veljati najmanj 95 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa,
ki je izstavljen po dobavi.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko pravne osebe, ki izpolnju-
jejo zahteve podrobno opredeljene v razpi-
sni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 120 dni od dneva od-
piranja ponudb.

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

– cena,
– ugodnosti servisnih storitev,
– garancijski rok za motor in pogonske

dele,
– garancijski rok za prerjavenje ploče-

vine,
– reference iz naslova javnega naro-

čanja,
– dodatne ugodnosti: obvezen (ocenju-

je se ponujena odkupna cena) odkup osmih
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osebnih motornih vozil ŠKODA favorit (letni-
ki 1993, katalizator, prevoženih od 26.000
km do 70.000 km). Obvezen odkup rablje-
nih osebnih vozil je samo za ponudnike, ki
se prijavijo pod točko I.

Dan ogleda in merila so podrobno obraz-
ložena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najmanj 7 dni pred rokom za oddajo
ponudb lahko ponudniki pisno zahtevajo po-
jasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in
pripravo ponudbe. Vprašanja se naslovijo
na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in goz-
dov Republike Slovenije, Dunajska 58,
1000 Ljubljana, s pripisom: “Dodatne infor-
macije – javni razpis za avtomobile“.

16., 17.
Sklad kmetijskih zemljišč

in gozdov RS

Ob-13650
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizan-
ska 78, Velenje, faks 063/869-131.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): brez omejitev.

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

trebno dobaviti: jekleno ločno podporje
in vezni material.

(c) Navedba,  ali  se  dobavitelj  lahko
poteguje za naročilo samo dela zahteva-
nega blaga, za katere dele oziroma skupi-
ne: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
350,000.000 SIT.

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

cesivna dobava v dveh letih (po letnih kvar-
talih).

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
osebni dvig pri Ani Špoljar, soba št. 234,
Partizanska 78, Velenje od 8. do 12. ure v
delovnih dneh Premogovnika Velenje, tel.
063/871-465 int. 2214.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 25. 10. 1999
do 29. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, št. žiro računa
52800-601-23430.

7. (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: Premogovnik Velenje, d.d.,
Partizanska 78, 3320 Velenje, soba št. 234
kontaktna oseba Ana Špoljar.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1999 ob 12. uri, Premogovnik Ve-
lenje, d.d., Partizanska 78, Velenje, soba
št. 221.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

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

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:
določeni v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do datuma, ki je
določen za odpiranje ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Lenart Miroslav tel.
063/871-465 int. 1327.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Ur. l. RS, št.
13 z dne 5. 3. 1999, Ob-1424.

17.
Premogovnik Velenje, d.d.

Št. 402-04-57/99 Ob-13682
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, telefaks
061/178-5579.

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

3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za finan-
ce, Carinska uprava RS, Šmartinska 130,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 5 kosov – edoskopov –
naprav za optični pregled nedostopnih
odprtin v vozilih, plovilih in letalih.

Tehnične karakteristike: ohišje zaščite-
no proti vplivom vlage, nedestruktiven na-
čin pregleda zaprtih votlin prevoznih in pre-
nosnih sredstev, globina pregleda min.
1.500 mm, prenosne oblike s kovčkom za
prevoz po terenu, baterijsko napajanje,
akumulatorske baterije z možnostjo polnje-
nja, polnilec baterije 230 V, 50 HZ, vir
napajanja – akumulator v pasu za enostav-
nejše rokovanje.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

9,700.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: ta-

koj po sklenitvi pogodbe oziroma najkasne-
je do 20. 12. 1999.

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

Dvig razpisne dokumentacije: od 25. 10.
1999 do 29. 10. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, Ljubljana, kontaktna oseba Mirjam
Plestenjak, tel. 061/178-54-96, telefaks
061/178-5579.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 10. 1999,
vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

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

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

ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, glavna
pisarna.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 11. 1999 ob 14. uri v sejni sobi na na-
slovu: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% po-
nudbene vrednosti naročila z veljavnostjo
do vključno datuma veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih:skladno z določili poseb-
nih razpisnih pogojev.

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

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

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, sposobnost upravljanja, za-
nesljivost, izkušnje in ugled,

– dveletna garancijska doba.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 20. 11. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. usposobljenost in sposobnost po-

nudnika za realizacijo razpisanih del (točke
0-18),

2. popusti (od 0-30 točk),
3. dobavni roki (od 0-12 točk),
4. plačilni pogoji (od 0-9 točk),
5. druge ugodnosti (od 0-5 točk).
Opomba: najcenejši ponudnik ni nu-

jno, da je najugodnejši.
Datum, do katerega bodo ponudniki

obveščeni o izidu javnega razpisa: 8. 11.
1999.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: splošne informacije o razpisni doku-
mentaciji pri Danici Lašič, tel.
061/178-54-50, informacije o tehničnih ka-
rakteristikah pri Bogatič Milanu, tel.
061/140-10-44 int. 21-63 in tel.
061/443-582.

16., 17.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 402-2-04-56/99 Ob-13683
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, telefaks
061/178-5579.

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

3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za finan-
ce, Carinska uprava RS, Šmartinska 130,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 3 kose – kontrabant de-
tektorjev.

Tehnične karakteristike: enoročno roko-
vanje, digitalno odčitavanje meritve in zvoč-
ni signal detekcije, ohišje zaščiteno proti
vplivom vlage, nenevaren vir sevanja, nede-
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struktiven način pregleda zaprtih votlin pre-
voznih in prenosnih sredstev, globina pre-
gleda min. 1.500 mm, prenosne izvedbe s
kovčkom za prevoz po terenu, baterijsko
napajanje, akumulatorske baterije z mož-
nostjo polnjenja, polnilec za baterije 230 V,
50 HZ.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

6,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: ta-

koj po sklenitvi pogodbe oziroma najkasne-
je do 20. 12. 1999.

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

Dvig razpisne dokumentacije: od 25. 10.
1999 do 29. 10. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, Ljubljana, kontaktna oseba Mirjam
Plestenjak, tel. 061/178-54-96, telefaks
061/178-5579.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 10. 1999,
vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

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

predložiti ponudbe: 2. 11. 1999 do 11.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, glavna
pisarna.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 11. 1999 ob 15. uri v sejni sobi na na-
slovu: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% po-
nudbene vrednosti naročila z veljavnostjo
do vključno datuma veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili po-
sebnih razpisnih pogojev.

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

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

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, sposobnost upravljanja, za-
nesljivost, izkušnje in ugled,

– dveletna garancijska doba.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 20. 11. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. usposobljenost in sposobnost po-

nudnika za realizacijo razpisanih del (točke
0-18),

2. popusti (od 0-30 točk),
3. dobavni roki (od 0-12 točk),

4. plačilni pogoji (od 0-9 točk),
5. druge ugodnosti (od 0-5 točk).

Opomba: najcenejši ponudnik ni nujno,
da je najugodnejši.

Datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: 8. 11.
1999.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: splošne informacije o razpisni doku-
mentaciji pri Danici Lašič, tel.
061/178-54-50, informacije o tehničnih ka-
rakteristikah pri Bogatič Milanu, tel.
061/140-10-44 int. 21-63 in tel.
061/443-582.

16., 17.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 402-04-55/99 Ob-13684
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Re-
publike Slovenije, Servis skupnih služb vla-
de, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, telefaks
061/178-5579.

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

3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za finan-
ce, Carinska uprava RS, Šmartinska 130,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 10 kosov – naprav za od-
krivanje ljudi na bazi CO2.

Tehnične karatkeristike: aparat s senzor-
jem CO2, vgrajena električna črpalka, napa-
janje z NiCd baterijo, usmernik/polnilec za
NiCd akumulatorske baterije, digitalno od-
čitavanje meritve in zvočni ter svetlobni
alarm, ohišje zaščiteno proti vplivom vlage,
globina meritve s pomočjo sonde, min.
1.200 mm, prenosne izvedbe s torbico za
prenos na terenu, kratek odzivni čas; max.
10 sek, predvidena življenjska doba vgraje-
nega senzorja 60 mesecev.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

6,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: ta-

koj po sklenitvi pogodbe oziroma najkasne-
je 20. 12. 1999.

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

Dvig razpisne dokumentacije: od 25. 10.
1999 do 29. 10. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, Ljubljana, kontaktna oseba Mirjam
Plestenjak, tel. 061/178-54-96, telefaks
061/178-5579.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 10. 1999,
vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

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

predložiti ponudbe: 2. 11. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, glavna
pisarna.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 11. 1999 ob 11. uri v sejni sobi na na-

slovu: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% po-
nudbene vrednosti naročila z veljavnostjo
do vključno datuma veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih:skladno z določili poseb-
nih razpisnih pogojev.

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

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

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, sposobnost upravljanja, za-
nesljivost, izkušnje in ugled,

– dveletna garancijska doba.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 20. 11. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. usposobljenost in sposobnost po-

nudnika za realizacijo razpisanih del (točke
0-18),

2. popusti (od 0-30 točk),
3. dobavni roki (od 0-12 točk),
4. plačilni pogoji (od 0-9 točk),
5. druge ugodnosti (od 0-5 točk).
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je

najugodnejši.
Datum, do katerega bodo ponudniki

obveščeni o izidu javnega razpisa: 8. 11.
1999.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: splošne informacije o razpisni doku-
mentaciji pri Danici Lašič, tel.
061/178-54-50, informacije o tehničnih ka-
rakteristikah pri Bogatič Milanu, tel.
061/140-10-44 int. 21-63 in tel.
061/443-582.

16., 17.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Ob-13689
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze, Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: nabava pisarniškega
materiala.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški material za po-
trebe DRSC.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila

8,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

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

30. 12. 1999.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Di-
rekcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, soba št. 416/IV, kontaktna oseba je
Irena Skubic, tel. 061/178-83-36, faks
178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko
poravnajo pri blagajni (soba št. 416) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 11. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za promet in zve-
ze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana; vložišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! - Ponudba
za nabavo pisarniškega materiala.“ - Š.M.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 11. 1999
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz proračunskih sredstev Re-
publike Slovenije. Naročnik bo plačal oprav-
ljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97,
34/98, 91/98 in 63/99) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec ozi-
roma skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Štefa-
nija Mole, v.u.d., Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
tel. 061/178-80-81. Rok v katerem bodo
ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
je 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

16., 17.
Direkcija RS za ceste

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Popravek
Ob-13560

V  javnem  razpisu  Ministrstva  za  šol-
stvo in šport za dokončanje prenove ob-
jektov za Pravno fakulteto, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 80 z dne 1. 10.
1999, Ob-12603, se 8. (a) točka pravilno
glasi:

Datum in ura, do kdaj je potrebno pred-
ložitve ponudbe: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo prispele najkasneje do 5. 11.
1999 do 8. ure.

9. točka pravilno glasi:
Datum, čas in kraj odpiranja: odpiranje

ponudb bo 5. 11. 1999 ob 9. uri v prosto-
rih dekanata Pravne fakultete, Kongresni
trg 1, I. nadstropje.

RS, Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 356-02-08-133/97 Ob-13425
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Inšpektorat RS za okolje in prostor,
Vilharjeva 33, Ljubljana, tel. 061/317-268,
faks 061/13-29-271.

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

3. Kraj izvedbe del: v Občini Slovenska
Bistrica na zemljišču s parc. št. 524 k.o.
Cigonca.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: od-
stranitev objekta – zidov iz betonskih
zidakov debeline 30 cm v skupni dolži-
ni 413 m, višine 3,6 m, 17 stolpičev iz
betonskih zidakov v tlorisni izmeri
1,6 × 1,6 m, višine 6 m ter 1 stolpič iz
opečnih zidakov v tlorisni izmeri
1,6 × 1,6 m, višine 6 m.

Orientacijska vrednost del znaša
20,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ni variant.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok začetka in
dokončanja del je mesec november 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Inš-
pektorat RS za okolje in prostor, Območna
enota Maribor, Ul. heroja Tomšiča 2, 2000
Maribor, pri vodji izvedbe javnega naročila,
Slavku Pišku, tel. 062/22-01-692.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani dvignejo na gor-
njem naslovu do najkasneje 10 dni po tej
objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno gradivo je brez-
plačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
20. dan po objavi v Uradnem listu RS, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Inšpektorat RS za okolje in
prostor, Območna enota Maribor, Ul. hero-
ja Tomšiča 2, Maribor, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti vidno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
– odstranitev objekta” in številko objave v
Uradnem listu RS.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo en dan po roku
oddaje ponudb ob 10. uri v prostorih Inš-
pektorata RS za okolje in prostor, Območ-
na enota Maribor.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni pri odpiranju ponudb morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora po-
nudnik priložiti bančno garancijo v višini 10%
orientacijske vrednosti. Bančna garancija
mora biti brezpogojna, plačljiva na prvi po-
ziv in glasiti na naročnika.

Bančna garancija se neizbranim ponud-
nikom vrne v 2 dneh po izboru ponudnika,
izbranim ponudnikom pa 2 dni po veljavno-
sti pogodbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo na podlagi izstavljenega računa na
naslov Inšpektorat RS za okolje in prostor,
Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana, v zakonskem
roku 30 dni.

12.
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: ponudba mora vsebovati po vrstnem
redu:

– dokazilo o vpisu v sodni register,
– odločba o opravljanju dejavnosti,
– bon 1, 2, 3,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uve-

den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije,

– dokazilo, da ima poravnane obvezno-
sti iz naslova davkov, taks in drugih dajatev,
določenih z zakonom,

– bančno garancijo za resnost po-
nudbe,

– ponudbeno ceno del, s prikazano
strukturo cene.

Izbrani ponudnik mora pristopiti k pod-
pisu pogodbe najkasneje v 10 dneh po
prejemu sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

Naročnik bo pogodbo z izbranim izvajal-
cem podpisal po pridobitvi potrebnih sogla-
sij Ministrstva za finance.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati 60 dni.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
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– ponudbena cena,
– usposobljenost ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o rezultatu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 10 dni po odpiranju
ponudb.

17., 18.
Ministrstvo za okolje in prostor

Inšpektorat RS za okolje in prostor

Št. 351-01-3/99-12 Ob-13426
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd, faks 0602/83-284.

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

3. Kraj izvedbe del: Dravograd.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obrt-
niška dela – Tribuna Dravograd.

Ocenjena vrednost celote: 62,800.000
SIT.

Ocenjena vrednost posameznih obrt-
niških del:

– krovsko-kleparska dela: 3,500.000
SIT,

– ključavničarska dela: 2,500.000 SIT,
– okna in vrata: 7,000.000 SIT,
– keramičarska dela: 5,000.000 SIT,
– stropi: 600.000 SIT,
– slikopleskarska dela: 1,400.000 SIT,
– fasaderska dela: 1,200.000 SIT,
– tlaki: 600.000 SIT,
– elektroinstalacije: 12,000.000 SIT,
– strojne instalacije: 29,000.000 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: ponudnik se lahko
poteguje za naročilo v celoti ali za posamez-
ne skupine del.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: v skladu z razpisni-
mi pogoji lahko ponudniki poleg projektira-
ne ponudijo tudi druge variante.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik, ki bo ponudil samo
svojo varianto, se ne bo upošteval.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
10. 11. 1999, dokončanje del: 30. 12.
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravo-
grad, vložišče, Krumpačnik Dragica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 10. 1999
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija brez projekta 3.000 SIT.
Projekt je možno dobiti na vpogled na refe-
ratu za gospodarske dejavnosti in urejanje
prostora, Občina Dravograd, soba 24, pri
Rihardu Veršovniku do 29. 10. 1999 od
10. do 12. ure. Način plačila: virman ŽR,
št. 51820-630-25594.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: 2. 11. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Dravograd, Trg 4.
julija 7, 2370 Dravograd, vložišče.

9. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb: 2. 11. 1999 ob 10.30, Občina Dra-
vograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd,
sejna soba.

10. Znesek,  vrsta  in  trajanje  veljav-
nosti sprejemljivih finančnih zavarovanj
resnosti ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: akceptni nalog ali trasirana me-
nica z menično izjavo v višini 5% ponudbe-
ne cene.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: navedena v razpisni
dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika  storitev  in  finančno-poslovne
in  tehnične  sposobnosti,  ki  jih  mora
izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost: navedene v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisnimi pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Lidija Požgan,
041/535-064.

17., 18.
Občina Dravograd

Št. 40/99 Ob-13492
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001
Ljubljana, faks 061/188-94-09.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vzdrže-
valna in intervencijska gradbena dela
na plinovodnem omrežju naročnika,
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: ni predvidena.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 1. 1. 2000
do 31. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, 1000 Ljubljana, sektor Plinar-
na, tajništvo, I. nadstropje.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom na
žiro račun Javnega podjetja Energetika Ljub-
ljana, d.o.o., št. 50104-601-15437, s skli-

cem na št. SP-40/99. Vplačilo je možno
tudi na blagajni JP Energetike Ljubljana, Ve-
rovškova 70. Znesek plačila razpisne doku-
mentacije vključuje 19% davek na dodano
vrednost.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 16. 11. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je možno predloži-
ti po pošti na naslov: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali osebno v tajniš-
tvo sektorja Plinarna JP Energetike Ljublja-
na, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, I. nad-
stropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 11. 1999
ob 12. uri, na naslovu Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
1000 Ljubljana, sektor Plinarna, I. nadstrop-
je, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% orientacijske vrednosti javnega naro-
čila, z veljavnostjo do 5. 1. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila bodo izvršena po kvalitetno opravlje-
nih delih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme
umakniti ponudbo do 16. 11. 1999 do 10.
ure.

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

– cena – 60%,
– reference – 30%,
– rok plačila – 4%,
– garancijski rok – 6%,
– zaposlenost in zahtevana izobrazba –

izločilno merilo,
– opremljenost ponudnika – izločilno

merilo.
16., 17., 18.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 29/99 Ob-13503
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Avditorij Portorož, Senčna pot 10,
6320 Portorož, faks 066/47-67-18.

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

3. Kraj izvedbe del: Gledališče Tartini v
Piranu.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: naba-
va in montaža scenska mehanizacija v
okvirni vrednosti 10 mio SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
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možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: delo se odda kot
celota.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi več variant, vendar vedno kot samo-
stojno ponudbo.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del: med februar–marec 2000; pred-
videni zaključek del: 10. marec 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Av-
ditorij Portorož, Senčna pot 10, Portorož.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno prevzeti do 10. novembra
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
51410-603-31616.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 12. 11.
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Avditorij Portorož, Senčna
pot 10, 6320 Portorož – tajništvo, v 2. nad-
stropju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 11. 1999 ob 12.10, v Avditoriju Porto-
rož, Senčna pot 10, 6320 Portorož – Rde-
ča dvorana, v 1. nadstropju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za 1 mio SIT.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določbah zakona o izvrševanju proraču-
na RS in odloka o izvrševanju proračuna
Občine Piran.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena izvajalska pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– izpisek iz registra z opisom dejavnosti
(največ 1 mesec star);

– bonitetni  obrazci  (BON  1  in  2  ali
BON 3);

– dokaz ali izjava, da ponudnik ni v po-
stopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku;

– potrdilo ustreznega organa, da ima po-
ravnane obveznosti iz naslova davkov, taks
in drugih dajatev (v skladu z 2. točko tretje-
ga odstavka 40. člena ZJN).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 12. 1999.

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

– ponudbena cena – 30%,
– kvaliteta opreme ponudbe scenske

mehanizacije kot celote – 30%,
– reference ponudnika – 30%,
– rok izvedbe – 10%.
Merila se bodo ocenjevala na podlagi

ocene naročnika z ocenami:

– ponudbena cena – od 0 do 10 točk v
razponih po 2 točki;

– kvaliteta opreme – od 0 do 10 točk v
razponih po 2 točki;

– reference – od 0 do 10 točk v razpo-
nih po 2 točki;

– rok izvedbe del – od 0 do 10 točk v
razponih po 2 točki.

Kot končna ocena velja zmnožek uteži z
ocenami točk ter seštevek vseh zmnožkov
posameznega ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: za naročilo in postopek dobite informa-
cije na Avditoriju Portorož, Senčna pot 10,
Portorož – g. Valenčič, tel. 066/47-67-10
ali -12; za tehnična pojasnila na istem na-
slovu pri g. Mahniču, tel. 066/47-67-10 ali
-40, med 8. in 14. uro, ob delavnikih.

17., 18.
Avditorij Portorož

Št. 423-04-0002/98 Ob-13536
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Majšperk, Majšperk 32a,
Majšperk, tel. 062/795-0831, faks
062/794-422.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): z zbiranjem ponudb.

3. Kraj izvedbe del: naselje Breg v Obči-
ni Majšperk.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izdela-
va kanalizacije s čistilno napravo za od-
padne vode Breg v Občini Majšperk.
Orientacijska vrednost investicije
100,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: nesprejemljivost va-
riant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi po-
leg obvezne zahtevane tudi svojo varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek
1. 12. 1999 in zaključek 31. 12. 2002.
Dela se izvajajo fazno v skladu s finančnimi
sredstvi.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Majšperk, Marjan Gorčenko, Majšperk
32A, Majšperk, tel. 062/795-0831, faks
062/794-422.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virman – predložitev potrdi-
la o plačilu, 10.000 SIT na št. ŽR
52400-630-20764 sklic 254, davčna šte-
vilka 11993197.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 11. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Majšperk, Majšperk
32A, Majšperk z navedbo “Ponudba za ka-
naliazcijo Breg, ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 11. 1999 ob 13. uri, Občina Majš-
perk, Majšperk 32A 2322 Majšperk v sobi
št. 20.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-

na: bančna garancija za 5% vrednosti po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: naročnik bo sklenil
z  izbranim  ponudnikom  pogodbo  o  iz-
vedbi  del.

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: 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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: Občina Majšperk pri Marjanu Gorčen-
ku, tel. 062/795-0831.

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v roku
20 dni od odpiranja ponudb. Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo pred odpiranjem
ponudb predložiti pisno pooblastilo.

17.
Občina Majšperk

Št. 60-3054/99 Ob-13554
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Novo mesto, d.o.o., Roz-
manova 2, Novo mesto, tel. 068/321-514,
telefaks 068/324-115.

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

3. Kraj izvedbe del: Vavta vas, Straža.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacije v Vavti vasi.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
31,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
20. 12. 1999, konec del: 1. 4. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvoja
in investicij, Muzejska ulica 5, Novo mesto,
kontaktna oseba Andreja Gorše.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 20.000
SIT na ŽR Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459 pri Agenciji za plačil-
ni promet Novo mesto z navedbo “Javni
razpis kanalizacija Vavta vas”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 11. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Novo mesto,
d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Muzej-
ska ulica 5, 8000 Novo mesto, kontaktna
oseba Andreja Gorše.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 11. 1999 ob 7.15, Komunala Novo me-
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sto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto, sej-
na soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe,  če  so  v  tem  postopku  zahte-
vana: bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 5% ocenjene vrednosti javnega
naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji
in pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: vse pravne oblike
skladno z zakonom o gospodarskih
družbah.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 25. 1. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): eko-
nomsko najugodnejša ponudba; ustrezne
reference, sposobnost in usposobljenost
ponudnika dela izvesti kot javno naročilo
zahteva, ugodna cena.

16., 17., 18.
Komunala Novo mesto, d.o.o.

Ob-13582
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Rižanski vodovod Koper, d.o.o.,
Ulica 15. maja 13, faks 066/486-120,
Koper.

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

3. Kraj izvedbe del: Koper (Bržani pri
Marezigah).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: ob-
nova cevovoda v naselju Bržani pri Ma-
rezigah.

Ocenjena vrednost del ca. 20,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi svojo varianto z ločenim predračunom.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je 22. 11. 1999, predviden čas
dokončanja je 22. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ri-
žanski vodovod Koper, d.o.o., Ulica 15.
maja 13 (tajništvo), faks 066/486-120, tel.
066/4860, Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 45.000 SIT, na-
čin plačila: virman na račun
51400-601-11191.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 11. 11. 1999 do 12. ure v
tajništvu.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Rižanski vodovod Ko-

per, d.o.o., Ulica 15. maja 13 (tajništvo),
6000 Koper, faks 066/486-120, tel.
066/4860.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 11. 11. 1999 ob 12.
uri v mali sejni sobi (št. 113) na Rižanskem
vodovodu Koper.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog v vrednosti 2,000.000 SIT
(10% predvidene vrednosti del).

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po razpisnih pogojih.

12. Pravna  oblika,  ki  jo  mora  prevzeti
skupina  ponudnikov  storitev,  ki  ji  bo
dodeljeno javno naročilo: po razpisnih
pogojih.

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

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

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po raz-
pisnih pogojih.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ni.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: ni bil objavljen.

Rižanski vodovod Koper, d.o.o.

Ob-13583
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rižanski vodovod Koper, d.o.o.,
Ulica 15. maja 13, faks 066/486-120,
Koper.

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

3. Kraj izvedbe del: Koper (Škofije).
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vzdrže-
valna dela na cevovodu v Škofijah pri
Gabrielu.

Ocenjena vrednost del ca. 16,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi svojo varianto z ločenim predračunom.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je 22. 11. 1999, predviden čas
dokončanja je 22. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ri-
žanski vodovod Koper, d.o.o., Ulica 15. ma-
ja 13 (tajništvo), faks 066/486-120, tel.
066/4860, Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 45.000 SIT,
način plačila: virman na račun
51400-601-11191.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 11. 11. 1999 do 12. ure v
tajništvu.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper,
d.o.o., Ulica 15. maja 13 (tajništvo), 6000
Koper, faks 066/486-120, tel. 066/4860.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 11. 11. 1999 ob 12.
uri v mali sejni sobi (št. 113) na Rižanskem
vodovodu Koper.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog v vrednosti 1,600.000 SIT
(10% predvidene vrednosti del).

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po razpisnih pogojih.

12. Pravna  oblika,  ki  jo  mora  prevze-
ti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: po razpisnih
pogojih.

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

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 11. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po raz-
pisnih pogojih.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ni.

17. Datum  predhodne  objave  namere
o  naročilu  ali  navedba  če  je  bila
objavljena: ni.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: ni bil objavljen.

Rižanski vodovod Koper, d.o.o.-s.r.l.

Št. 03300/99-34 Ob-13556
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 714-005.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nik (3. člen ZJN): javni razpis.

3. Kraj izvedbe del: Domžale.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: za-
menjava vodovoda Mala Loka–Drago-
melj 10,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in

dokončanja del ali čas izvedbe: 30. 11.
1999 – 30 koledarskih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Domžale, Oddelek za gospodarske
javne službe, Savska 2, 1230 Domžale,
tajništvo 1. nadstropje.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR št.
50120-630-810230, sklic na št. 789150
Občina Domžale.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 11. 1999 do
12. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Domžale,
vložišče, Ljubljana 69, 1230 Domžale.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom ”Ne odpiraj, javni
razpis – ponudba – zamenjava vodovoda
Mala Loka–Dragomelj“. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 1999 ob 15.30, Občina Domžale,
konferenčna soba 1. nadstropje.

10. Znesek,  vrsta  in  trajanje  vel-
javnosti  sprejemljivih  finančnih  zavaro-
vanj  resnosti  ponudbe,  če  so  v  tem
postopku zahtevana: razvidno iz razpisne
dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede
plačevanja: mesečne situacije v skladu s
pogodbo.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: Občina Domžale, Savska 2,
Domžale, kontaktna oseba: Jože Kump dipl.
inž. gr. tel. 722-022, faks 714-055.

17., 18.
Občina Domžale

Št. 03300/99-34  Ob-13557
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 714-005.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN) : javni razpis.

3. Kraj izvedbe del : Domžale.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacije Dragomelj-Pšata z za-
menjavo vodovoda (40,000.000 SIT).

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 30. 11. 1999,
60 koledarskih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:Ob-
čina Domžale, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe, Savska 2, 1230 Domžale, taj-
ništvo – I. nadstropje.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, ŽR št. 50120-630-810230, sklic na
št. 789105 Občina Domžale.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69 ,1230 Domžale.

Zapečatene kuverte morajo bitii jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– ponudba – izgradnja kanalizacije
Dragomelj-Pšata z zamenjavo vodovoda“.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 1999 ob 15.30, Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, konferenč-
na soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije v skladu s pogodbo.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Domžale, Savska 2, Domžale,
kontaktna oseba: Jože Kump dipl. inž. gr.,
tel. 722-022, faks 714-005.

17., 18.
Občina Domžale

Št. 03300-166/99-34 Ob-13558
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 061/714-005.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis.

3. Kraj izvedbe del: Domžale.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: sanacija
mostu čez Kamniško Bistrico v Radom-
ljah in dostopne ceste 22,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 30. 11. 1999
– 1. 5. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe, Savska 2, 1230 Domžale, tajniš-
tvo – I. nadstropje.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR št.
50120-630-810230, sklic na št. 789105
Občina Domžale.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– ponudba – sanacija mostu čez Kamniško
Bistrico v Radomljah in dostopne ceste“.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 1999 ob 15.30, Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, konferenč-
na soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije v skladu s pogodbo

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Domžale, Savska 2, Domžale,
kontaktna oseba: Primož Tonkli gr. teh., tel.
713-681, faks 714-005.

17., 18.
Občina Domžale

Ob-13581
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Kmetijski zavod Maribor, Vinar-
ska ulica 14, 2000 Maribor, telefon
062/228-490, telefaks 062/219-482.

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

3. Kraj izvedbe del: Vinarska ulica 14,
Maribor, k.o. Krčevina.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih GOI del
in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: I. faza preuredi-
tev mansarde v objektu Kmetijskega za-
voda, ocenjena vrednost 21,500.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali vse skupaj: ni predvideno.

Investitor ima pravico soodločati pri izbiri
podizvajalcev.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost va-
riant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek no-
vembra 1999 in dokončanje aprila 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Kmetijski zavod Maribor, 2000 Maribor, Vi-
narska ulica 14, Bojan Kogal, inž. gr.
062/22-84-925, faks 062/219-482, ob
predložitvi potrdila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 3. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, negotovinsko
plačilo na Ž.R. 51800-601-15442, namen
nakazila: za razpisno dokumentacijo – preu-
reditev mansarde I. faza.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Kmetijski zavod Maribor, Vi-
narska ulica 14, 2000 Maribor, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj“
in navedbo naročila “Javni razpis za uredi-
tev mansarde Kmetijskega zavoda – I. fa-
za“, in polnim naslovom ponudnika na hrbt-
ni strani kuverte.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 11. 1999, ob 11. uri v sejni sobi Kme-
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tijskega zavoda Maribor. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija plačljiva na
prvi poziv za resnost ponudbe, v višini 5%
vrednosti naročila, z veljavnostjo do izroči-
tve bančne garancije za dobro izvedbo del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
izvršena dela se bodo plačevala po meseč-
nih situacijah v skladu s planom izvajanja
del, ki je obvezna priloga pogodbe, v roku
od 30 do 60 dni po prejemu in potrditvi
mesečnih situacij s strani naročnika.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal s pogodbo v paketu enemu
izvajalcu, ki lahko pridobi podizvajalce sklad-
no s pogoji razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: pravna ali fizična oseba, ki ima ustrez-
no registracijo za izvedbo vseh razpisanih
del in tehnične ter finančne sposobnosti
zahtevane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji po-
nudbe v razpisanem roku ponudniki ne mo-
rejo več umakniti ponudbe.

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

– ponudbena cena 40%,
– plačilni pogoji 15%,
– reference ponudnika

in podizvajalcev 10%,
– finančna usposobljenost 10%,
– garancija na kakovost

izvršenih del 5%,
– osebne reference kadrov 5%,
– rok 5%,
– dodatne ugodnosti 15%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na istem
naslovu kot dokumentacija na osnovi pisnih
vprašanj po telefaksu, ki prispejo v 5 dneh
po objavi.

Odgovori bodo posredovani vsem, ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.

17. ,18.
Kmetijski zavod Maribor

Ob-13656
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Celje, Komunalna direk-
cija, Prešernova 27/II, 3000 Celje, faks
063/441-800.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponovni javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: rekonstrukcija razte-
žilnika Konjsko, gradbena dela.

4. Vrsta in obseg zahtevanih del, vred-
nost del: rekonstrukcija raztežilnika, pri-
zidek in vgradnja elektročrpalk.

Vrednost: 12,000.000 SIT.
5. Sprejemljivost variant: delo se odda v

kompletu.

6. Datum predvidenega začetka in kon-
čanja del: pričetek del: januar 2000, rok
izvedbe: en mesec.

7. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z raz-
pisnimi pogoji, od dneva objave v Uradnem
listu RS, pa do vključno 15. 11. 1999 med
8. in 10. uro na naslovu: Vodovod-Kanaliza-
cija, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje – tajništvo.

Razpisno dokumentacijo zainteresirani po-
nudniki dvignejo s potrdilom o plačilu stroškov
razmnoževanja v višini 6.000 SIT, v ceni je
vključen DDV, katerega plačajo na ŽR Vodo-
vod-Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000 Ce-
lje, številka: 50700-601-105256 pri Agenciji
RS za plačilni promet enota Celje.

8. Predložitev ponudb: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo predložene najkasne-
je do 15. 11. 1999 do 12. ure, ne glede na
način predložitve, na naslov: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, 3000 Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj-ponudba za Rekonstruk-
cijo raztežilnika Konjsko – gradbena dela“.

9. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo v torek, 16. 11. 1999, ob 9. uri na na-
slovu: Mestna občina Celje, Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje v sej-
ni sobi.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.

10. FInančno zavarovanje resnosti po-
nudbe: ponudniki morajo predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
600.000 SIT.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: avansa ni, račun je plačljiv po roku
60 dni po mesečnih situacijah.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev: joint-venture z
navedbo vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev: ponudnik mora imeti ve-
ljavno registracijo in odločbo o opravljanju
dejavnosti.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril: kriteriji za ocenjevanje
ponudb so naslednji: cena, usposobljenost
ponudnika, referenčni objekti. Način upora-
be kriterijev je pojasnjen v razpisni doku-
mentaciji.

16. Ostali podatki: morebitne dodatne
informacije v zvezi s predmetnim javnim
naročilom se dobijo pri Marjani Jerman,
dipl. inž. grad., na VO-KA Celje, tel.
063/42-50-349 .

17.
18. Prvi neuspeli javni razpis: Uradni list

RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999.
Mestna občina Celje

Ob-13657
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Celje, Komunalna direk-
cija, Prešernova 27/II, 3000 Celje, faks
063/441-800, Vodovod – kanalizacija, JP,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, faks
063/42-50-310.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: gradnja odvodnega
kanala zalednih voda v Skalni kleti in nizko-
napetostnega priključka za črpališče fekal-
nih voda v Skalni kleti, gradbena dela.

4. Vrsta in obseg zahtevanih del, vred-
nost del: izgradnja kanala, razbremenil-
nega objekta 3,60 × 2,10 m ter nizko-
napetosnega elektro priključka.

Vrednost: 28,000.000 SIT.
5. Sprejemljivost variant: variant ni, mož-

no je posebej kandidirati za elektro dela.
6. Datum predvidenega začetka in kon-

čanja del: pričetek del januar 2000, rok
izvedbe: dva meseca.

7. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z raz-
pisnimi pogoji, od dneva objave v Uradnem
listu RS pa do vključno 15. 11. 1999 med 8.
in 10. uro na naslovu: Vodovod-Kanalizacija
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje – tajništvo.

Razpisno dokumentacijo zainteresirani
ponudniki dvignejo s potrdilom o plačilu
stroškov razmnoževanja v višini 6.000 SIT, v
ceni je vključen DDV, katerega plačajo na
ŽR Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje številka: 50700-601-105256 pri
Agenciji RS za plačilni promet enota Celje.

8. Predložitev ponudb: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo predložene najkasne-
je do 15. 11. 1999 do 12. ure, ne glede na
način predložitve, na naslov: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, 3000 Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj-ponudba za Gradnja od-
vodnega kanala zalednih voda v Skalni kle-
ti… – gradbena dela“.

9. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo v torek, 16. 11. 1999, ob 10. uri na
naslovu: Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje v
sejni sobi.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.

10. Finančno zavarovanje resnosti po-
nudbe: ponudniki morajo predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
1,400.000 SIT.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: avansa ni, račun je plačljiv po roku
60 dni po mesečnih situacijah.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnukov storitev: joint – ventu-
re z navedbo vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev: ponudnik mora imeti ve-
ljavno registracijo in odločbo o opravljanju
dejavnosti.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril: kriteriji za ocenjevanje
ponudb so naslednji: cena, usposobljenost
ponudnika, referenčni objekti. Način upora-
be kriterijev je pojasnjen v razpisni doku-
mentaciji.

16. Ostali podatki: morebitne dodatne
informacije v zvezi s predmetnim javnim na-
ročilom dobite pri Marjani Jerman,
dipl.inž.grad., na VO-KA Celje, telefon
063/4250349 .

17., 18.
Mestna občina Celje

in Vodovod – kanalizacija, JP, d.o.o.
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Popravek
Ob-13559

Splošna bolnišnica Maribor popravlja in
dopolnjuje javni razpis brez omejitev za va-
rovanje premoženja, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 81-82 z dne 8. 10. 1999,
Ob-12969, v naslednji točki:

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:

11. da ima vsaj 30 redno zaposlenih in
primerno usposobljenih varnostnikov vpisa-
nih v evidenco varnostnikov pri Zbornici Slo-
venije RS za zasebno varovanje.

Splošna bolnišnica Maribor

Popravek
Ob-13652

V javnem razpisu za izdelavo projektne
dokumentacije za novogradnjo gineko-
loško-porodniškega oddelka Splošne bolni-
šnice Murska Sobota, objavljen v Ur. l. RS,
št. 84 z dne 15. 10. 1999, Ob-13202, št.
95/12-99 se popravi:

1. V 3. točki se začetni stavek spreme-
ni in glasi: “Izdelava idejne rešitve (1.
faza); IP, PGD in PZI (2. faza) za izgradnjo
ginekološko-porodniškega oddelka Mur-
ska Sobota.”

2. V 3. točki je pravilni znesek
45,000.000 SIT.

3. V 5. točki se črtajo besede “pred-
nost imajo arhitekti, ki so včlanjeni v
Inženirsko zbornico Slovenije”.

4. Točka 7.(a) se pravilno glasi: “Ponud-
niki morajo pripraviti ponudbo idejne re-
šitve za dve varianti (podrobno v razpi-
sni dokumentaciji).

5. V 8. točki je zadnji datum 24. 3.
2000 (ne 24. 2. 2000).

6. V 10.(a) točki se črtajo besede:
“(1. faza) oziroma do 24. 2. 2000 do
12. ure (2. faza)”.

7. V 17. točki je pravi odstotek 60% (ne
40%), drugi pa 10% (ne 30%).

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Ob-13427
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, Trbovlje, tel. 0601/26-633,
faks 0601/26-090.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje storitve
čiščenja upravne stavbe in ostalih de-
lovnih prostorov v TET, d.o.o.

Ocenjena vrednost je 16,000.000 SIT
letno z vključenim DDV.

4. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbov-
lje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 1. 2000 do
1. 1. 2003.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje (pravna služba).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 12. ure do vključno 5. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
52700-601-11513 s pripisom “stroški raz-
pisne dokumentacije – čiščenje”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 11. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje (pravna
služba).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 8. 11. 1999 ob 10.30
v prostorih TET, d.o.o.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe je potreb-
no predložiti bančno garancijo v višini 10%
ponudbene vrednosti, z veljavnostjo do
30. 12. 1999 ter bančno garancijo (izbrani
ponudnik) za dobro izvedbo pogodbene ob-
veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: glavni pogoj plači-
la je plačilni rok, ki je razviden iz razpisne
dokumentacije.

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 do-
kumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost
ponudbe je 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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

a) cena in plačilni pogoji – 70,
b) boniteta ponudnika – 24,
c) reference – 6.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informacije se posredujejo v pisni obliki.
19., 20.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 155-7/99 Ob-13429
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala Izola,
d.o.o., Verdijeva 1, Izola, tel.
066/600-180, faks 066/647-371.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje raznih del iz
dejavnosti naročnika na vzdrževanju jav-
nih in prometnih površin ter interventna
dela na kanalizaciji in na pokopališču
na območju Občine Izola.

Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Izola.
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 svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: eno leto od podpi-
sa pogodbe z možnostjo podaljšanja še za
eno leto.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunala Izola, d.o.o., Verdije-
va 1, Izola, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago od 22. 10. 1999 do
29. 10. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT naka-
zati na žiro račun št. 51430-601-11186 pri
APP Izola, ob dvigu dokumentacije predlo-
žiti dokazilo o plačilu, davčno številko ter
izjavo ali so davčni zavezanci.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 11. 11. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Komunala
Izola, d.o.o., Verdijeva 1, Izola.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo na sedežu podjetja:
Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o., Ver-
dijeva 1, Izola, 12. 11. 1999 ob 9. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe (1% od vred-
nosti posla).

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: 30 dni po izstavi-
tvi računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogod-
be.

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:
registracija podjetja oziroma potrdilo o vpi-
su v register samostojnih podjetnikov; do-
kazilo, da ni v postopku prisilne poravnave,
v stečajnem postopku ali v likvidacijskem
postopku; potrdilo, da ima poravnane ob-
veznosti iz naslova davkov, taks in drugih
dajatev.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 12. 1. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): osnov-
na merila za izbor so: ponujena cena (do 70
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točk), reference (do 25 točk), bližina sede-
ža podjetja oziroma nastanitve delavcev (do
20 točk). Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel
največ točk.

18. Druge informacije o naročilu: sklep
o izbiri ponudnika prejmejo ponudniki v ro-
ku 7 dni po izbiri.

19., 20.
Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o.

Št. 35003-1/99 Ob-13445
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran,
županja Vojka Štular, faks 066/746-205.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava ureditvenega
načrta Seča–Portorož, orientacijska vred-
nost del je 5,000.000 SIT. Izvajalec mora
pridobiti ločeno ponudbo za kartni material
in geodetska dela.

4. Kraj izvedbe: Piran.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: je predpisana.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:

– 18. člen zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97),

– 36. in 67. člen zakona o urejanju na-
selij 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 statut Občine Piran (Ur.
objave št. 8/95, 45/97 in Ur. l. RS, št.
7/96).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudnik mora predložiti seznam sodelavcev
ki sodelujejo pri izdelavi razpisanih del. Ob-
vezno je potrebno navesti: odgovornega
vodjo projekta, odgovorne nosilce za posa-
mezne naloge in področja, (urbanistični,
krajinski, prometno-tehnični, komunalno-in-
frastrukturni del stroški izvedbe posegov,
geodetska dela in izdelava poročila o vplivih
na okolje) in zunanje sodelavce. Ponudba
mora vsebovati izjave zunanjih sodelavcev,
da pristopajo k sodelovanju pri izdelavi raz-
pisanih del.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: razpisano delo se izvaja v
celoti.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik ponudi samo eno va-
rianto. Zaželjeno pa je, da se znotraj pro-
gramskih izhodišč, ki so predmet razpisa,
predlaga variantne rešitve za določene po-
sege (garažna hiša, prometna ureditev, ma-
ritimne ureditve, parkovne ureditve, itd).

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del je v no-
vembru 1999, po izbiri izvajalca in konča-
nje 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, Tarti-

nijev trg 2, Piran (informacije Boris Kočevar
in Nataša Umek).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 3.000 SIT, plačljivo z virmanom na
žiro račun št. 51410-637-20808 Uprave
Občine Piran.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: v četrtek, 11. 11.
1999 do 12. ure na vložišče naročnika.
Ponudbe poslane po pošti morajo biti po-
slane priporočeno in morajo prispeti po po-
šti do zgoraj navedenega roka.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Piran, Urad za
urejanje prostora, Tartinijev trg 2, Piran, z
vidno oznako “Ne odpiraj, Ponudba – javni
razpis za ureditveni načrt Seča - Portorož,
ponudba  mora  biti  v  zaprti  in  žigosani
ovojnici.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 11. 11. 1999 ob 13.
uri v mali sejni dvorani v stavbi Občine Pi-
ran, Tartinijev trg 2, Piran.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija v višini 10% ponud-
bene vrednosti. Kolikor ponudnik, ki je bil
izbran na javnem razpisu, v roku 8 dni od
prejema pogodbe v podpis, ne sklene po-
godbo z naročnikom lahko naročnik skle-
ne pogodbo z drugim najugodnejšim
ponudnikom, v tem primeru ima naročnik
pravico vnovčiti garancijo za resnost
ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo po fazah
izdelave naloge, oziroma v skladu z dogo-
vorjenimi plačilnimi pogoji, ponudenimi v
razpisu (predvideti odlog plačila vsaj za 6
mesecev).

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: prevzemnik naloge mo-
ra biti pravna oseba, ki pa lahko k razpisu
povabi zunanje sodelavce. Ponudnik mora
podpisati izjavo o strinjanju z razpisno doku-
mentacijo in o skladnosti ponudbe z razpi-
sno dokumentacijo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo predložiti dokazilo o regi-
straciji, ter dovoljenje za opravljanje dejav-
nosti. Kolikor ponudnik vključi v delo zuna-
nje sodelavce, mora biti ponudbi priložena
tudi izjava njihovih delodajalcev, kolikor k
sodelovanju ni vključeno podjetje, pri kate-
rem je zunanji sodelavec zaposlen.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do dneva od-
piranja ponudb (11. 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 najcenej-

šo ponudbo za najugodnejšo.
Ponudba mora biti veljavna najmanj 120

dni od oddaje ponudbe.
18. Druge informacije o naročilu: druge

informacije so navedene v razpisni doku-
mentaciji.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo pred-
hodne objave.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: ni bilo predhodnega
razpisa.

Občina Piran

Ob-13498
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: priprava osnutkov do-
voljenj za izredne prevoze v domačem
in mednarodnem prometu po 51. členu
zakona o javnih cestah (Ur. l. RS, št.
29/97).

Ocenjena vrednost: 80,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97),
pravilnik o pogojih in načinu opravljanja
izrednih prevozov po javnih cestah ter o
tranzitnih smereh za izredne prevoze v RS
(Ur. l. RS, št. 50/99), uredba o povračilu
za izredne cestne prevoze (Ur. l. RS, št.
48/99).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (po-
glavje 10.)

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: izbrani ponudnik bo
storitev opravljal od sklenitve pogodbe do
31. 12. 2000. Pogodba se v vsakem pri-
meru prekine z dnem, ko bo RS sklenila
koncesijsko pogodbo za ta dela.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
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ravnajo  pri  blagajni  (soba  št.  416)
oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 22. 11. 1999 do
8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 19, 1000 Ljubljana; vložišče, soba
št. 21/I. Zapečatene kuverte morajo biti ja-
sno označene z napisom “Ne odpiraj! -
Ponudba za pripravo osnutkov dovoljenj za
izredne prevoze“ - J.B.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
22. 11. 1999 ob 9. uri na naslovu: Mini-
strstvo 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
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (Poglavju 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje mag. Janez
Blaž, univ. dipl. inž. str. Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, tel. 061/178-80-94.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, Ur. l.
RS, št. 62-63 z dne 6. 8. 1999, Ob-9444.

Direkcija RS za ceste

Št. 733/99 Ob-13499
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaxa: Stanovanjski sklad občine Šmarje
pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje
pri Jelšah, tel. 063/821-111, faks
063/821-100.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih pro-
storov.

Ocenjena vrednost naročila je
7,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: objekta Aškerčev trg 11
in 12 v Šmarju pri Jelšah.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: za izvedbo naročila se lahko
prijavijo izvajalci, ki so usposobljeni za izva-
janje čiščenja poslovnih prostorov, imajo
ustrezno število delavcev za izvajanje red-
nega čiščenja.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo le za celo storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 3. 2000 do
28. 2. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad občine Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah,
tel. št. 063/821-111.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 1999 vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT virmansko na
žiro račun Stanovanjskega sklada občine
Šmarje pri Jelšah št. 50730-652-27130
sklicna številka 141-30.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 8. 11. 1999, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240
Šmarje pri Jelšah, soba št. 50.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 11. 1999, ob 12. uri v sejni sobi
Občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12,
soba št. 33.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
določeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in ali s sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: določeno v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodbe.

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

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morajo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Stano-
vanjski sklad Občine Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, soba št. 50.

19., 20.
Stanovanjski sklad

Občine Šmarje pri Jelšah

Št. 1060 Ob-13505
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Žirovski vrh, p.o., Todraž 1,
4224 Gorenja vas, tel. 064/681-200, faks
064/681-089.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje nadzora ra-
dioaktivnosti v okolju Rudnika urana Ži-
rovski vrh med izvajanjem programa
trajnega prenehanja izkoriščanja ura-
nove rude.

Ocenjena vrednost: 12,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Rudnik Žirovski vrh, To-

draž 1, Gorenja vas.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: zakon o izvajanju varstva pred
IO sevanji in ukrepih za varnost jedrskih
objektov in naprav (Ur. l. SRS, št. 28/80,
zakon o varstvu pred IO sevanji in posebnih
varnostnih ukrepih in uporabi jedrske ener-
gije (Ur. l. SFRJ, št. 62/84).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: naro-
čilo se objavlja na podlagi zakona o izvrše-
vanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97, 34/98 in 63/99), zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in
zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja
uranove rude in preprečevanju posledic ru-
darjenja (Ur. l. RS, št. 36/92).

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: samo za del storitev ne spre-
jemamo ponudb.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba nadzora radioaktivnosti
poteka po programu opredeljenem v razpi-
sni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pogodba za izvajanje
nadzora se sklene za dobo 1 leta od 1. 1.
2000 do 31. 12. 2000 z oddajo poročila
do 31. marca 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik Žirovski vrh – Inženiring, Todraž 1, 4225
Gorenja vas.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko pooblaščene osebe dobijo v
RŽV – Inženiringu pri Lenart Jožetu med
10. in 12. uro, tel. 064/681-200 od
25. 10. 1999 do 10. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški 2.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni RŽV oziroma z virmanom na
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žiro račun št. 51510-601-12713, v ceni
razpisne dokumentacije je vključen DDV.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 18. 11. 1999 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Rudnik Žirovski vrh,
Todraž 1, 4224 Gorenja vas.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, nadzor oko-
lja 2000”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 11. 1999
ob 11. uri v prostorih Rudnika Žirovski vrh,
Todraž 1, Gorenja vas.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 1,200.000 SIT, ki mora veljati 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna 5/96 in
spremembah in dopolnitvah zakona (Ur. l.
RS, št. 34/98) in navodilih o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 1/98).

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki nastopijo kot
posamezni izvajalec za celoten program
nadzora.

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: fotokopija izpiska sodnega registra z
veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje
dejavnosti, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 18. novem-
ber 1999. Veljavnost ponudbe je 45 dni.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Jože Rojc,
univ. dipl. inž. rud., RŽV, tel. 064/681-200.

19., 20.
Rudnik Žirovski vrh
Javno podjetje, p.o.

Št. 363-04-4/99 Ob-13506
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks
061/178-55-79.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dnevno čiščenje po-
slovnih prostorov državnih upravnih or-
ganov v Ljubljani v skupni izmeri
45.210,35 m2, ocenjena vrednost naroči-
la znaša: 90,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Dunajska 47, v izmeri
2.327,50 m2, Beethovnova 11, v izmeri
4.056 m2, Cankarjeva 5, v izmeri 1.456 m2,
Štefanova 5, v izmeri 1.354 m2, Zvezdarska
1, v izmeri 1.950 m2, Plečnikov trg 2, v
izmeri 1.078,86 m2, Ul. stare pravde 6, v
izmeri 520 m2, Parmova 33, v izmeri
4.584,25 m2, Jesenkova 3, v izmeri
1.024 m2, Gregorčičeva 25, v izmeri
4.046,82 m2, Gregorčičeva 25a, v izmeri
153 m2, Gregorčičeva 27, v izmeri
1.371,43 m2, Gregorčičeva 27a, v izmeri
852 m2, Župančičeva 3, v izmeri
4.725,65 m2, Žučančičeva 6, v izmeri
1.756,34 m2, Kotnikova 5, v izmeri
7,094,50 m2, Vojkova 1b, v izmeri
5.120 m2, Zg. Brnik 130a, v izmeri
1.000 m2, Breg 14, v izmeri 740 m2

(stroške čiščenja krije uporabnik sam).
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a) Kjer  je  potrebno,  sprejemljivost

ali  nesprejemljivost  variant:  variantnih
ponudb ni.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek storitve 1. 2.
2000, čas trajanja storitve 24 mesecev, tj.
do 31. 5. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, 1000 Ljubljana, Tamara Surina, tel.
061/178-55-72, telefaks 061/178-55-79.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 11. 1999,
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 23. 11. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1999 ob 10. uri v sejni sobi, na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene let-
ne vrednosti naročila z veljavnostjo do
vključno datuma veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z določili
posebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahteve.

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:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, ustrezna pooblastila in de-

lovne zmožnosti ter zadostne proste tehnič-
ne zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanes-
ljivost, izkušnje in ugled.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 21. 2. 2000.

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

1. usposobljenost in sposobnost po-
nudnika za realizacijo razpisanih del (0–70
točk),

2. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10
dni daljši plačilni rok od zahtevanega, ven-
dar največ za 60 dni),

3. fiksnost cene za obdobje prvega
leta opravljanja storitev (5 točk),

4. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (0–5 točk).

Pri vrednotenju po točkah od 1. do 4.,
se upošteva vplivnostni faktor 0,4.

5. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim fkator-
jem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši. Najugodnejša ponudba je tista
ponudba, ki po vseh vrednotenjih skupaj
doseže najvišji rezultat za posamezno lo-
kacijo.

Način uporabe meril in pomen posamez-
nega merila, ki se bodo uporabljala pri oce-
njevanju ponudb, sta razvidna iz razpisne
dokumentacije – 4. točka.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: 15. 12. 1999.

19., 20.
Vlada RS

Servis skupnih služb vlade

Št. 462-02/85-99/520-001 Ob-13517
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za finance, Carinska upra-
va Republike Slovenije, Šmartinska 130,
1523 Ljubljana, faks 14-14-510.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje storitev v
zvezi s prodajo vozil, ki imajo značaj ca-
rinskega blaga, in sicer:

A) prevoz (vleka) vozil od kraja prevzema
do skladišča izbranega izvajalca,

B) prevzem in hramba vozil do končanja
postopka,

C) prodaja vozil.
Ocenjena vrednost je 55,000.000 SIT,

in sicer za:
A. 4,500.000 SIT,
B. 49,000.000 SIT,
C. 1,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: katerikoli kraj v Sloveniji.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: v okviru storitev prodaje vozil
(3.A. točka) mora cenitev vozil za prodajo v
skladu z 52.a členom ZIPro opraviti poob-
laščeni ocenjevalec z licenco.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o izvrševanju proračuna (Ur. l.
RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in
91/98),

– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),

– carinski zakon (Ur. l. RS, št. 1/95,
28/95, 32/99 in 40/99) in

– uredba o pogojih in načinu prodaje
carinskega blaga ter drugem ravnanju s ca-
rinskim blagom (Ur. l. RS, št. 47/99).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik
mora navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik se lahko poteguje
za cel predmet javnega naročila ali le za del,
in sicer za:

– opravljanje storitev prevoza vozil,
– opravljanje storitev prevzema in hram-

be vozil do končanja postopka ter storitev
prodaje vozil.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
so nesprejemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: datum pričetka storitev
je 1. 1. 2000, datum dokončanja storitev je
31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ca-
rinska uprava RS, Šmartinska 130, 1523
Ljubljana (7. nadstropje, soba 719 ali 723).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 19. 11. 1999.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti do 22. 11. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Carinska uprava RS, Šmar-
tinska 130, 1523 Ljubljana (7. nadstropje,
vložišče – soba 709).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 22. 11. 1999 ob 10.
uri, na naslovu Carinska uprava RS, Šmar-
tinska 130, 1523 Ljubljana (11. nadstrop-
je, sejna soba).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v postopku je zahtevana bančna garancija
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT,
z veljavnostjo do 5. 2. 2000.

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 in
poravnava obveznosti v skladu z ZIPro.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo naročnik sklenil pogodbo o opravljanju
storitev, ki so predmet javnega naročila in
so podrobno opredeljene v razpisni doku-
mentaciji, po sprejetju proračuna Republi-
ke Slovenije za leto 2000.

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

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe 60 dni od dne-
va javnega odpiranja ponudb.

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

– cena storitev (teža 40%),
– reference ponudnika (teža 15%),
– tehnična opremljenost (teža 15%),
– odzivni čas (teža 10%),
– kadrovska zasedba (teža 10%),
– plačilni rok (teža 10%).
18. Druge informacije o naročilu: more-

bitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki pri kontaktni osebi na-
ročnika Ireni Bera Kvasič in Barbari Gašper-
lin, tel. 140-10-44 int. 21-73 in 22-77.

19., 20.
Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Št. 34404-36/99  Ob-13507
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280
Idrija, faks 065-71-340.

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

3. Vrste storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje zimske služ-
be na lokalnih cestah Občine Idrija. Oce-
njena vrednost naročila: 9,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: lokalne ceste na območ-
ju Občine Idrija.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97),
pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih
cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
cest (Ur. l. RS, št. 62/98).

(c)
6. Navedba posameznih delov storitev,

če se lahko ponudnik poteguje tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko prijavijo
samo s ponudbami za vsa razpisana dela.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum začetka in
dokončanja storitve: naročilo se izvaja za
celotno obdobje zimske službe od 15. 11.
1999 do 15. 3. 2000.

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentaci-
jo: Občina Idrija, Služba za gospodarske jav-
ne službe, Mestni trg 1, 5280 Idrija.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak de-
lovni dan od 8. do 12. ure najkasneje do
29. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do navedenega ro-

ka s potrdilom o plačilu razpisne dokumen-
tacije v višini 5.000 SIT na žiro račun obči-
ne št. 52020-630-7085 s pripisom “Razpi-
sna dokumentacija zimska služba”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo prispele do vključno 2. 11. 1999.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti predlo-
žene na naslov Občina Idrija, Mestni trg1,
5280 Idrija, v kolikor se ponudbo oddaja
osebno naj se jo odda na vložišču Upravne
enote Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti z naslovom naročnika, pripisom “Javni
razpis zimska služba 1999/2000 – ponud-
ba, ne odpiraj” in številko objave tega razpi-
sa ter naslovom ponudnika na zadnji strani
kuverte.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v sredo
3. 11. 1999 ob 9. uri na naslovu Občina Idrija,
Mestni trg 1, 5280 Idrija, v veliki sejni dvorani.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: garancija za resnost ponudbe v višini
5% razpisane vrednosti, vrsta garancije ak-
ceptni nalog, trajanje garancije 30 dni po
datumu določenem za izdajo sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika. V tem roku mo-
ra izbrani ponudnik skleniti pogodbo z na-
ročnikom. Če v tem roku izbrani ponudnik
ne podpiše pogodbe, ne glede na razlog,
razen če je razlog na naročnikovi strani, bo
naročnik vnovčil garancijo.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z navodili
o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 1/98).

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni omejitev.

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: ponudnik mora predložiti dokumente
zahtevane v razpisni dokumentaciji.

16. Datum po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 5. 11. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): ugod-
nejša cena in druga merila podana v raz-
pisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naroči-
lu: dodatne informacije ponudniki lahko do-
bijo do izteka razpisnega roka na naslovu
Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija osebno ali
po telefonu 065-17-19-100, kontaktna ose-
ba Jože Močnik in Rajko Bezeljak.

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

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: naročilo je prvič objavljeno.

Občina Idrija

Ob-13531
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Termoelektrarna Toplarna Ljublja-
na, d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana, faks
446-567.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dobava in vgradnja me-
ritev, avtomatike in regulacije redukcije
NOx na kotlu 3. Orientacijska vrednost na-
ročila: 80,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: določeno v razpisni dokumentaciji.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
navodila so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval varinantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvedbe takoj
po podpisu pogodbe, pričakovani rok za
izvedbo del je od 6 do 9 mesecev po pod-
pisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., To-
plarniška 19, Ljubljana, tajništvo Komercial-
no nabavnega sektorja, soba št. 33.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvig razpisne do-
kumentacije od 25. 10. 1999 do 8. 11.
1999 od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik nakaže 10.000
SIT na ŽR TE-TOL št. 50103-601-16504.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudnik mora pred-
ložiti ponudbo najkasneje do 24. 11. 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana,
tajništvo komercialno nabavnega sektorja,
soba št. 33.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 11. 1999 ob 11. uri v veliki sejni sobi
TE-TOL.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% razpisane vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: način plačevanja
z roki je določen v pogodbi, kot obvezni
sestavni del razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo, kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

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

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): cena in
druga merila opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: infor-
macije o naročilu prejme ponudnik pri Mar-
janu Hočevarju.

19., 20.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,

d.o.o.

Št. 633/99 Ob-13532
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javni zavod Psihiatrična bolnišni-
ca Vojnik, kont. oseba Jožica Miklavčič
Kerš, univ. dipl. ekon., Celjska cesta 37,
Vojnik, tel. 063/772-311, 772-010, faks
063/772-593.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: pranje perila:
8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: na sedežu ponudnika.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev, začetek
1. 1. 2000, zaključek 31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
ni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kont.
oseba Magda Novak, Celjska cesta 37,
Vojnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 3. 11. 1999,
po enodnevni predhodni najavi po faksu.

Dodatna pojasnila lahko ponudniki zah-
tevajo pisno na naslovu pod 1. točko do
vključno 5. 11. 1999 do 12. ure. Odgovo-
re bodo ponudniki prejeli do 8. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 50700-603-31887.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 10. 11. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javni zavod Psihiatrična bol-
nišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave,
Celjska cesta 37, Vojnik.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 11. 1999 ob 10. uri, sejna soba upra-
ve, na naslovu: Javni zavod Psihiatrična bol-
nišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
800.000 SIT, bančna garancija za resnost
ponudbe, do 31. 12. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: 60-dnevni pla-
čilni rok.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: kot ponudnik lahko so-

deluje vsaka pravna ali civilna oseba, ki je
registrirana za dejavnost, ki je premet razpi-
sa in ima za opravljanje dejavnosti vsa pred-
pisana dovoljenja.

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:

1. izpolnjevanje pogojev usposoblje-
nosti po 1. do 4. točke drugega odstavka
40. člena ZJN, dokazano s predložitvijo:

– potrdila sodišča, da proti ponudni-
ku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,

– potrdila sodišča o registraciji (za
pravne osebe); potrdila DURS o opravljanju
dejavnosti (za civilne osebe),

– potrdila MP RS, da vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni za kazniva dejanja s
področja poslovanja v zadnjih treh letih,

– potrdila DURS, da ima poravnane
obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev;

2. finančna sposobnost, dokazana s
predložitvijo:

– BON 1 in BON 2 ali BON 3 za prav-
ne osebe,

– podatkov zadnje bilance stanja in
uspeha (potrdi DURS) za civilne osebe;

3. izpolnjevanje predpisanih pogojev
za opravljanje ustrezne dejavnosti, dokaza-
no 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 razpi-

sne dokumentacije,
– izjavo, da lahko zagotovi vse zahte-

vane letne količine storitev,
– izpolnjenim obrazcem za reference

(da je zadnji dve leti oskrboval vsaj tri javne
zavode, proračunske porabnike ali podjetja
oziroma družbe z več kot 150 zaposlenimi)
z dokazili (izjave naročnkov ali fotokopije
pogodb),

– izjave naročnikov, navedenih na
obrazcu za reference in Psihiatrične bolni-
šnice Vojnik, kolikor je za naročnika že
opravljal storitve pranja perila, o kvaliteti pra-
nja in morebitnih manjkih ugotovljenih pri
prevzemu opranega perila,

– izjavo, da sprejema 60-dnevni pla-
čilni rok,

– izjavo, da zagotavlja fiksno ceno na
enoto storitev za leto 2000,

– izjavo, da zagotavlja dostavo perila
fco bolnišnica – naloženo in razloženo,

– izjavo, da sprejema tehnologijo zbi-
ranja in razdeljevanja perila,

– izjavo, da ima organizirano službo
za kontrolo kakovosti izdelkov oziroma kva-
liteto kontrolira pooblaščeni zavod,

– bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 800.000 SIT,

– izjavo banke, da bo dobil garancijo
za dobro izvedbo posla v višini 10% po-
godbene vrednosti in jo bo predložil, če jo
bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.
Pogoji in dokazila za njihovo dokazovanje
so izrecno določeni v razpisni dokumen-
taciji.
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16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 11. 11.
1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izpol-
njevanje vseh izločitvenih kriterijev in najniž-
ja končna cena.

18. Druge informacije o naročilu: pri
ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane
preference za domače ponudnike.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 19. 11. 1999.

Ponudba mora veljati do 31. 12. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 12. 1999.
19., 20.

Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 08506-3/99 Ob-13533
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Murska Sobota, Kar-
doševa 2, Murska Sobota, faks
069/21-861.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN – razpis
brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: kompletno čiščenje
stavbe na Kardoševi 2 in Trubarjev dre-
vored 4 (poročna dvorana – občasno);
ocenjena vrednost: 11,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Murska Sobota.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: proračunsko obdobje
– 1 leto z možnostjo podaljšanja.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, pri Ani Svetec.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 11. 1999.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 12. 11. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Murska So-
bota, Kardoševa 2, Murska Sobota.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 11. 1999 ob 12.30 v sejni sobi Mestne
občine Murska Sobota – Urad župana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe
vnovčljiva na prvi poziv v višini 5% razpisane
vrednosti z veljavnostjo opcije ponudbe 60
dni od odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah in po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 12. 11. 1999
po 12.30.

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

– cena – 70%,
– reference – 10%,
– tehnična opremljenost – 10%,
– kadrovska opremljenost – 10%.
18. Druge informacije o naročilu: ponud-

nik je dolžan podati izjavo o prevzemu do-
sedanjih delavk (4).

19., 20.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 27/99 Ob-13534
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Pov-
šetova ulica 6, Ljubljana, telefaks
061/177-97-13.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: meritve nivojev in ka-
kovosti površinske in podzemne vode,
izdelava končnega poročila o vplivih od-
lagališča odpadkov “Barje” na vode;
ocenjena vrednost naročila z DDV
9,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, območje oko-
li odlagališča komunalnih odpadkov “Barje”
in Ljubljansko barje.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
da, v skladu za razpisno dokumentacijo JR
S3/99.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: brez variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 190 koledarskih dni,
pričetek predvidoma decembra 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, služba za investicije, soba št.
48/I. n., tel. 061/177-96-92, ob delavni-
kih od 8. do 12. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 8. 11.
1999, ob delavnikih od 8. do 12. ure,
proti dokazilu o vplačilu stroškov za razpi-
sno dokumentacijo (položnica, blagajniški
prejemek).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na ŽR št.
50103-601-23953, namen nakazila: JR
S3/99 – meritve voda Barja, ali z gotovino
na blagajni podjetja, Povšetova ulica 6, ob
delavnikih od 8. do 9.30 in od 10. do
13. ure.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do vključno 15. 11.
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Ljubljana, tajništvo, soba št. 29/I.
nadstropje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 11. 1999 ob 12.30, Povšetova ulica 6,
Ljubljana, soba št. 51/II. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: razvidno iz razpi-
sne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: veljavna pogodba –
razvidno iz razpisne dokumentacije.

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
morejo odstopiti od ponudbe: po vključno
15. 11. 1999 po 12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): razvid-
no iz razpisne dokumentacije.

18., 19., 20.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 60-3053/99 Ob-13555
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Novo mesto, d.o.o., Roz-
manova 2, Novo mesto, tel. 068/321-514,
telefaks 068/324-115.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitve – zavarovanja
za dobo 12 mesecev.

Ocenejna vrednost javnega naročila:
7,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Novo
mesto, Občine Šentjernej, Škocjan, Dolenj-
ske Toplice, Žužemberk in Mirna Peč.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:

Ponudniki se lahko prijavijo na posamez-
ne sklope zavarovanja:

I. požarno zavarovanje objektov, opre-
me, drobnega inventarja in zalog,

II. strojelomno zavarovanje mehanske
opreme,

III. vlomsko zavarovanje,
IV. zavarovanje računalnikov,
V. zavarovanje vozil,
VI. zavarovanje odgovornosti Komunala

Novo mesto, d.o.o.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek del: 1. 1.
2000, konec del: 31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Novo mesto, d.o.o., Sektor raz-
voja in investicij, Muzejska ulica 5, Novo
mesto.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 20.000
SIT na ŽR Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459 pri Agenciji za plačil-
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ni promet Novo mesto z navedbo “Javni
razpis za storitve – zavarovanja”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 15. 11. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo me-
sto, kontaktna oseba: Andreja Gorše.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1999 ob 7.15, Komunala Novo me-
sto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto, sej-
na soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe: banč-
na garancija za resnsot ponudbe v višini 5%
ocenjene vrednosti javnega naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji opredelje-
ni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vse pravne oblike
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah.

15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: po 16. 11.
1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): eko-
nomsko najugodnejša ponudba; ugodna ce-
na, ustrezne reference, sposobnost in us-
posobljenost ponudnika dela izvesti kot jav-
no naročilo zahteva.

18., 19., 20.
Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 86/99 Ob-13576
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, 3000 Celje,
Trg celjskih knezov 9, telefon
063/484-822, faks 063/442-874.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitve za izdelavo Spre-
memb in dopolnitev zazidalnega načrta
gospodarske cone v Celju (Industrija
SEVER in industrija JUG).

Ocenjena vrednost naročila: 5,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: sedež ponudnika in
Celje.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: raz-
pisna dokumentacija.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
razpisna dokumentacija.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

7. (a)

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: da.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: izvajanje se prične ta-
koj po izboru izvajalca in dokonča skladno z
določili razpisne dokumentacije.

9. (a) Polni  naslov  službe,  od  katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
RC Inženiringi, 3000 Celje, Ulica XIV. di-
vizije 14, telefon: 063/441-144, faks
063/484-820.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na žiro račun APP Celje
50700-601-13133, dvig dokumentacije je
potrebno predhodno najaviti.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no dostaviti osebno ali po pošti s prejemom
najkasneje do 12. 11. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Celje Zavod
za planiranje in izgradnjo, 3000 Celje, Trg
celjskih knezov 9 (tajništvo Zavoda za plani-
ranje in izgradnjo). Ponudbe morajo biti za-
pečatene in vidno označene “Ne odpiraj –
ponudba za javni razpis, Zazidalni načrt GC“.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 11. 1999 ob 11. uri v sejni sobi naroč-
nika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbenega
zneska z veljavnostjo do podpisa pogodbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z določili
razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: podpis pogodbe.

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

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje tehničnih in drugih po-

gojev,
– drugi pogoji iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: do podpisa
pogodbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena in
druga merila navedena v razpisni dokumen-
taciji.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije o razpisu so možne vsak de-
lovni dan med 8. in 13. uro na Razvojnem
centru Inženiringi Celje, Ul. XIV. divizije 14 -
Celje pri Marijanu Pantnerju.

Mestna občina Celje
Zavod za planiranje in izgradnjo

Ob-13577
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. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem s postopnim od-
kupom opremljenih poslovnih prostorov
za uporabnika Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve v okvirni skupni
površini ca. 3500 m2 s potrebnimi 30
parkirnimi prostori.

Ocenjena vrednost naročila znaša
153,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: poslovni prostori se mo-
rajo nahajati v centru mesta Ljubljane.

5. a), b), c)
6., 7.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek storitve takoj
po sklenitvi pogodbe in primopredaji po-
slovnih prostorov, čas trajanja storitve: po
predlogu ponudnika.

9. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za delo, druži-
no in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljublja-
na, kont. oseba Alenka Žitnik, tel.
061/178-33-91, telefaks 061/178-34-11.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 11. 1999,
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

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

predložiti ponudbo: 24. 11. 1999 do 9. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana, glavna pisarna.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 11. 1999 ob 10. uri v sejni sobi
na naslovu: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe , če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene
vrednosti naročila za obdobje enega leta z
veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti
ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: skladno z dolo-
čili posebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahteve.

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

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost.
16. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 22. 2. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način porabe meril (21. člen ZJN): najem s
postopnim odkupom neopremljenih poslov-
nih prostorov.

1. lokacijska ustreznost (0-40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

tehničnih zahtevah za najem poslovnih pro-
storov (0-80 točk) ,
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Zbiranje ponudb

Ob-13591
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona in faksa: Kmetijsko veterinarski zavod
Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Go-
rica, tel. 065/135-12-00, 065/27-312,
objavlja javni razpis:

a) za prodajo moderne premične pol-
nilne linije proizvajalca Agrotehnica
Isontina, Italija

oziroma
b) oddajo v najem
z namenom, da izbrani ponudnik

opravlja storitve stekleničenja vin.
Ponudnik bo ceno storitev oblikoval v

soglasju z naročnikom oziroma pristojnim
ministrstvom.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: zbiranje ponudb.

3. Izhodiščna vrednost v primeru proda-
je je 30,000.000 SIT.

4. Na razpis se lahko javijo fizične in
pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– ponudnik je lastnik, solastnik ali na-
jemnik kamiona za kontejnerski prevoz
ustrezne kategorije,

– da je ponudnik vpisan v register pride-
lovacev vina,

– da izpolnjuje druge pogoje razvidne iz
razpisne dokumentacije.

Okvirni pričetek opravljanja storitev: de-
cember 1999 oziroma januar 2000.

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. 02/99/1 Ob-13450
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, p.p. 2374, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 4. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): cena, reference, rok plačila,
dokumentarni sistem kakovosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Merkur, d.d., Cesta na
Okroglo 7, Naklo.

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

trebno dobaviti: plinski viličar.
7. Pogodbena vrednost: 5,680.172,26

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,926.200 SIT, 5,680.172,26 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem  listu  Republike  Slovenije:  Urad-
ni list RS, št. 73-74 z dne 10. 9. 1999,
Ob-11184.

Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.

Št. 331/99 Ob-13451
1. Naročnik, poštni naslov: Gasilsko re-

ševalna služba Kranj, Bleiweisova 34,
Kranj.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis.

3. Datum izbire: 11. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): kakovost, funkcionalnost, last-
nost opreme, skladnost z razpisom, cena
in plačilni pogoji, celovitost ponudbe, upo-
števanje rokov dobave, ugodnosti pri ser-
visiranju, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mi-Star, d.o.o., Ljubljana,
Jamova 54, Ljubljana.

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

trebno dobaviti: gasilsko-kemično vozilo
s prahom in vodo GVS – V 1+2 (gasil-
sko podvozje, nadgradnja in gasilsko
reševalna oprema).

7. Pogodbena vrednost: 42,509.857
SIT.

8. Vrednost,  ki  jo  bo  izbrani  ponud-
nik oddal podizvajalcem ali tretjim:
42,509.857 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.

3. pogoji postopnega odkupa poslov-
nih prostorov in parkirnih oziroma garažnih
mest (0-10 točk),

4. pogoji postopnega odkupa pisar-
niške opreme (0 – 5 točk),

5. spreminjanje cen (0-10 točk),
6. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10

dni daljši plačilni rok od zahtevanega, ven-
dar največ 60 dni),

7. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (0 – 10 točk).

Pri vrednotenju po točkah od 1 do 7
se upošteva vplivnostni faktor 0,7.

8. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži v vplivnostnim faktor-
jem 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je
najugodnejši. Najugodnejša ponudba je
tista ponudba, ki doseže najvišji rezultat po
vseh vrednotenjih po posameznih va-
riantah.

18. Druge informacije o naročilu se lah-
ko pridobi pri Zmagi Grah, generalni sekre-
tarki, telefon 178-33-33.

Datum do katerega bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 24. 12.
1999.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Ur. l. RS, št.
56-57 z dne 16. 7. 1999.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

5. Polni naslov službe, od katere se zah-
teva razpisno dokumentacijo: KVZ Nova Go-
rica, Kmetijska svetovalna služba, Pri hrastu
18, 5000 Nova Gorica.

6. Datum, do kdaj je potrebno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 15. 11. 1999 do
14. ure.

Znesek in način plačila prispevka za raz-
pisno dokumentacijo: višina prispevka je
10.000 SIT in je plačljiv na žiro račun št.
52000-6010-12157 ali pri blagajni na se-
dežu zavoda.

7. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
oddati do 23. 11. 1999 do 12. ure na taj-
ništvo zavoda.

8. Naslov in način predložitve ponudbe:
ponudbe je potrebno predložiti v zapečate-
ni ovojnici, s pripisom – ponudba na javni
razpis – polnilna linija – ne odpiraj, na na-
slov zavoda.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 23. 11. 1999 ob
14. uri, na sedežu Kmetijsko veterinarske-
ga zavoda Nova Gorica, Pri hrastu 18, Nova
Gorica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
finančnih zavarovanj za resnost ponudbe:
ponudniki resnost ponudbe zavarujejo z
bančno garancijo v višini 3% vrednosti iz-
klicne cene, ki mora veljati vsaj 30 dni od
dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji za sklenitev pogodbe
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

12. Važnejše zahteve tehnične in poklic-
ne usposobljenosti ponudnika:

– možnost upravljanja s tovornjakom za
kontejnerski prevoz z nosilnostjo do 10 ton,
dolžine 4660 + 1700 mm, skupna dolžina
tovornjaka s kontejnerjem in prikolico za
agregat ne sme presegati 103000 mm,

– tehnične podrobnosti konfiguracije
konterjnerja za prevoz polnilne linije bodo
ponudniku dostopne v razpisni dokumen-
taciji,

– ponudnik oziroma šofer tovornjaka mo-
ra izpolnjevati pogoje cestno prometnih
predpisov,

– oziroma upravljalec linije mora imeti
končano najmanj višjo strokovno izobrazbo
kmetijske ali živilske smeri.

13. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– kompletnost ponudbe,
– najvišja cena ob izpolnjevanju drugih

zahtev,
– reference ponudnika,
– splošna ocena solidnosti ponudnika,
– program dela,
– druga merila, določena v razpisni do-

kumentaciji.
Način uporabe meril bo ovrednoten v

razpisni dokumentaciji.
14. Dodatne informacije: dodatne infor-

macije o ponudbi so na razpolago pri Sto-
janu Ščuka, tel. 065/13-51-206 in Tamari
Rusjan, tel. 065/13-51-209, vsak dan od
1. 11. 1999 do 19. 11. 1999 med 8. in
10. uro.

15. Ponudniki bodo o izidu javnega na-
tečaja obveščeni v roku 14 dni od javnega
odpiranja ponudb.

Kmetijsko veterinarski zavod
Nova Gorica
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 42,509.857 SIT, 27,137.498 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, št.
30/99.

Gasilsko reševalna služba, p.o.

Št. 240-9/99-3/2 Ob-13453
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ilir-

ska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska
Bistrica, telefaks 067/41-284.

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 (ute-

meljitev izbire): ponudbeno ceno s fiksnost-
jo cen, rok izvedbe razpisanih del, refe-
rence ponudnika in morebitnih podizva-
jalcev, finančno stanje s podatki, ki dol-
goročno izkazujejo stanje ponudnika,
garancijski roki, ustreznost ponudbe zah-
tevam razpisa.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska c. 3,
Ajdovščina.

6. (a) Kraj dobave: Ilirska Bistrica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: rekonstrukcija Knjižnice
Makse Samsa Ilirska Bistrica – sanaci-
ja konstrukcije, gradbeno-obrtniška de-
la zunanja ureditev, strojne instalacije
in elektroinstalacije.

7. Pogodbena vrednost: 44,604.944,80
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 92,432.538,06 SIT, 86,121.505,50
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-8720.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 5/99 Ob-13454
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik

Trbovlje Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
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: vrtalna garnitura.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 73,146.325 SIT z DDV, 39,795.980
SIT z DDV.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: po-
novljeni javni razpis za nabavo vrtalne gar-
niture ni uspel, saj po postopku pregleda
in ocenjevanja ponudb naročniku nista
ostali vsaj dve popolni ponudbi.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni

list RS, št. 56-57 z dne 16. 7. 1999,
Ob-7345.

Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o.

Ob-13456
1. Naročnik,  poštni  naslov:  Javni  za-

vod  RTV  Slovenija,  Kolodvorska 2,  Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 3. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): ekonomska cena in plačilni
pogoji, tehnična ustreznost, kot navedeno
v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Philips GMBH, Subsidiary
Weiterstadt, Nemčija.

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

trebno dobaviti: TV reportažno vozilo z
devetimi kamerami in vso drugo pri-
padajočo audio in video opremo – 1
komplet.

7. Pogodbena vrednost:
713,086.378,85 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 791,042.235 SIT, 642,660.197 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999.

RTV Slovenija, Javni zavod

Ob-13457
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la prof. dr. Josipa Plemlja Bled, Seliška 3,
Bled.

2. Način izbire najugodnejšega po-
nudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
(50. člen ZJN).

3. Datum izbire: 21. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): pogoji iz 40. člena ZJN, zago-
tovljene letne količine blaga, plačilni rok
30 dni, pri mesu in mesnih izdelkih mora
biti meso slovenskega izvora, odzivni čas
– en delovni dan, zagotovljena kontrola
kvalitete, najnižja cena. Vsa merila so v
enakem razmerju.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za sukcesivno
dobavo prehrambenih artiklov, ki so jih po-
nudili, se priznava:

1. Za kruh in pekovske izdelke:
– Pekarna Planika, Triglavska 43,

Bled,
– Peks, d.d., Kidričeva 53, Škofja

Loka,
– Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina

8, Lesce,
– Žito PT, d.d., Šmartinska c. 145,

Ljubljana.
2. Za sadje in zelenjavo:
– Gozdarsko kmetijska zadruga

“Gozd”, z.o.o., Za žago 1, Bled,
– Mercator, d.d., Ljubljana, Dunaj-

ska 107, Ljubljana,
– Pik-As, d.o.o., Brezje pri Tržiču

41a, Tržič.
3. Za meso in mesne izdelke:

– Mesarija Mlinarič, d.o.o., Želez-
niška 1, Lesce,

– Gozdarsko kmetijska zadruga
“Gozd”, z.o.o., Za žago 1, Bled,

– Emona, Mesna industrija Zalog,
d.d., Agrokombinatska 63, Ljubljana -
Zalog,

– Špecerija, Veletrgovina Bled, Ka-
juhova 3, Bled.

4. Za jajca:
– Gozdarsko kmetijska zadruga

“Gozd”, z.o.o., Za žago 1, Bled,
– Mercator, d.d., Ljubljana, Dunaj-

ska 107, Ljubljana,
– Loka, d.d., Kidričeva 54, Škofja

Loka,
– Pik-As, d.o.o., Brezje pri Tržiču

41a, Tržič.
5. Za mleko in mlečne izdelke:
– Gorenjska mlekarna, Smledniška

1, Kranj,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 63, Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, Petrovče,
– Gozdarsko kmetijska zadruga

“Gozd”, z.o.o., Za žago 1, Bled,
– Mercator, d.d., Ljubljana, Dunaj-

ska 107, Ljubljana.
6. Za mlevske izdelke in testenine:
– Mercator, d.d., Ljubljana, Dunaj-

ska 107, Ljubljana,
– Loka, d.d., Kidričeva 54, Škofja

Loka,
– Žito PT, d.d., Šmartinska c. 145,

Ljubljana.
7. Za sirupe, sadne sokove, konzer-

virano sadje:
– Loka, d.d., Kidričeva 54, Škofja

Loka.
8. Za  zmrznjene  in  konzervirane

ribe:
– Mercator, d.d., Ljubljana, Dunaj-

ska 107, Ljubljana.
9. Za ostalo prehrambeno blago:
– Mercator, d.d., Ljubljana, Dunaj-

ska 107, Ljubljana,
– Loka, d.d., Kidričeva 54, Škofja

Loka.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola prof.

dr. J. Plemlja Bled, Seliška 3, 4260 Bled
in podružnični šoli v Ribnem in na Bohinj-
ski Beli.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeni artikli po
razpisni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 21,238.000 SIT, in sicer:

a) za kruh in pekovske izdelke ca.
8,569.976 SIT,

b) za meso in mesne izdelke ca.
4,601.258 SIT,

c) za mleko in mlečne izdelke ca.
2,943.781 SIT,

d) za sadje in zelenjavo ca. 1,435.895
SIT,

e) zmrznjene in konzervirane ribe ca.
242.942 SIT,

f) za jajca ca. 146.530 SIT,
g) za mlevske izdelke in testenine ca.

441.436 SIT,
h) za sirupe, sadne sokove, konzervira-

no sadje ca. 1,083.342 SIT,
i) za ostalo prehrambeno blago ca.

1,773.164 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba
se sklepa z izvajalci, ki nimajo podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vse ponujene cene za skupine pre-
hrambenih artiklov so bile za ca. 10 do
15% nižje od cen v razpisni dokumentaciji.

11., 12., 13.
Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja,

Bled

Št. 0048-308/69-99 Ob-13452
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejših ponudni-
kov (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro iz-
vajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 9. 1999.
4. Merila  za  dodelitev  naročila  (ute-

meljitev  izbire):  na  javni  razpis  sta
prispeli 2 veljavni in popolni ponudbi, in
sicer za II. sklop dve ponudbi, za I. sklop
pa le ena. Upoštevajoč vsa merila iz razpi-
sne dokumentacije je naročnik izbral ugod-
nejšega  ponudnika  za  II.  sklop  (ustniki
za elektronski alkotest Draeger) iz razpi-
sne dokumentacije, in sicer: Draeger Slo-
venija d.o.o.

Javni razpis za sklop I (Detektorji prisot-
nosti CO2) ni uspel, ker za ta sklop nista
prispeli veljavni ponudbi vsaj dveh ponud-
nikov;

5. Ime  in  naslov  izvajalcev,  katerim  je
bilo  naročilo  dodeljeno:  Draeger  Slove-
nija  d.o.o.,  Nadgoriška  19,  1231  Ljub-
ljana.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-
nje zadeve Republike Slovenije, Vodovod-
na 93/a, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ustniki za elektronski al-
kotest Draeger, 400.000 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 11,186.000
SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani
ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim
osebam: s podizvajalci izbrani ponudnik ne
nastopa.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
Sklop II:
– vrednost najvišje ponudbe:

15,232.000 SIT z vključenim DDV,
– vrednost najnižje ponudbe:

11,186.000 SIT z vključenim DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65-66, z dne 13. 8. 1999,
Ob-9717.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 2573/99 Ob-13542
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 58,
1516 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 17. 9. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire); v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede obrazložitev in raz-
log za zaključek postopka brez dodelitve
naročila:

– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo opreme za zaščito in daljinsko vode-
nje RTP Elektro Ljubljani,

– reference proizvajalca opreme za
zaščito in daljinsko vodenje, ki se že upo-
rablja v Elektro Ljubljani.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: C & G d.o.o., Riharjeva
38, 1000 Ljubljana.

S proizvajalcem opreme za zaščito in
daljinsko vodenje Iskra Sysen.

6. a) Kraj dobave: RTP Žale.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– zaščita daljnovoda/kablovoda

(DV/KB) 110 kV,
– zaščita transformatorja 110/10 k-

V po 31,5 MVA,
– rezervna zaščita,
– sekundarna zaščitna oprema 10

(20) kV celic,
– daljinsko vodenje in telekomunika-

cije,
– prevzemne 110 kV meritve elek-

trične energije.
7. Pogodbena vrednost:

88,030.577,34 SIT brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 125,712.556 SIT, 83,127.400 SIT
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 62-63 z dne 6. 8. 1999.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.

Št. 663-05-484/99 Ob-13543
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): zbiranje predlogov.

3. Datum izbire: 8. 10. 1999.
4. Merila  za  dodelitev  naročila  (ute-

meljitev  izbire):  komisija  je  dokončne
predloge  pregledala  in  ocenila  v  skladu
s kriteriji in merili iz razpisne dokumentaci-
je. Komisija je vrednotila ustreznost ponu-
jenega objekta za izvajanje programa s
30%, lokacijo objekta s 30% in ceno ob-
jekta s 40%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročilo je dodeljeno dve-
ma ponudnikoma:

1. Hrib d.o.o., Večje Brdo 8, Dobje
pri Planini,

2. SGP Graditelj d.d., Maistrova 7,
Kamnik.

6. (a) Kraj dobave:
1. Šmarje pri Jelšah,
2. Kamnik.

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

1. stanovanje v poslovno stano-
vanjskem objektu, neto površina
100,51 m2,

2. stanovanje v stanovanjskem
objektu, neto površina 95,25 m2.

7. Pogodbena vrednost:
1. 18,457.560 SIT,
2. 22,027.250 SIT.

8. Število prejetih ponudb: 10.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

27,062.791,90 SIT in 12,505.200 SIT.
10. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: v
skladu z 59. členom ZJN so bila s ponud-
niki popolnih ponudb opravljena pogaja-
nja, po katerih so bili pozvani, da predloži-
jo dokončne predloge. Ocenjevani so bili
dokončni predlogi.

11. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 58-59 z dne 23. 7. 1999.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Ob-13544
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): zbiranje predlogov.

3. Datum izbire: 8. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): komisija je dokončne predlo-
ge pregledala in ocenila v skladu s kriteriji
in merili iz razpisne dokumentacije. Komi-
sija je vrednotila ustreznost ponujenega ob-
jekta za izvajanje programa s 30%, lokacijo
objekta s 30% in ceno objekta s 40%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Krajevna skupnost Loka pri
Zidanem mostu, Loka pri Zidanem mostu
51, Loka pri Zidanem mostu.

6. (a) Kraj dobave: Razbor - Loka pri
Zidanem mostu.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: hiša, neto površine
268,22 m2.

7. Pogodbena vrednost: 20,000.000
SIT.

8. Število prejetih ponudb: 4.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,521.992,12 SIT in 25,062.742,32
SIT.

10. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: v
skladu z 59. členom ZJN so bila s ponud-
niki popolnih ponudb opravljena pogaja-
nja, po katerih so bili pozvani, da predloži-
jo dokončne predloge. Ocenjevani so bili
dokončni predlogi.

11. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 58-59 z dne 23. 7. 1999.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Ob-13562
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, p.p. 2374, Ljubljana, faks
061/1889-609.

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

3. Datum izbire: 15. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): po objavljenih merilih v razpi-
sni dokumentaciji.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: EL-TEC Mulej, d.o.o., Pot
na Lisice 7, Bled.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Verovško-
va 62.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izdelava in dobava kom-
paktnih toplotnih postaj;

– 30 kW – 20 kom,
– 30 kW z bojlerjem 50 l – 7 kom,
– 30 kW z bojlerjem 130 l – 30 kom,
– 100 kW – 15 kom,
– 150 kW – 2 kom,
– 250kW – 2 kom.
7. Pogodbena vrednost: z 19% DDV

41,812.673 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: z 19% DDV znaša 43,169.987 SIT, z
19% DDV znaša 41,812.673 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-11183.

Javo podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.

Št. 7/99 Ob-13563
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6,
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 4. 10. 1999 ob 9. uri v sejni sobi
številka 51, II. nadstropje na sedežu na-
ročnika, Povšetova ulica 6, Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire):

– cena – 60 točk,
– garancijski rok – 20 točk,
– rok plačila – 10 točk,
– reference – 10 točk,
– usklajenost z obstoječo opremo –

10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– računalniška oprema: Intertrade ITS,

d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana,
– prenosni računalniki: AskPRO, d.o.o.,

Dunajska 122, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: računalniška oprema.
7. Pogodbena vrednost:
– računalniška oprema: 10,703.336

SIT,
– prenosni računalniki: 1,777.289 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. Računalniška oprema:

12,880.298 SIT, 9,979.491,40 SIT;
2. Prenosni računalniki: 2,198.715

SIT, 1,777.289 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 74 z dne 10. 9. 1999.

Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 03701-01/99 Ob-13589
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna

občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, kon-
taktna oseba Sašo Govekar, tel.
064/373-111.

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

3. Datum izbire: 4. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire):
– skladnost pogodbe z razpisnimi

pogoji,
– ponudbena cena,
– reference ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Alpetour Remont, d.d.,
Ljubljanska 22, 4000 Kranj.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je

potrebno dobaviti: dobava osebnega vo-
zila Renault espace grand 2000 ccm.

7. Pogodbena vrednost: 6,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,347.721,20 SIT, 6,274.348,34 SIT.
11.
12. Datum  in  številka  objave  razpisa

za ugotavljanje sposobnosti, če je bil
objavljen: Uradni list RS, št. 76 z dne
17. 9. 1999.

Mestna občina Kranj

Št. 096-31/99-2-8 Ob-13597
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, Tr-
žaška 16, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 21. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): popolnost ponudbe, finančno
stanje ponudnika, druga merila (cena, re-
ference, servis, in višje tehnične lastnosti).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:

1. Intertrade ITS, d.d., Kolodvor-
ska 9, Ljubljana,

2. Intertrade ITS, d.d., Kolodvor-
ska 9, Ljubljana,

3. Lancom, d.o.o., Tržaška 63, Ma-
ribor,

4. Lancom, d.o.o., Tržaška 63, Ma-
ribor,

5. Iskra računalniki, d.o.o., Tržaška
2, Ljubljana,

6. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljub-
ljana,

7. Hermes plus, d.d., Šlandrova 2,
Črnuče.

6. (a) Kraj dobave: 15 organizacijskih
enot naročnika.

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

1. 40 osebnih računalnikov,
2. 10 mrežnih strežnikov,
3. 7 mrežnih strežnikov,
4. 1 mrežni strežnik,
5. 19 prenosnih računalnikov,
6. 80 laserskih tiskalnikov,
7. 14 mrežnih strežnikov združlji-

vih s HP 9000.

7. Pogodbena vrednost:
1. 16,128.784 SIT,
2.  7,566.734 SIT,
3.  8,506.466 SIT,
4.  6,865.716 SIT,
5. 12,779.826 SIT,
6.  6,919.136 SIT,
7. 14,983.437 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb:

1.  11
2.  10
3.  9
4.  9
5.  9
6.  14
7.  2

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

1. 21,230.120 SIT,
10,804.724 SIT,

2. 10,394.114 SIT,
6,887.720 SIT,

3. 11,190.795 SIT,
8,506.466 SIT,

4. 9,488.714 SIT,
6,543.752 SIT,

5. 15,143.138 SIT,
12,779.826 SIT,

6. 9,001.160 SIT,
5,702.480 SIT,

7. 16,481.787 SIT,
14,983.437 SIT.

11., 12.
13. Datum  in  številka  objave  razpisa

v  Uradnem  listu  Republike  Slovenije:
Ur.  l.  RS,  št.  61  z  dne  30. 7. 1999,
Ob-8783.

14.
Agencija RS za plačilni promet

Št. 999-00-8/99 Ob-13658
1. Naročnik, poštni naslov: Urad pred-

sednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 17. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): naročilo je bilo dodeljeno po-
nudniku, ki je dobil največje število točk po
že objavljenih kriterijih na osnovi postavlje-
nih meril za ocenjevanje ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Avtohiša Real d.d., Vodo-
vodna 93, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj  dobave:  Ljubljana,  Erjavče-
va 17.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: odkup dveh rabljenih
osebnih vozil in dobava dveh novih
osebnih vozil.

7. Pogodbena vrednost: 5,977.798
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,979.606 SIT; 5,977.798 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.

Urad predsednika
Republike Slovenije
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ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-13448
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Krš-

ko, CKŽ 14, 8270 Krško.
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): ponudbena cena (40%), plačilni
pogoji (30%), reference ponudnika (20%) in
sposobnost ponudnika, da javno naročilo
opravi brez podizvajalcev (10%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročilo je dodeljeno po-
nudniku Krovstvo, tesarstvo, kleparstvo
Abram, s.p., Kostanjevica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ravne
strehe na telovadnici OŠ Kostanjevica.

7. Pogodbena vrednost: brez davka
12,464.119,50 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik ni-
ma podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,327.707 SIT, 12,464.119 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.

Občina Krško

Ob-13449

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Krš-
ko, CKŽ 14, 8270 Krško.

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): ponudbena cena (40%), plačilni
pogoji (30%), reference ponudnika (20%) in
sposobnost ponudnika, da javno naročilo
opravi brez podizvajalcev (10%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročilo je dodeljeno po-
nudniku Zadruga Resa, z.o.o., CKŽ 67,
Krško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija fasade na
OŠ Senovo.

7. Pogodbena vrednost: brez davka
8,970.727 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik ni-
ma podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,117.218 SIT, 8,970.727 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.

Občina Krško

Št. 6-5/53-99 Ob-13455

1. Naročnik, poštni naslov: Krajevna
skupnost Sp. Idrija, Slovenska c. 15,
Spodnja Idrija, p.p. 21.

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

3. Datum izbire: 17. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): upoštevane zahteve in merila
iz razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Zidgrad, d.d., Idrija.

6. (a) Vrsta in obseg dodeljenih grad-
benih del ter kraj izvedbe: gradnja kanali-
zacije: Zbirni kanal “S” z obrežnim za-
varovanjem I. faza, 1. etapa, Krajevna
skupnost Spodnja Idrija.

7. Pogodbena vrednost: SGP Zidgrad,
d.d., Idrija: 60,137.163 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 63,488.629,88 SIT, 60,137.163 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62-63 z dne 6. 8. 1999, št.
6-5/41-99.

Krajevna skupnost Spodnja Idrija

Št. 40305-152/99 Ob-13460

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Grosuplje, kont. oseba Marina
Štrus, Kolodvorska 2, Grosuplje, tel.
761-211, faks 762-533, soba št. 221.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: z javnim razpisom za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire: 3. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: pri oce-

njevanju ponudb so bili upoštevani kriteriji,
ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji:
ponudbena cena, reference pri izvajanju
tovrstnih del ter usposobljenost in sposob-
nost za izvajanje del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalne gradnje d.o.o.,
Cesta na Krko 7, Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovod-
nega omrežja - II. faza in del V. faze (od
točke 73 do točke 86) v zaselku Dobje
- Mala Stara vas v Občini Grosuplje.

7. Pogodbena vrednost:
14,056.887,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,224.527,46 SIT, 14,056.887,50
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave javnega

razpisa: Ur. l. RS, št. 60-61 z dne 30. 7.
1999.

Občina Grosuplje

Št. 031-01-46/99 Ob-13482
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Go-

rišnica, Gorišnica 54, 2272 Gorišnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.
3. Datum izbire: 22. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, kadri, rok, pla-
čilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradis nizke gradnje d.d.
Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: nadvoz čez
železniško progo Pragersko središče v
Zamušanih z deviacijami lokalnih cest.

7. Pogodbena vrednost: 164,533.821
SIT.

8. Število prejetih ponudb: 3.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

187,899.180 in 152,032.000 SIT.
10. Datum in številka objave predpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije Uradni
list RS, št. 62-63, z dne 6. 8. 1999.

11., 12., 13.
 Občina Gorišnica

Št. 414-05-08/99 Ob-13485
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 za gradbena dela.

3. Datum izbire: 24. 9. 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 naročilo

dodeljeno: SGD in projektiranje inž. Vili Me-
sner, s. p., Rošpoh 140a, 2351 Kamnica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja sekundar-
ne ulične kanalizacije – druga etapa III.
faze v naslednjih ulicah v naselju Mi-
klavž na Dravskem polju: Ulica Kirbiše-
vih, Ulica nad izviri – del in vzpostavitev
prejšnjega stanja na navedenih ulicah
(asfalterska dela).

7. Pogodbena vrednost:
58,001.026,02 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

80,687.259,19 SIT, 58,001.026,02 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 68 z dne 20. 8. 1999, Ob-9952.

Občina Miklavž na Dravskem polju

Ob-13493
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad Občine Izola za izgradnjo neprofitnih
stanovanj, Postojnska 3, Izola.

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

3. Datum izbire: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je pri izbiri najugodnej-
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šega ponudnika upošteval vsa merila, po-
dana v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GIP Stavbenik, d.d, Koper,
Ul. 15. maja št. 16, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno-obrtniška
dela v sklopu gradnje stanovanjskega
bloka 24a v naselju Livade v Izoli.

7. Pogodbena vrednost: 188,773.361
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 214,094.829 SIT, 188,773.361 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-10757.

Stanovanjski sklad Občine Izola
za izgradnjo neprofitnih stanovanj

Ob-13494

1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanj-
ski sklad Občine Izola za izgradnjo nepro-
fitnih stanovanj, Postojnska 3, Izola.

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

3. Datum izbire: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): naročnik je pri izbiri najugod-
nejšega ponudnika upošteval vsa merila,
podana v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GIP Stavbenik, d.d, Koper,
Ul. 15. maja št. 16, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: instalacijska dela v
sklopu gradnje stanovanjsekga bloka
24a v naselju Livade v Izoli.

7. Pogodbena vrednost: 43,767.037
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 55,168.195 SIT, 43,767.037 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-10755.

Stanovanjski sklad Občine Izola
za izgradnjo neprofitnih stanovanj

Št. 13/1182-99 Ob-13497

1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-
čina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

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 (uteme-

ljitev izbire): rok izvedbe, cena, plačilni
pogoji, finančna sposobnost ponudnika
(BON 1, BON 2 in BON 3), reference,
posebne ugodnosti, garancija.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Umetno kovinska obrt, d.d.,
Kropa.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  izdelava in postavi-
tev ograje v Prešernovem gaju.

7. Pogodbena vrednost: 9,758.906,78
SIT z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,629.930 SIT, 9,758.906,78 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999.

Mestna občina Kranj

Št. 14/2-35 Ob-13580

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vrh-
nika, Tržaška 1, Vrhnika.

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

3. Datum izbire: 31. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): cena, reference, garancija, ka-
drovska zasedba na investiciji, plačilni po-
goji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Rekon, d.o.o., Vir pri Stični
92, Ivančna Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: rekon-
strukcija ceste Pod Hruševco s parkir-
nimi prostori.

7. Pogodbena vrednost: 100,339.455
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

134,853.861,51 SIT, 95,948.551,80 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-8025.

Občina Vrhnika

Ob-13654

1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-
čina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje, kontaktna oseba Marko Planinšek,
univ. dipl. inž. grad., VO-KA Celje, tel.
063/425-030.

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

3. Datum izbire: 12. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): merila: cena 80%, usposob-
ljenost ponudnika 10% in reference 10%.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija razte-
žilnika Konjsko, Celje.

7., 8., 9., 10.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: na javni
razpis v roku ni prispela nobena ponudba.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999.

Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-13446

1. Naročnik, poštni naslov: Obalni dom
upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6103
Koper, ki ga zastopa direktor Dušan Vodo-
pivec.

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): cena in druga merila iz razpisne
dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Pešić Aleksander, s.p., II.
Prekomorske brigade 12, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vsa-
kodnevni razvoz do 90 kosil v Mestni
občini Koper.

7. Pogodbena vrednost: 7,216.056 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: edina ponudba 7,216.056 SIT.
11., 12.

Obalni dom upokojencev, Koper

Št. 581/99 Ob-13447

1. Naročnik, poštni naslov: Slovenska
filharmonija, Kongresni trg 10, 1000 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovljen javni razpis za
izbiro izvajalcev brez omejitev, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 57 z dne 16. 7. 1999
(Ob-7450).

3. Datum izbire: 23. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Odločilna razlika v ponudbeni ceni.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Biro 71, d.o.o., Ljubljana,
Mestni trg 19.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije in projek-
tantski nadzor.

7. Pogodbena vrednost: z vključenim
DDV je 21,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: na razpis sta

prispeli dve ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,894.500 SIT, 22,244.670 SIT.
11., 12.

Slovenska filharmonija, Ljubljana

Št. 031-01-45/99 Ob-13461
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Go-

rišnica, Gorišnica 54, 2272 Gorišnica.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 21. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev): cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: Certus Avtobusni promet Mari-
bor d.d., Linhartova ul. 22, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje prevozov osnovnošolskih otrok v
Občini Gorišnica.

7. Pogodbena vrednost: 69.902 SIT na
dan.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 69.902 SIT na dan.
11., 12.

Občina Gorišnica

Št. 400-02-33/99 Ob-13484
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: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajanje razpisanih del se odda
edinemu ponudniku po ponovljenem javnem
razpisu 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: kon-
cept ureditve Dravinje na odseku Mako-
le–Zbelovo.

7. Pogodbena vrednost: 7,599.340 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Številka objave razpisa v Uradnem

listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
54-56 z dne 9. 7. 1999, Ob-6322 in pono-
vitev javnega razpisa Uradni list RS, št. 76 z
dne 17. 9. 1999, Ob-11443.

Uprava RS za varstvo narave

Št. 045-02/93-1/7 Ob-13490
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija Državni zbor, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana, št. telefaksa: 061/12-58-160.

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

3. Datum izbire: 8. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila:

– reference ponudnika pri podobnih na-
ročilih in podobnem obsegu ter primerljivi
tehnologiji,

– usposobljenost osebja (sestava in po-
klicna usposobljenost osebja),

– cena,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti.
Utemeljitev izbire: izbrani ponudnik je od-

dal ponudbo, ki je na podlagi navedenih
meril in izvedenega točkovanja dosegla naj-
večje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: LIZ inženiniring podjetje za
pripravo in izvedbo investicij d.d., Vurnikova
2, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izbira
izvajalca za opravljanje storitev sveto-
valnega (investitorskega) inženiringa pri
prenovi velike dvorane Državnega zbo-
ra Republike Slovenije:

I. pripravljalna dela,
II. nadzor nad izgradnjo,
III. ekonomsko finančna opravila,
IV. pravna in administrativno-tehnična

opravila.
7. pogodbena vrednost:
I. pripravljalna dela: 0,8%,
II. nadzor nad izgradnjo: 1,2%,
III. ekonomsko finančna opravila: 0,35%,
IV. pravna in administrativno-tehnična

opravila: 0,15%.
Vrednosti so izražene v odstotkih od

vrednosti pogodbenih del.
V cenah je upoštevan davek na dodano

vrednost.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
I. Pripravljalna dela – 1,19%, 0,35%,
II. Nadzor nad izgradnjo – 1,50%,

0,95%,
III. Ekonomsko finančna opravila –

0,95%, 0,10%,
IV. Pravna in administrativno-tehnična

opravila – 0,60%, 0,09%,
Vrednosti so izražene v odstotkih od

vrednosti pogodbenih del.
V cenah je upoštevan davek na dodano

vrednost.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: zahte-
va za revizijo je bila zavrnjena s sklepom
revizijske komisije št. 019-194/
99-108-1165 z dne 6. 10. 1999.

12.
Državni zbor RS

Št. 039-2/99-211 Ob-13500
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Upravna enota Ljubljana, Adamič-
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 30. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): cena, lokacija, rok izdelave,
rok plačila in možnost vezave. Izbrani po-
nudnik je po postavljenih kriterijih dosegel
najvišje mesto v lestvici rangiranih ponudb
za posamezno izpostavo Upravne enote
Ljubljana.

5. Ime in naslov Izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Copis, d.o.o., Dunajska
158, Ljubljana, za Izpostavo Center in izpo-
stavo Šiška; Manicom, d.o.o., Pod Strahom
53, Škofljica, za Izpostavo Bežigrad; Povše
Matjaž, s.p., Povšetova 36a, Ljubljana, za
Izpostavo Moste-Polje in Šparovec Darko,
s.p., Trg MDB 7, Ljubljana, za Izpostavo
Vič-Rudnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: foto-
kopiranje.

7. Pogodbene vrednosti: Copis, d.o.o.,
1,268.551,90 SIT, 1,360.181,90 SIT; Ma-

nicom, d.o.o., 2,392.590,20 SIT; Povše
Matjaž, s.p., 1,161.475,70 SIT; Šparovec
Darko, s.p., 2,508.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,567.115,60 SIT (za Izpostavo Vič-
Rudnik), 730.552,90 SIT (za Izpostavo Mo-
ste-Polje).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Urad-
ni list RS, št. 58-59 z dne 23. 7. 1999,
Ob-8058.

Upravna enota Ljubljana

Št. 90315-30/1999-6 Ob-13501
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: 5. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): velja za vse razpisane naloge
enako in sicer:

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– naloga 3.1.: Geodetski zavod Celje

d.o.o., Ulica XIV: divizije 10, 3000 Celje,
– naloga 3.2.: Igea d.o.o., Koprska 94,

1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
3.1. Uskladitev meja območij zajema

DKN – območje Maribor
3.2. Uskladitev meja območij zajema

DKN – območje Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 3,310.000 SIT,
– naloga 3.2.: 4,313.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): naloga 3.1.: 23%.

9. Število prejetih ponudb: za vsako od
razpisanih nalog sta bili prejeti po 2 po-
nudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– naloga 3.1.: najnižja 3,310.000 SIT,

najvišja 3,652.550 SIT
– naloga 3.2.: najnižja 4,313.000 SIT,

najvišja 4,873.690 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12.

Geodetska uprava RS

Št. 90315-29/1999-6 Ob-13502
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.
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3. Datum izbire: 5. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): velja za vse razpisane naloge
enako in sicer:

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– naloga 3.1.: Monolit d.o.o., Letališka

17/II, 1000 Ljubljana,
– naloga 3.2.: Geodetski zavod Slove-

nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
3.1. Uskladitev meja območij zaje-

ma DKN – območje Novo mesto
3.2. Uskladitev meja območij zaje-

ma DKN – območje Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 5,038.000 SIT,
– naloga 3.2.: 1,489.800 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: za vsako od

razpisanih nalog sta bili prejeti po 2 po-
nudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

– naloga 3.1.: najnižja 5,038.000 SIT,
najvišja 5,642.560 SIT

– naloga 3.2.: najnižja 1,489.800 SIT,
najvišja 1,653.678 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.

12.
Geodetska uprava RS

Št. 110-1/99 Ob-13547

1. Naročnik, poštni naslov: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS,
d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

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

3. Datum izbire: 8. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): najnižja cena in druga merila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Geodetski zavod Slovenije,
Zemljemerska 12, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pre-
nos lege gradbene parcele avtoceste z
regulacijami in deviacijami in izdelava
parcelacijskih načrtov za AC odsek
Smlednik–Krška vas.

7. Pogodbena vrednost: 35,877.380
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,642.969 SIT, 35,877.380 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-13548

1. Naročnik, poštni naslov: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS,
d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

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

3. Datum izbire: 11. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): najnižja cena in druga merila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Dominvest, d.o.o., Ce-
sta Maršala Tita 18, Jesenice in odvetni-
ca Simona Ferjan, Cesta maršala Tita 1,
Jesenice.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje storitev pridobivanja zemljišč ter
pridobivanja objektov in razreševanje
problematike rušencev za potrebe
gradnje AC odseka Podtabor–Naklo.

7. Pogodbena vrednost: 25,562.940
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,944.000 SIT, 25,562.940 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-13549

1. Naročnik, poštni naslov: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS,
d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

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

3. Datum izbire: 11. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): najnižja cena in druga merila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Geodetski zavod Slovenije,
Zemljemerska 12, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pre-
nos lege gradbene parcele avtoceste z
deviacijami in regulacijami in izdelava
parcelacijskih načrtov za AC odsek
Podtabor–Naklo.

7. Pogodbena vrednost: 8,927.999
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,380.000 SIT, 8,927.999 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-13550

1. Naročnik, poštni naslov: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS,
d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

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

3. Datum izbire: 8. 10. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): najnižja cena in druga merila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ljubljanski geodetski biro,
d.d., Cankarejva 1/IV, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pre-
nos lege gradbene parcele avtoceste z
regulacijami in deviacijami in izdelava
parcelacijskih načrtov za AC odsek Kro-
novo–Smlednik.

7. Pogodbena vrednost: 28,811.610 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,390.775 SIT, 28,811.610 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 404-213-99 Ob-13579

1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS
za geofiziko, Kersnikova 3, 1000 Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 30. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): zaključek postopka brez do-
delitve naročila: samo ena popolna ponud-
ba, ki ustreza zahtevam razpisne dokumen-
tacije glede bistvenih elementov ponudbe.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pri-

prava in izvedba javnega razpisa za na-
kup seizmološke opreme.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,213.000 SIT in 2,975.000 SIT.
11., 12.

Uprava RS za geofiziko

Št. 64000/18/99 Ob-13588

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Tr-
bovlje, Leninov trg 4, 1420 Trbovlje.

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

3. Datum izbire: 4. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): cena, kvaliteta, reference, dru-
ge ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Integral Kum, promet, de-
lavnice in turizem Trbovlje, d.d., Keršičev
hrib 1, 1420 Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje prevozov šoloobveznih otrok za
potrebe javnih zavodov v Občini Trbov-
lje za šolsko leto 1999/2000.

7. Pogodbena vrednost: 34,8 mio SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: storitve bo
opravljal samo ponudnik.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,8 mio SIT, druga ponudba je bila
nepopolna.

11., 12.
Občina Trbovlje
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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. 1632/15595 Ob-13483
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez

predhodne objave javnega razpisa - po 55.
členu zakona o javnih naročilih: v skladu s
55. členom, 3. točka zakona o javnih naro-
čilih se odda javno naročilo brez javnega
razpisa proizvajalcu ventilov, firmi Flowser-
ve / BW/IP, ker je edina sposobna za do-
bavo rezervnih delov ventilov. V NE Krško
so vgrajeni ventili firme BW/IP, zato se
zamenjujejo rezervni deli na že vgrajenih
originalnih ventilih. Flowserve je tudi verifi-
cirana kot edina na podlagi zahtevanih
predpisov.

3. Datum izbire: 8. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): kvaliteta, cene rezervnih delov
ter varnostni razlog.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Flowserve, Via Galvani 6/8,
20054 Nova Milanese, Italia.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrar-
na Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 1 komplet rezervnih de-
lov za varnostne ventile firme Borg War-
ner.

7. Pogodbena vrednost: 11,478.667
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 1644/15674 Ob-13527
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez

predhodne objave javnega razpisa - po 55.
členu zakona o javnih naročilih: v skladu s
55. členom, 3. točke zakona o javnih na-
ročilih se odda javno naročilo brez javnega
rzapisa proizvajalcu ventilov, firmi Flowser-
ve / BW/IP, ker je edina sposobna za do-
bavo rezervnih delov ventilov. V NE Krško
so vgrajeni ventili firme BW/IP, zato se
zamenjujejo rezervni deli na že vgrajenih
originalnih ventilih. Flowserve je tudi verifi-
cirana kot edina na podlagi zahtevanih
predpisov.

3. Datum izbire: 12. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): kvaliteta, cene rezervnih delov
ter varnostni razlog.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Flowserve, Via Galvani 6/8,
20054 Nova Milanese, Italia.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrar-
na Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 1 komplet rezervnih de-
lov za varnostne ventile firme Borg War-
ner.

7. Pogodbena vrednost: 19,442.378
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 00421 Ob-13528

1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slo-
venije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Ma-
ribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 55.
členu zakona o javnih naročilih: edini us-
posobljen proizvajalec z zahtevano tehnič-
no opremo, ustreznimi strokovnimi kadri
ter intelektualne lastnine za izdelavo
brezšivnih denarnih in poštnih vreč (55.
člen, prvi odstavek, 3. točka).

3. Datum izbire: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): edini primerni proizvajalec.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Induplati tekstil, d.o.o., In-
dustrija platnenih izdelkov, Kamniška ce-
sta 24, Zgornje Jarše, 1230 Domžale.

6. (a) Kraj dobave: Poštni center Ljub-
ljana in Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 5500 kosov platnenih
poštnih vreč.

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,000.000 SIT.
11.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 00424/99 Ob-13592

1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slo-
venije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Ma-
ribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 55.
členu zakona o javnih naročilih: edini us-
posobljen prodajalec Unicefovih voščilnic
in razglednic (55. člen, prvi odstavek, 3.
točka).

3. Datum izbire: 15. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): edini primerni ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Društvo Slovenski odbor
za Unicef, Pavšičeva 1, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
Ljubljana in Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 25.000 kompletov suk-
cesivna dobava razglednic in voščilnic
UNICEF.

7. Pogodbena vrednost: 25,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Št. 853-32/7-99 Ob-13529
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših Hrastnik, Novi Log 4/A,
Hrastnik, tel. 0601/54-100, faks
0601/54-110. Način izbire ponudnika: jav-
ni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu
ZJN.

2. (a) Kraj dobave: Novi Log 4/A, Hrast-
nik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano:

A) Sadje in zelenjava
A1: sveže sadje v vrednosti 1,100.000

SIT,
A2) sveža zelenjava v vrednosti

1,430.000 SIT,
A3) konzervirano sadje in zelenjava v

vrednosti 990.000 SIT,
A4) zamrznjeno sadje, zelenjava in drugi

izdelki v vrednosti 600.000 SIT;
B) Meso in izdelki iz mesa:
B1) junetina, teletina, svinjina, kunčje

meso v vrednosti 3,700.000 SIT,
B2) perutninsko meso in izdelki iz perut-

nine v vrednosti 1,300.000 SIT,
B3) meso rib in mehkužcev v vrednosti

240.000 SIT,
B4) mesni izdelki v vrednosti 1,200.000

SIT,
B5) jajca v vrednosti 210.000 SIT;
C) Mleko, mlečni izdelki in margarina v

vrednosti 3,220.000 SIT;
D) Mlevski izdelki
D1) kruh in slaščičarski izdelki v vredno-

sti 1,220.000 SIT,
D2) moka, zdrob, testenine in sorodni

izdelki v vrednosti 441.000 SIT,
D3) zamrznjeni mlevski izdelki v vredno-

sti 455.000 SIT;
E) Olja v vrednosti 256.000 SIT;
F) Razno prehrambeno blago v vredno-

sti 1,400.000 SIT,
G) Pijače in napitki v vrednosti 950.000

SIT,
H) Dietni izdelki v vrednosti 420.000 SIT.
Okvirne količine blaga po skupinah in

podskupinah so razvidne iz predračunov, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
19,142.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: začetek 1. 1.
2000, zaključek 31. 12. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom starejših Hrastnik,
Novi Log 4/A, Hrastnik, tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 8. 11. 1999.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na negotovin-
ski način na žiro račun št.
52710-603-41292 ali v gotovini na blagaj-
ni na sedežu naročnika.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
16. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom starejših Hrastnik, No-
vi Log 4/A, Hrastnik, tajništvo z oznako jav-
ni razpis.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 11. 1999
ob 13. uri v Domu starejših Hrastnik, Novi
Log 4/A, v sejni sobi.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– zagotovitev pogojev iz 10. in 11. člena
navodil iz razpisne dokumentacije,

– zagotovitev 90% dobave artiklov po
vrsti in količini iz skupine oziroma podsku-
pine,

– ponudba mora veljati do 31. 12. 1999.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti do 25. 11. 1999; merilo za
izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja po-
nudbena vrednost v skupini oziroma pod-
skupini ob upoštevanju najvišjega deleža po-
kritosti artiklov po vrsti znotraj skupine ozi-
roma podskupine; dodatne informacije se
lahko zahtevajo pisno na naslovu pod 1.
točko.

10.
Dom starejših Hrastnik

Ob-13565
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta
maršala Tita 112, Jesenice, faks
064/861-696.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Jesenice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nezdravstveni potrošni
material. Okvirne količine so razvidne iz
razpisne dokumentacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
39.020.000 SIT.

(d) 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 blaga
po posameznih skupinah oziroma podsku-
pinah, vendar mora ponuditi s pogoji dolo-
čen odstotek artiklov ponujene (pod)skupi-
ne in zanje zagotavljati celotne letne razpi-
sane količine (glavni pogoji, 8. točka).

Skupine in podskupine:
A) Tekstil, delovna zaščitna oblačila in

obutev
1. tekstilni izdelki,
2. delovno zaščitna oblačila,
3. delovna obutev;
B) Pisarniški material, obrazci in tisko-

vine
1. pisarniški material,
2. obrazci,
3. tiskovine;
C) Ostali material
1. material za čiščenje,

2. PVC material,
3. papirna konfekcija.

3. Predvideni čas dobave: od 1. 1. 2000
do 31. 12. 2000 oziroma največ 12 mese-
cev.

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 maršala Tita 112, Jesenice, pri
Zdenki 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 doku-
mentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 5. no-
vembra 1999 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumnetacijo
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 torka,
23. novembra 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predlo-
žiti na naslov, ki je naveden pod 4.a točko.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v prostorih jedil-
nice (klet upravne stavbe) Splošne bolnišni-
ce Jesenice, v petek 26. 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 dejav-
nosti vsa predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

1. potrdilo (za ponudnike s statusom
s.p. lahko izjava), da proti ponudniku ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečajni
ali lkividacijski 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 (za ponudnike s statusom,
s.p. lahko izjava), 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 poslov-
ne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON 2 ali BON 3). Dokumenti na dan
objave razpisa ne smejo biti  starejši od 30
dni (lahko kopija originalnega 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 celotne
razpisane letne količine blaga, za katerega
je ponudnik, pri čemer mora ponuditi,

– vse razpisane artikle iz skupin A ali
B oziroma izbranih podskupin,

– najmanj 50% artiklov iz skupine C
oziroma njenih izbranih podskupin,

8. izjavo, da sprejema pogoje razpi-
sne dokumentacije,

9. opis referenc z dokazili (izjave kup-
cev ali drugi ustrezni dokumenti),

10. izjavo, da nudi najmanj 60 dnevni
plačilni rok,

11. izjavo, da bo blago dostavljal fco
Splošna bolnišnica Jesenice, razloženo v
pogodbenih rokih,

12. izjavo, da bo dostavljal cenike v
zahtevani frekvenci.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba naročnika je Zdenka
Pulec, višja upravna delavka, tel.
064/868-486, faks 064/861-696.

Morebitni ponudniki morajo ob zahtevi
po pošiljanju razpisne dokumentacije ali ob
njenem osebnem prevzemanju navesti, za
katere skupine oziroma podskupine razpi-
sanega blaga bodo ponudniki. Tako bodo
poleg enotne razpisne dokumentacije pre-
jeli tudi vzorce (obrazci, tiskovine ipd.), ki
sodijo le k delu razpisanega blaga in
omogočajo ustrezno ponudbo.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera o naročilu ni bila objav-
ljena, ker to ni potrebno.

Splošna bolnišnica Jesenice

Ob-13566
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta
maršala Tita 112, Jesenice, faks
064/861-696.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Jesenice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano. Okvirne količine so razvidne iz raz-
pisne dokumentacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
86,400.000 SIT.

(d) 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 bla-
ga po posameznih skupinah oziroma pod-
skupinah.

Skupine:
I. mleko in mlečni izdelki,
II. sveže meso in izdelki iz mesa,
III. ribe,
IV. mesni in suhomesnati izdelki,
V. jajca,
VI. olja in maščobni proizvodi,
VII. moka, testenine, zdrobi,
VIII. kruh in pekovsko pecivo,
IX. sveže sadje,
X. zelenjava, sveža in naravno kisana,
XI. konzervirana zelenjava in sadje,
XII. zmrznjena zelenjava in sadje,
XIII. dietetični proizvodi,
XIV. brezalkoholne pijače in mineralne

vode,
XV. splošno prehrambeno blago.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 85-86 / 22. 10. 1999 / Stran 5691

Podskupine so navedene v seznamu bla-
ga v razpisni dokumentaciji.

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 maršala Tita 112, Jesenice, pri
Zdenki 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 doku-
mentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 5. no-
vembra 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,
26. novembra 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti na naslov, ki je naveden pod 4.a
točko.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Splo-
šne bolnišnice Jesenice, v torek 30. no-
vembra 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 dejav-
nosti 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 lkividacijski 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 poslov-
ne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON 2 ali BON 3). Dokumenti na dan
objave razpisa ne smejo biti  starejši od 30
dni (lahko kopija originalnega 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 najmanj
20% razpisane letne količine blaga, za kate-
rega je ponudnik,

8. izjavo, da sprejema pogoje razpi-
sne dokumentacije,

9. opis referenc z dokazili (izjave kup-
cev ali drugi ustrezni dokumenti),

10. izjavo, da nudi najmanj 60 dnevni
plačilni rok,

11. izjavo, da bo blago dostavljal fco
Splošna bolnišnica Jesenice, razloženo v
pogodbenih rokih,

12. izjavo, da bo dostavljal cenike v
zahtevani frekvenci.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba naročnika je Jože Bo-
gataj, vodja kuhinje, tel. 064/868-266, faks
064/861-696.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera o naročilu ni bila objav-
ljena, ker to ni potrebno.

Splošna bolnišnica Jesenice

Št. 4/99 Ob-13567
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Nova Gorica, No-
va Gorica, Gregorčičeva 16, telefaks
065/1294-160.

2. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev No-
va Gorica, Nova Gorica, Gregorčičeva 16.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago za
obdobje 12 mesecev – po skupinah:

1. sadje,
2. zelenjava in suhe stročnice,
3. kruh in pekarsko pecivo,
4. jajca,
5. zamrznjene ribe,
6. konzervirane ribe,
7. perutnina in perutninski izdelki,
8. sveže meso,
9. mesni izdelki,
10. mleko in mlečni izdelki,
11. zamrznjeni izdelki iz testa,
12. zamrznjena zelenjava,
13. testenine,
14. mlevski izdelki,
15. olja,
16. splošno prehrambeno blago.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
46,740.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev:
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom upokojencev Nova
Gorica, Nova Gorica, Gregorčičeva 16, taj-
ništvo, tel. 065/1294-164, med 8. in 13.
uro po enodnevni predhodni najavi po faksu
in priložitvi dokazila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 15. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
52000-603-31390 pri Agenciji za plačilni
promet Nova Gorica.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 22. 11. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom upokojencev Nova Gori-
ca, Nova Gorica, Gregorčičeva 16, tajništvo.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpi-

raj” z navedbo št. Uradnega lista RS, razpi-
sno skupino blaga in naslovom ponudnika.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 11. 1999
ob 8. uri na naslovu naročnika Dom upoko-
jencev Nova Gorica, Nova Gorica, Gregor-
čičeva 16, v klubu.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– kriteriji določeni z razpisno dokumen-

tacijo,
– cena.
9., 10.

Dom upokojencev Nova Gorica

Št. 33/13-5 Ob-13571
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: pralna in čistilna sredst-
va, material za osebno higieno in PVC
material in tekstilni izdelki.

1. pralna sredstva,
2. čistilna sredstva,
3. material za osebno higieno,
4. PVC material,
5. delovna obleka,
6. bolniško perilo.

 Dobavitelj mora ponuditi najmanj 60%
blaga po posamezni skupini.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
15,900.000 SIT.

1. pralna sredstva  – 2,080.000 SIT,
2. čistilna sredstva – 2,170.000 SIT,
3. material za osebno higieno –

2.390.000 SIT,
4. PVC material – 1.430.000 SIT,
5. delovna obleka – 1.830.000 SIT,
6. bolniško perilo – 6,000.000 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: Splošna bolnišnica 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 pone-
deljka do petka.

(c) Znesek in način plačila razpisne do-
kumentacije: za dvig razpisne dokumentaci-
je je potrebno nakazati 5.950 SIT (samo
negotovinsko) na ŽR 52700-603-40248 s
pripisom »za čistilna sredstva«.

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 17. 11. 1999
ob 11. uri na upravi Splošne bolnišnice
Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.
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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 zako-
nom,

– drugi pogoji so razvidni iz razpisne do-
kumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.

10., 11.
  Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 33/13-5 Ob-13573
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: pisarniški material.

1. pisarniški material,
2. obrazci.

Dobavitelj mora nuditi najmanj 80% bla-
ga po posamezni skupini.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
5,300.000 SIT.

1. Pisarniški material – 3,600.000 SIT.
2. Obrazci – 1,700.000 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: Splošna bolnišnica 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 pone-
deljka do petka.

(c) Znesek in način plačila razpisne do-
kumentacije: za dvig razpisne dokumentaci-
je je potrebno nakazati 5.950 SIT (samo
negotovinsko) na ŽR 52700-603-40248 s
pripisom »za pisarniški material«.

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 17. 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

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. 05-122/99 Ob-13546
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, faks
061/17-49-272.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zasnova in izdelava
predloga za vnos hidroenergetskih ob-
jektov v prostor – strokovne podloge za
dolgoročne planske akte. Ocenjena vred-
nost: 100,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Ljubljana.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: za-

četek januar, konec junij 2000.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Go-
renjska c. 46, 1215 Medvode, Roman Mo-
dic, 061/17-49-183.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. oktober 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 20.000 SIT je po-
trebno plačati na račun št. 50106-601-
27492 pri APP, ekspozitura Ljubljana-Vič.
Na virmanu mora biti naveden tudi naziv
razpisanih del.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 22. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Savske elektrarne Ljubljana,
d.o.o., vložišče, Gorenjska c. 46, 1215
Medvode.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 22. 11. 1999 ob

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 zako-
nom,

– drugi pogoji so razvidni iz razpisne do-
kumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.

10., 11.
  Splošna bolnišnica Trbovlje

13. uri v sejni sobi SEL, Gorenjska c. 46,
1215 Medvode.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik mora biti pravna
oseba, ki mora biti registrirana in izpolnjeva-
ti fizično-poslovne in tehnične sposobnosti
v skladu z razpisno dokumentacijo in zakon-
skimi določili.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– ustrezna registracija in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, v področje katere
spada izvedba javnega naročila,

– ustrezna finančna sposobnost,
– ni v postopku prisilne poravnave, v ste-

čajnem ali likvidacijskem postopku,
– dokazilo, da mu zakon ne prepovedu-

je skleniti pogodbe,
– ima poravnane obveznosti iz naslova

davkov, taks in drugih dajatev, določenih z
zakonom,

– ustrezno dokazilo pristojnega ministrs-
tva, da ponudnikovi vodstveni delavci v zad-
njih 3 letih pred pričetkom naročila niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s po-
slovanjem,

– ima ustrezne reference (podjetja in ka-
drov),

– ima ustrezne kapacitete za predvideni
čas izvajanja del,

– podpisana izjava, da sprejema razpi-
sne pogoje, predvidene z razpisno doku-
mentacijo,

– ustrezna zanesljivost ponudnika glede
na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v
preteklih poslih,

– pisna dokazila in informacije, iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s po-
trebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami.

Rok, v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu razpisa: ponudniki bodo o izidu
razpisa obveščeni do 22. 12. 1999.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: razpis bo potekal v dveh delih – v pr-
vem delu priznanje sposobnosti za dodeli-
tev naročila, v drugem delu pa izbor naju-
godnejše ponudbe ponudnikov, ki jim je bi-
la ta sposobnost priznana. Merila in pogoji
za izbor najugodnejše ponudbe bodo defi-
nirana v povabilu k oddaji ponudbe za iz-
vedbo razpisanih storitev.

11.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,

Medvode

Javni razpisi

Ob-13651
Na podlagi pravil o delovanju Regional-

nega garancijskega sklada Celje, sklepa
nadzornega sveta Regionalne razvojne
agencije Celje, d.o.o., ter razpisa za prido-
bitev poroštva za dolgoročna posojila za in-
vesticijsko-razvojne projekte obrtnikov, pod-
jetnikov oziroma enot malega gospodarstva
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 20-22
z dne 2. 4. 1999 objavlja Regionalna raz-
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vojna agencija Celje, d.o.o., Regionalni ga-
rancijski sklad Celje dodatno kvoto razpo-
ložljivih sredstev v višini 34,400.000 SIT.

Vsa ostala določila tega razpisa ostajajo
nespremenjena.

RRA, d.o.o., Celje

Popravek

Št. 27/99 Ob-13724
V javnem razpisu Sklada RS za razvoj

malega gospodarstva objavljenem v Ur. l.
RS, št. 58-59 z dne 23. 7. 1999 se

– v preamboli v šesti vrsti za besedilom
“30/93” vključi novi tekst, ki glasi:

“Pogodbe št. MMGT 1/99 z dne
20. 9. 1999.”

Naslov javnega razpisa se razširi in glasi:
“Javni razpis za kreditiranje projek-

tov iz sredstev pridobljenih iz naslova
zakona o uporabi sredstev, pridobljenih
iz naslova kupnine, na podlagi zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur.
l. RS, št. 45/95) in projektov  iz 2. člena
pogodbe št. MMGT 1/99 za manj razvi-
ta področja – podeželje, odmaknjeni
predeli, podjetniki in obrtniki, mlajši od
trideset let ter ženske, podjetnice in
obrtnice.”

V 1. točki Predmet razpisa se znesek
kreditiranja razširi na “2,486.876 SIT” in
doda tekst:

“V navedenem znesku znašajo sred-
stva za posebne ciljne skupine iz razšir-
jenega teksta v naslovu 86,876.000
SIT.”

Obenem vas prosimo še za objavo Za-
ključka javnega razpisa:

“Sklad RS za razvoj malega gospo-
darstva objavlja, da so sredstva (Ur. l.
RS, št. 58-59/99) za leto 1999 porab-
ljena, zato se javni razpis zaključi.”

Sklad RS za razvoj malega
gospodarstva

Razveljavitev

Ob-13697
Javni razpis brez omejitev za izbiro naju-

godnejšega ponudnika za gradbena dela pri
projektu »Ustanovitev medregionalnega kul-
turno-umetniškega centra« v Središču, ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 80 z dne
1. 10. 1999, Ob-12566 in Ob-12567,
str. 5385/86, se razveljavi.

Onej-društvo prekmurske pobude

Ob-13695
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) in navodil Evropske Unije,
PHARE CREDO program, Central Program-
me Office – Dangroup Consortium, objavlja
ONEJ, društvo prekmurske pobude

javni razpis za izbiro izvajalca
za izvedbo projekta “ustanovitev

medregionalnega
kulturno-umetniškega centra”

Izvedbo del sofinancira Evropska komi-
sija iz sredstev PHARE, v okviru PHARE
CREDO programa, projekt št.
98-SI/HU-33-H-06. Na razpis se lahko ena-
kopravno prijavijo vse pravne osebe iz dr-
žav, članic Evropske unije in iz držav, pre-

jemnic sredstev programa PHARE. Tudi
vgrajeni materiali in oprema morajo izvirati iz
teh držav.

Naročnik: ONEJ, društvo prekmurske
pobude, p.p. 197, 9000 Murska Sobota,
telefon: 00386 69 27 130.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvedba rekonstruk-

cije in izgradnja objekta “Art Center” v Sre-
dišču na Goričkem.

Ocenjena vrednost del je ca. 31,5 mio
SIT (162.000 EUR).

Dela se oddajojo kot celota. V primeru,
da bo vrednost ponudb presegla razpolož-
ljiva sredstva, ima naročnik pravico, da po
lastni presoji iz razpisa izloči določena raz-
pisana dela.

Predvideni čas pričetka del je po podpisu
pogodbe (predvidoma začetek decembra),
rok za dokončanja del je konec aprila 2000.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Izbira izvajalca bo potekala po postop-
ku, ki ga predpisuje zakon o javnih naroči-
lih, (Ur. l. RS, št. 24/97 in navodilih Evrop-
ske Unije, PHARE CREDO program, Cen-
tral Programme Office. Merila za dodelitev
naročila so natančneje opredeljena v razpi-
sni dokumentaciji. Najcenejša ponudba ni
nujno najugodnejša.

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 2 letih na projektih, pri katerih je bil
ponudnik glavni izvajalec in, ki so po naravi
in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;

– drugi pogoji, navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 2% od ponudbene vrednosti v
EUR ali SIT ali v protivrednosti v katerikoli
tuji konvertibilni valuti.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentaci-

jo v slovenskem jeziku pridobijo na naslovu:
ONEJ, društvo prekmurske pobude, pp
197, 9000 Murska Sobota po vplačilu ne-
vračljivega zneska 10.000 SIT v valuti na
ŽR št. 51900-620-203 05
1340115-1295381 s pripisom “Za razpi-
sno dokumentacijo - ART CENTER”.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 26. 10. 1999 dalje. Za
vse dodatne informacije je pooblaščen Sto-
jan Habjanič, telefon 00 386 69 31 594 in
00 386/41-653-801.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v slovenskem jeziku morajo

prispeti do 16. 11. 1999 do 12. ure po
lokalnem času na naslov: Občina Moravske
Toplice, Kranjčeva ul. 3., 9226 Moravske
Toplice.

Ovojnice morajo biti zaprte in jasno ozna-
čene: ”Prijava na razpis - Ne odpiraj”. Odpi-
ranje ponudb bo javno in bo dne 17. 11.
1999 ob 10. uri po lokalnem času v sejni
sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
9226 Moravske Toplice. Pri odpiranju po-
nudb lahko sodeluje en predstavnik ponud-
nika, ki se izkaže s pisnim pooblastilom.

ONEJ, društvo prekmurske pobude

Ob-13696
In accordance with Law on Public Pro-

curement (OG RS 24/97) and Instructions
given by European Union’s PHARE CREDO
Programme, Central Programme Office –
Dangroup Consortium, ONEJ, društvo prek-
murske pobude announces

Invitation to Tender for Works
for the Project “Establishing the

Interregional Art and Cultural Centre”
The works are co-financed by the Euro-

pean Commission from PHARE funds in the
framework of PHARE CREDO programme,
Project No. 98-SI/HU-33-H-06. Participa-
tion is open on equal terms to all legal per-
sons of Member States of the European
Union and of beneficiary countries of the
PHARE programme. Supplies of materials
and equipment offered must also originate
from those countries.

Ordered by: ONEJ, društvo prekmurske
pobude, p.p.197, 9000 Murska Sobota,
telefon 00386 69 27130.

1. Subject to Tender
The Invitation to Tender is issued for the

selection of the Contractor for reconstruc-
tion and building of Art Centre.

Estimated Value of Works is ca. 31,5
mio SIT (162.000 EUR).

Works are given away as a whole. 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 after signing of the
Contract and shall be finalised till the end of
April 2000.

2. Procedure and Conditions of the Con-
tract

The procedure for contract award will
follow the Slovene legislation (Law on Pub-
lic Procurement, OG RS 24/97) and in-
structions given by European Union’s PHA-
RE CREDO Programme, Central Program-
me Office. Criteria for selection of a sub-
contractor are in detail described in a tender
dossier. The cheapest tender is not neces-
sary the advantageous tender.

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:

– successful experience as the prime
contractor in construction of project of the
same nature and complexity comparable to
the tendered works during last 2 years,

– other conditions, as written in a tender
dossier.

All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 2 % of the
Tender Price in EUR or SIT or any other
equivalent foreign convertible currency.

3. Tender Dossier
Tender Dossier in the Slovene language

may be obtained from the following address:
ONEJ – društvo prekmurske pobude, pp
197, 9000 Murska Sobota, upon payment
of nonrefundable fee of 10.000 SIT to the
bank account No.51900-620-203 05
1340115-1295381 with the notice “For
tender dossier ART CENTRE”.

Only tenderers purchasing the tender
documents will be eligible to submit their
offers. The tender dossiers are available
from 1st October 1999. For all additional
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information the responsible person is Sto-
jan Habjanič, phone 00 386 69 31 594
and 00 386/41-653-801.

4. Submission of Tenders
Complete tenders in the Slovene lan-

guage must be delivered by latest on 16th

October 1999 by 12:00 hrs local time to
the address: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva ul. 3., 9226 Moravske Toplice.
The sealed envelope has to be marked “Po-
nudba na razpis – Ne odpiraj”. The opening
of bids will be public on 17 th of October at
10:00 hrs local time at the address: Občina
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Mo-
ravske Toplice. At the opening session one
Tenderer’s representative, submitting the
power of attorney may participate.

ONEJ, društvo prekmurske pobude

Št. 911-00-1/99 Ob-13496
Ministrstvo za obrambo v imenu Vlade

Republike Slovenije na podlagi 77. člena
zakona o obrambi (Ur. l. RS, št. 82/94,
44/97, 87/97 in 13/98 - odločba US) ter
1. in 2. člena uredbe o koncesijah za pro-
met z vojaškim orožjem in opremo (Ur. l.
RS, št. 57/99) razpisuje

javni razpis
za podelitev splošnih koncesij za

promet z vojaškim orožjem in opremo
1. Koncedent: Vlada Republike Sloveni-

je, Gregorčičeva 20, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je

podelitev splošnih koncesij za promet z vo-
jaškim orožjem in opremo (v nadaljevanju:
koncesije) v skladu z uredbo o namenski
opremi (Ur. l. RS, št. 43/99, 72/95 in
48/98) in v skladu s področji navedenimi v
razpisni dokumentaciji. Posamezne koncesi-
je se lahko podelijo za eno, nekaj ali vsa
področja navedena v razpisni dokumentaciji.

3. Število, začetek in čas trajanja koncesij:
vlada RS bo podelila določeno število konce-
sij za dobo 3 let. Koncesije začnejo veljati z
dnem izdaje sklepa o podelitvi koncesije.

4. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
vlagatelj:

– da je gospodarska družba, zavod ali
druga organizacija registrirana v Republiki
Sloveniji,

– da ima v sodni register vpisano ustrez-
no dejavnost in izpolnjuje pogoje za oprav-
ljanje te dejavnosti v Republiki Sloveniji.

5. Kriteriji, na podlagi katerih se izbira
koncesionar:

a) Gospodarski kriteriji:
– obseg storitev in programa,
– tehnološka in kadrovska opremljenost,
– sposobnost zagotavljanja protidobav

pri prodaji vojaškega orožja in opreme na
območju države oziroma pri uvozu,

– zastopanost domačih proizvajalcev,
– izkušnje in reference pri poslovanju z

vojaškim orožjem in opremo;
b) Varnostni kriteriji:
– morebitna prepoved poslovanja v skla-

du s predpisi, s katerimkoli državnim orga-
nom,

– morebitna prepoved prometa z vo-
jaškim orožjem in opremo v skladu s pred-
pisi s strani kateregakoli državnega organa,

– prepoved prometa z vojaškim orožjem,
ki je prepovedano po mednarodnih spora-
zumih in pogodbah,

– urejenost sistema varovanja zaupnih
podatkov in objektov oziroma prostorov, v
katerih se hrani vojaško orožje in oprema, v
skladu s predpisi.

6. Opis obveznosti koncesionarjev:
– koncesionar mora na vsak poziv Mini-

strstva za obrambo ali drugega državnega or-
gana za dobavo vojaškega orožja in opreme,
v predpisanem roku, dati pisno ponudbo,

– koncesionar mora, v skladu z drugim
odstavkom 6. člena uredbe o koncesijah za
promet z vojaškim orožjem in opremo, omo-
gočiti vpogled v izvajanje prometa ali v po-
samezni posel z vojaškim orožjem in opre-
mo na zahtevo Ministrstva za obrambo,

– za zagotavljanje zaupnosti podatkov in
za varovanje objektov, prostorov ter vozil za
hranjenje in transport vojaškega orožja in
opreme, mora koncesionar ravnati v skladu
s predpisi, ki urejajo to področje.

7. Obvezne sestavine prijave:
a) izjava vlagatelja, da se strinja z vsebi-

no razpisnih pogojev oziroma razpisne do-
kumentacije ter da bo prijavo pripravil sklad-
no z navodilom za izdelavo prijave,

b) overjeno dokazilo pristojnega organa
o registraciji vlagatelja, ki na dan odpiranja
vlog ni starejše od 90 dni,

c) odločba pristojnega organa o izpol-
njevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti,

d) obvestilo Zavoda RS za statistiko o
identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti,

e) izjava vlagatelja o stanju na dan odda-
je prijave,

f) bon 1 in bon 2 ali bon 3, izdani s strani
Agencije za plačilni promet (bon 2 in bon 3
na dan odpiranja vlog ne smeta biti starejša
od 90 dni) ali davčna napoved za samostoj-
ne podjetnike za leto 1998,

g) dokazila pristojnih organov, da ima
vlagatelj na dan priprave prijave poravnane
davke in prispevke, določene z zakonom,

h) tehnološka in kadrovska opremljenost,
i) izjava o sposobnosti zagotavljanja pro-

tidobav,
j) zastopanost domačih proizvajalcev,
k) izkušnje in reference pri poslovanju z

vojaškim orožjem in opremo,
l) izjava o izpolnjevanju varnostnih kriteri-

jev,
m) izjava o urejenosti varovanja zaupnih

podatkov v skladu s predpisi ter o varovanju
objektov in prostorov, v katerih se hrani vo-
jaško orožje in oprema,

n) izjava, da bo na zahtevo Ministrstva za
obrambo omogočen vpogled v izvajanje pro-
meta ali v posamezni posel z vojaškim orož-
jem in opremo.

8. Rok za oddajo vlog: prijave morajo
biti dostavljene do 22. decembra 1999 do
13. ure na naslov: Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana s
pripisom “Ne odpiraj, prijava - javni razpis
MO – koncesije za promet z vojaškim
orožjem in opremo”. Prijave se oddajo pri-
poročeno po pošti ali osebno v glavni pisar-
ni Ministrstva za obrambo, kjer pristojni us-
lužbenec izda potrdilo o sprejemu pošiljke.

Prijave se bodo komisijsko odprle po
poteku roka za oddajo vlog. Vlagatelji bodo
o odpiranju vlog pisno obveščeni v roku 8
dni od dneva odpiranja vlog.

9. Razpisna dokumentacija: razpisno do-
kumentacijo se pridobi, ob predložitvi doka-

zila, da je plačano 20.000 SIT na žiro račun
Ministrstva za obrambo, št.:
50100-637-55216, do 22. novembra
1999, vsak delovni dan od 9. do 11. ure na
naslovu: Ministrstvo za obrambo, Urad za
logistiko - Sektor za opremljanje, Kardelje-
va ploščad 26, Ljubljana, Valter Barba.

Razpisna dokumentacija bo na pisno
zahtevo ob priloženem dokazilu o plačilu
poslana tudi po pošti.

10. Dodatne informacije: dodatne infor-
macije, pojasnila ali napotila v zvezi s prija-
vo, razpisnimi dokumenti in o postopkih za
prijavo lahko zahteva le tisti, ki je dvignil
razpisno dokumentacijo, vendar le s pisno
prijavo, dostavljeno najkasneje do 30. no-
vembra 1999 na naslov: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko - Sektor za
opremljanje, Kardeljeva ploščad 26, 1000
Ljubljana s pripisom “Razpis za podelitev
koncesij za promet z vojaškim orožjem in
opremo - dodatne informacije”. Odgovor bo
posredovan prosilcu v petih dnevih od pre-
jema zahtevka po dodatnih informacijah.

11. Rok za izdajo sklepov o podelitvi
koncesij ter način in rok za obveščanje kan-
didatov: vlada bo na predlog Ministrstva za
obrambo izdala sklepe o podelitvi koncesij.
Sklepi bodo izdani do konca februarja
2000. O izboru koncesionarjev bodo kan-
didati pisno obveščeni v roku 8 dni po izdaji
sklepov.

Ministrstvo za obrambo

Št. 3258-28/99 Ob-13578
Na podlagi določil zakona o izvrševanju

proračuna Republike Slovenije za leto 1999
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 34/98,
91/98), proračuna RS za leto 1999 (Ur. l.
RS, št. 91/98) in odredbe o načinu oddaja-
nja subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/98) Ministrstvo za malo gospo-
darstvo in turizem objavlja

javni razpis
za pomoč pri postavitvi in začetku

delovanja garancijskih skladov
ter dokapitalizaciji obstoječih

garancijskih skladov
Vir: razpoložljiva sredstva na proračun-

ski postavki 4137 – Garancijski sklad – so
namenjena okvirno v višini 200,000.000
SIT.

I. Predmet razpisa:
1. Ministrstvo za malo gospodarstvo in

turizem bo sofinanciralo projekte ustanovi-
tve in razvoja garancijskih skladov za po-
dročje malega gospodarstva.

2. Projekti ustanovitve in razvoja bodo
podprti v skladu s skupnim razvojnim kon-
ceptom, izdelanim v sodelovanju s pred-
stavniki Sklada za razvoj malega gospo-
darstva RS, RPC - Regionalnih podjetniških
centrov (oziroma RRA – Regionalnih razvoj-
nih agencij) in lokalnih skladov za razvoj
malega gospodarstva.

3. Skupna višina sredstev, ki se dodelju-
je v letu 1999, na podlagi tega javnega
razpisa znaša okvirno 200 mio SIT – razpo-
ložljiva sredstva na postavki 4137 – Garan-
cijski sklad.

II. Merila in pogoji:
1. Na razpis se lahko prijavijo pravne

osebe regionalnega značaja s sedežem v
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RS, ki imajo kot prioriteto v svojih nalogah
in delih opredeljen razvoj podjetništva in
obrti.

2. Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem bo subvencioniralo:

– vzpostavitev, pričetek in zagon delova-
nja garancijskega sklada,

– dokapitalizacijo že obstoječega garan-
cijskega sklada.

3. Prijavitelj mora imeti:
– izdelan poslovni načrt postavitve raz-

voja in delovanja garancijskega sklada,
– študijo izvedljivosti za postavitev ga-

rancijskega sklada, potrjenega s strani Mi-
nistrstva za malo gospodarstvo in turizem.

4. Poslovni načrt, ki mora biti izdelan za
obdobje petih let, mora vključevati poleg
vseh obveznih elementov še rešitve za na-
slednja področja:

– analiza stanja na področju malega gos-
podarstva, problemi pri financiranju malega
gospodarstva v regiji in potreba po ustano-
vitvi ali dokapitalizaciji “regionalnega garan-
cijskega sklada“,

– predvideni učinki delovanja “regional-
nega garancijskega sklada“,

– organizacijska shema delovanja “regio-
nalnega garancijskega sklada“,

– finančni načrt za obdobje petih let,
– partnerji v projektu, njihove povezave

in odvisnosti, učinki, viri in način zagotav-
ljanja,

– oblikovanje kreditnega in garancijske-
ga potenciala, viri, sheme, pogoji dodelje-
vanja,

– pravni status “regionalnega garancij-
skega sklada“,

– upravljanje, vodenje in delovanje “re-
gionalnega garancijskega sklada“,

– nadzor nad porabo sredstev “regional-
nega garancijskega sklada“,

– možne oblike zavarovanj poroštev,
– pogoji sodelovanja z bankami,
– simulacija modela zbiranja, ocenjeva-

nja, dodeljevanja, spremljanja dodelitve ga-
rancij za vsako od izbranih ciljnih skupin.

5. Kandidati morajo plasirati dodeljena
finančna sredstva do 30. 6. 2000.

6. Prednost pri dodeljevanju sredstev
imajo:

– novoustanovljeni garancijski skladi,
– že obstoječi in delujoči garancijski

skladi, ki so pridobili v letu 1999 nove obči-
ne, ki so regijsko manj razvite.

7. Merila za že obstoječe garancijske
sklade pri dodeljevanju finančnih sredstev
so tudi:

– število in skupna vrednost (v SIT) odo-
brenih kreditov,

– število in skupna vrednost (v SIT) odo-
brenih garancij.

III. Vsebina vloge:
– prijavni obrazec, ki ga prijavitelj dobi

na Ministrstvu za malo gospodarstvo in turi-
zem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, vsak
delovni dan med 9. in 14. uro, ali pa ga
zainteresirani kandidati lahko dobijo po po-
šti. Obrazci se lahko naročijo po telefonu v
recepciji ministrstva pri Manici Valdhuber,
tel: 062/22-94-53-21, vsak delovni dan
med 11. in 12. uro,

– poslovni načrt “regionalnega garancij-
skega sklada“,

– fazni plan izvedbe projekta in dinamiko
porabe sredstev,

– pismo o nameri o vstopu več partner-
jev v “regionalni garancijski sklad“,

– za že delujoče garancijske sklade: re-
ference regionalne institucije za področje
dodeljevanja garancij, v okviru katere bo
“regionalni garancijski sklad“ deloval,

– za novoustanovljene garancijske skla-
de: reference in dosedanje izkušnje institu-
cije, ki bo operativno opravljala naloge in
dela “regionalnega garancijskega sklada“.

IV. Splošna določila in rok za prijavo:
1. Rok za oddajo prijav je 12. 11. 1999

do 14. ure na naslov: Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11,
2000 Maribor.

2. Prijave morajo biti v zaprti kuverti z
vidno oznako: “Ne odpiraj – javni razpis,
Garancijski sklad“, sicer bo ponudba v po-
stopku odpiranja zavrnjena kot nepravilno
opremljena.

3. Vloge z vso potrebno dokumentacijo
morajo biti poslane priporočeno po pošti ali
morajo biti osebno oddane v vložišču Mini-
strstva za malo gospodarstvo in turizem, Tru-
barjeva 11, 2000 Maribor. Vloga mora biti
oddana v zaprti ovojnici z naslovom Regio-
nalnega podjetniškega centra ter z oznako
“Ne odpiraj – javni razpis, Garancijski sklad“.

4. Javno odpiranje ponudb bo 15. 11.
1999 ob 10. uri na Ministrstvu za malo gos-
podarstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000
Maribor, pred komisijo za odpiranje prijav.

5. Ministrstvo bo odločitev o izboru pro-
jektov, ki jih bo v letu 1999 podprlo, vsem
sodelujočim sporočilo v roku 45 dni od od-
piranja prijav.

6. Ministrstvo si pridržuje pravico, da ne
vrača dokumentacije, niti ne bo posredova-
lo obrazložitve zavrnjenim prijavam, bo pa
omogočilo morebitnim pritožbam vpogled v
dokumentacijo izbranih projektov.

7. Financiranje ter druge medsebojne
obveznosti bodo urejene s pogodbami med
ministrstvom in izbranimi kandidati.

Dodatne informacije posreduje mag.
Alenki Marovt, tel. 062/228-39-20, vsako
sredo in petek od 9. do 11. ure.

Ministrstvo
za malo gospodarstvo

in turizem

Št. 56/99 Ob-13659
Na podlagi 12. člena pravilnika o merilih

in pogojih za uporabo sredstev fundacije za
financiranje športnih organizacij v Republiki
Sloveniji (Ur. l. RS, št. 67/98) (v nadaljeva-
nju: pravilnik), Fundacija za financiranje
športnih organizacij v Republiki Sloveniji,
Ljubljana, Trubarjeva 77 (v nadaljevanju fun-
dacija) objavlja

javni razpis
za uporabo sredstev fundacije

za financiranje športnih organizacij
v Republiki Sloveniji v letu 2000

1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajal-
cev programov, in sicer do naslednjih višin:

– športna dejavnost 396 mio SIT, in si-
cer:

a) za dejavnosti vrhunskega športa - pro-
grame reprezentanc 158,400.000 SIT,

b) za dejavnosti športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhun-

ski šport - programe reprezentanc
158,400.000 SIT,

c) za dejavnosti interesne športne vzgo-
je otrok in mladine, športne dejavnosti štu-
dentov in športno rekreacijo 59,400.000
SIT,

d) za druge programe 19,800.000 SIT;
– gradnja športnih objektov 414 mio SIT,

in sicer
a) za gradnjo športnih objektov

380,880.000 SIT,
b) za subvencioniranje obresti od posojil

za gradnjo športnih objektov 33,120.000
SIT;

– raziskovanje in razvoj športa 72 mio
SIT,

– založništvo v športu 18 mio SIT.
2. Pogoji sofinanciranja:
2.1. Usposobljenost prosilca
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne

osebe javnega ali zasebnega prava in za-
sebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje
za izvajanje dejavnosti na področju športa.

2.2. Finančni pogoji sofinanciranja
Pridobljena sredstva po tem razpisu lah-

ko predstavljajo:
– pri športni dejavnosti največ 50% vred-

nosti dejavnosti,
– pri gradnji športnih objektov največ

30% predračunske vrednosti celotne inve-
sticije,

– pri raziskovanju in razvoju športa naj-
več 75% vrednosti programa,

– pri založništvu v športu največ 70%
stroškov.

2.3. Ostali pogoji sofinanciranja
Prednost pri izboru bodo imele neprido-

bitne organizacije.
2.3.1. Za sofinanciranje dejavnosti vr-

hunskega športa in dejavnosti športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v ka-
kovostni in vrhunski šport, lahko kandidira-
jo le nacionalne panožne športne zveze, in
sicer, če:

– so pri dejavnosti vrhunskega športa v
programe reprezentanc vključeni športniki
svetovnega, mednarodnega in perspektiv-
nega razreda,

– so pri dejavnosti športne vzgoje otrok
in mladine v programe reprezentanc vklju-
čeni športniki, usmerjeni v kakovostni in vr-
hunski šport.

Za dejavnosti interesne športne vzgoje
otrok in mladine ter športno dejavnost štu-
dentov lahko kandidirajo prosilci s progra-
mi, ki niso del rednega ali razširjenega pro-
grama šole, ki ga izvaja prosilec med šol-
skim oziroma študijskim letom. Prosilec mo-
ra za izpeljavo programa zagotoviti vsaj 10%
sredstev iz proračuna lokalne skupnosti.

Prednost pri sofinanciranju dejavnosti in-
teresne športne vzgoje otrok in mladine,
športne dejavnosti študentov in športne re-
kreacije bodo imeli programi, ki bodo zbrali
večji delež sredstev iz drugih virov in s tem
znižali prispevek udeležencev, imeli večje
število udeležencev, imeli večje število stro-
kovnega kadra s pedagoško izobrazbo in
imeli aktualen, izviren ter ekonomičen pro-
gram. Prednost pri izboru bodo imele krov-
ne organizacije, kot so razna športna zdru-
ženja, občinske športne zveze ali zavodi za
šport ipd. Za športno rekreacijo bodo imeli
prednost prosilci s projekti množičnih prire-
ditev.
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Za druge programe lahko kandidirajo
prosilci s projekti, katerih namen je:

– informiranje ljudi o športno rekreativ-
nih dejavnostih na regionalnem ali širšem
področju,

– promocija športno rekreativnih dejav-
nosti preko rednih tedenskih oddaj ali ru-
brik v medijih nacionalnega obsega,

– muzejska dejavnost, določena z zako-
nom o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS,
št. 7/99), na področju športa.

Za program muzejske dejavnosti na po-
dročju športa lahko kandidirajo le državni
muzeji, opredeljeni z zakonom o varstvu kul-
turne dediščine.

Prosilci za sofinanciranje drugih progra-
mov morajo za izpeljavo zagotoviti najmanj
60% delež sofinanciranja iz drugih virov.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli pro-
grami, ki bodo ob enakih pogojih finančno
ugodnejši.

Vsi prosilci na področju športne dejav-
nosti morajo predložiti natančno vsebino
programa, delo strokovnega in organizacij-
skega kadra, višino načrtovanih materialnih
stroškov in finančni načrt programa.

2.3.2. Za sofinanciranje gradnje šport-
nih objektov lahko kandidirajo lastniki šport-
nih objektov oziroma investitorji novograd-
nje, rekonstrukcije, adaptacije, vzdrževal-
nega dela na športnih objektih ali prosilci za
pridobitev dokumentacije, in sicer:

– za sofinanciranje novogradenj in rekon-
strukcij športnih objektov investitorji, ki pred-
ložijo lokacijsko dokumentacijo in investicij-
ski program,

– za sofinanciranje adaptacij in vzdrže-
vanj športnih objektov investitorji, ki predlo-
žijo investicijski program in odobreno pri-
glasitev del pristojnega upravnega organa,

– za sofinanciranje pridobitve dokumen-
tacije investitorji, ki predložijo dokazilo o
lastništvu zemljišča, kjer bo potekala inve-
sticija, oziroma soglasje lastnika zemljišča k
investiciji, če prosilec ni lastnik zemljišča.

Za dokazovanje javnega interesa v inve-
sticijah, ki bodo kandidirale za sredstva fun-
dacije, je treba predložiti program nacional-
ne panožne športne zveze ali občinske
športne zveze ali občine, ki je potrjen s
strani pristojnega organa in iz katerega bo
razvidna vloga, položaj in pomen športnega
objekta in investicije.

Investitorji morajo s sredstvi, pridobljeni-
mi s strani fundacije, razpolagati v skladu z
zakonom o javnih naročilih (Ur. list RS, št.
24/97).

Prednost pri sofinanciranju gradnje
športnih objektov bodo imeli prosilci:

– katerih projekti bodo namenjeni različ-
nim športnim dejavnostim (tekmovalnemu
športu, športni rekreaciji, šolskemu in štu-
dentskemu športu) in več športnim pano-
gam,

– katerih investicije predstavljajo nad-
standard nad šolskim zagotovljenim progra-
mom,

– katerih investicije so v teku,
– ki investirajo v aktivne športne povr-

šine.
Za subvencioniranje obresti od posojil

za gradnjo športnih objektov, lahko kandidi-
rajo investitorji novogradnje ali rekonstruk-
cije na športnih objektih, ki so najeli posoji-
lo pri poslovnih bankah.

Prosilci za subvencioniranje obresti mo-
rajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:

– predračunska vrednost investicije mo-
ra biti najmanj 50 mio SIT,

– med viri financiranja morajo imeti za-
gotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,

– najvišja višina posojila, ki je predmet
subvencioniranja, znaša največ 50% pre-
dračunske vrednoti,

– ne smejo biti v stečajnem postopku,
prisilni poravnavi ali likvidaciji,

– niso dobili nepovratnih sredstev fun-
dacije za sofinanciranje gradnje športnih ob-
jektov.

Prosilci za subvencioniranje obresti od
posojil za gradnjo športnih objektov morajo
predložiti:

– kreditno pogodbo in obračun bančnih
obresti, če že imajo posojilo, oziroma izra-
čun predvidenih bančnih obresti,

– bonitetno poročilo (z izjemo lokalnih
skupnosti).

Sredstva bodo izvajalcem izplačana za
plačilo realnih obresti, ki bodo zapadle v letu
2000 in do 31. 12. 2004. Višina subvencije
obrestne mere za posameznega investitorja
lahko znaša do 100% višine obresti.

2.3.3. Za sofinanciranje raziskovanja in
razvoja športa lahko kandidirajo izvajalci, ki
predložijo projekt, iz katerega mora biti raz-
vidna vsebina in natančni finančni načrt.

Za sofinanciranje nakupa tehnologij, ki
so potrebne za spremljanje in razvoj trenin-
ga in programov spremljanja in razvoja tre-
ninga, morajo izvajalci programov dokazati
prostorske, kadrovske in tehnološke zmož-
nosti, ki omogočajo izvedbo programov, ter
imeti zagotovljeno najmanj 50% sredstev iz
drugih virov.

Izvajalci manjkajočih programov za stro-
kovno usposabljanje in izobraževanje v špor-
tu morajo dokazati, da imajo za izvedbo pro-
gramov usposabljanja in/ali izobraževanja
ustrezno koncesijo Ministrstva za šolstvo in
šport. Dokazilo morajo dostaviti fundaciji naj-
kasneje do 1. februarja 2000. Prednost pri
sofinanciranju bodo imeli prosilci, ki bodo
kandidirali za usposabljanje in izobraževa-
nje volunterskih športnih delavcev.

Kandidati za štipendije za usposabljanje
in izobraževanje strokovnih delavcev v špor-
tu lahko kandidirajo za štipendije doma in v
tujini. Imeti morajo mnenje ustrezne nacio-
nalne športne zveze. Za domače programe
morajo dokazati, da se bodo udeležili pro-
gramov usposabljanja in izobraževanja z
ustrezno koncesijo Ministrstva za šolstvo in
šport. Dokazilo morajo dostaviti fundaciji naj-
kasneje do 1. februarja 2000.

Za sofinanciranje programov znanstveno
raziskovalnih projektov lahko kandidirajo iz-
vajalci, ki imajo znanstveno raziskovalne pro-
jekte sofinancirane v okviru Ministrstva za
znanost in tehnologijo (aplikativni projekti,
CRP) oziroma tisti, ki bodo to potrdilo lahko
predložili do 20. februarja 2000.

2.3.4. Za sofinanciranje založništva v špor-
tu lahko kandidirajo tisti, ki predložijo vsebin-
ski opis dela in natančni finančni načrt.

Za sofinanciranje strokovnih knjig mora-
jo kandidati pred izvedbo sofinanciranja
predložiti pozitivno mnenje dveh recenzen-
tov. Enega recenzenta določi svet fundaci-
je, drugega pa Fakulteta za šport ali pristoj-
na nacionalna panožna športna zveza.

Za sofinanciranje strokovnih in znanstve-
nih revij oziroma delov revij s strokovno ali
znanstveno tematiko mora kandidat predlo-
žiti mnenje Olimpijskega komiteja Slovenije
- Združenja športnih zvez, Fakultete za šport
ali pristojne nacionalne panožne športne
zveze.

3. Rok in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo pro-

silci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati
osebno na naslov Fundacija za financiranje
športnih organizacij v Republiki Sloveniji,
Trubarjeva 77, 1000 Ljubljana, najkasneje
do 25. novembra 1999. Šteje se, da je
prijava prispela pravočasno, če je bila zad-
nji dan roka za oddajo prijav oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 14. ure
oddana v prostorih fundacije.

Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov prosilca (polni naslov pošilja-

telja),
– naslov fundacije (polni naslov prejem-

nika),
– pripis “javni razpis” in
– področje, na katerem prosilec kandi-

dira (vrhunski šport; športna vzgoja otrok
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vr-
hunski šport; interesna športna vzgoja
otrok in mladine, šport študentov in šport-
na rekreacija; drugi programi; gradnja
športnih objektov; subvencioniranje obre-
sti posojil za gradnjo športnih objektov; ra-
ziskovanje in razvoj športa; založništvo v
športu).

4. Vsebina vloge
Vloge morajo vsebovati:
– izpolnjen obrazec FŠO 2000 za po-

dročje, na katerem kandidira prosilec,
– dokazilo o usposobljenosti prosilca, in

sicer fotokopijo odločbe o registraciji in fo-
tokopijo obvestila Statističnega urada RS o
identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti,

– fotokopijo zaključnega računa za pre-
teklo leto, potrjenega s strani Agencije za
plačilni promet, za pravne osebe javnega ali
zasebnega prava oziroma zaključni račun
za preteklo leto, potrjen s strani najvišjega
organa društva, če le-to nima žiro računa pri
Agenciji za plačilni promet oziroma dohod-
ninsko odločbo za zasebnike,

– dokazila o izpolnjevanju ostalih pogo-
jev, navedenih v tem javnem razpisu.

Kandidati za sredstva fundacije lahko
predpisane obrazce in navodila za pripravo
vloge proti plačilu prejmejo na sedežu fun-
dacije vsak dan od 10. do 12. ure ali na
naslovu spletnih strani http://www.si-
gov.si/fso/.

Izpolnjevanje obrazcev:
– pisava mora biti čitljiva in pregledna

(velike tiskane črke),
– če kandidat kandidira na več različnih

področjih, je dolžan za vsako posamezno
področje pripraviti svojo vlogo,

– če eno področje vsebuje več projek-
tov, prosilec za vsak projekt pripravi svojo
vlogo.

5. Informiranje kandidatov
Vse informacije so na voljo na spletnih

straneh fundacije. Za dodatne informacije
lahko kandidati fundacijo zaprosijo pisno na
naslov fundacije oziroma ustno na telefon-
sko številko 061/139 19 20, vsak dan med
10. in 12. uro. Kontaktna oseba je Aleksan-
dra Blagojević.
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6. Postopek obravnave vlog
Datum odpiranja vlog bo v roku 14 dni

po končanem razpisnem roku. Razpisna ko-
misija bo odprla pravočasno poslane prijave
in ugotovila, ali prijave izpolnjujejo razpisne
pogoje. Prijave, ki bodo prispele na sedež
fundacije po razpisnem roku za prijavo, bo-
do zavrnjene. Če razpisna komisija ob odpi-
ranju vloge ugotovi, da vloga ne vsebuje
vseh zahtevanih dokazil o izpolnjevanju po-
gojev, komisija tako vlogo zavrže in o tem
obvesti kandidata.

Izvajalce letnega programa fundacije iz-
bere svet fundacije na podlagi meril za izbor
izvajalcev, določenih v pravilniku, in predlo-
gov strokovnih komisij sveta fundacije.

Med vrednotenjem vlog lahko strokovne
komisije od kandidatov zahtevajo dodatne
informacije, podatke in neodvisna strokov-
na mnenja na stroške kandidata. Če kandi-
dat zahtevanih dodatnih informacij ne do-
stavi v zahtevanih rokih, se svet fundacije
odloča na osnovi znanih podatkov.

Svet fundacije bo po končanem vred-
notenju sprejel sklep o dodelitvi sredstev.
Fundacija bo pisno obvestila samo kandi-
date, ki jim bodo odobrena sredstva funda-
cije, in sicer najkasneje do 31. marca
2000.

Fundacija za financiranje
športnih organizacij
v Republiki Sloveniji

Ob-13690
V skladu s pravilnikom o dodeljevanju

štipendij in drugih oblik denarne pomoči
Ustanove - Fundacije akademskega slikarja
Karla Pečka (Ur. l. RS, št. 82/99) objavlja

javni razpis
za dodeljevanje štipendij

za dodiplomski študij
v študijskem letu 1999 - 2000

Ustanova - Fundacija akademskega sli-
karja Karla Pečka razpisuje štipendije za
dodiplomski študij s področja humanistike
(slikarstvo, kiparstvo, glasba, muzealstvo,
umetnostna zgodovina).

Na razpis se lahko prijavijo državljani Re-
publike Slovenije s stalnim prebivališčem
na območju koroške regije, ki izpolnjujejo
spodaj navedene pogoje.

Kandidati lahko kandidirajo za štipendijo
za dodiplomski študij, če so v končani sred-
nji šoli dosegli najmanj prav dober uspeh v
zadnjih dveh letih, imajo status rednega štu-
denta oziroma v primeru višjih letnikov naj-
manjšo povprečno oceno osem in izpolnju-
jejo merila izrazite nadarjenosti za intelek-
tualna in umetniška dela, kar dokazujejo z
dosedaj doseženimi priznanji in priporočili
ustanov iz področja za katerega konkurira.

Ustanova - Fundacija akademskega sli-
karja Karla Pečka bo podelila tri štipendije.
Kandidatu je lahko štipendija dodeljena za
redni dodiplomski študij največ za 4 leta in
pol. Prednost pri dodelitvi bodo imeli kandi-
dati višjih letnikov.

Prijava za štipendijo za dodiplomski štu-
dij mora vsebovati:

– življenjepis kandidata,
– overjeni prepis spričeval tretjega in če-

trtega letnika srednje šole, odnosno prepis
ocen zadnjega končanega letnika visoko-
šolskega študija,

– potrdilo o zaključnem izpitu,
– potrdilo o vpisu, na visokošolski študij

za študijsko leto 1999/2000,
– potrdilo o stalnem prebivališču,
– potrdila o dosedanjih udejstvovanjih in

dosežkih kandidata na področju za katere-
ga želi pridobiti štipendijo,

– pismena priporočila ustanov in orga-
nizacij.

Komisija bo pri oceni prijav smiselno
upoštevala naslednja merila:

– povprečna ocena  učnega uspeha do-
sežena v srednji šoli oziroma zadnega letni-
ka visokošolskega študija 1998/1999,

– priporočilo ustanov in organizacij,
– prednostno področje študija tudi glede

na kadrovske potrebe koroških ustanov.
Prijave s celotno dokumentacijo kandi-

dati pošljejo priporočeno po pošti na naslov
Ustanova - Fundacija akademskega slikarja
Karla Pečka, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec.

Dodatne informacije dobite na telefonu
0602/41-114 vsak delovni dan med 10. in
11. uro.

Razpis traja 14 dni po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, za prijave, ki ne
bodo v skladu z zahtevanimi pogoji in navo-
dili se bo štelo, da niso bile vložene. Kandi-
dati bodo obveščeni o izboru v roku 1 me-
seca po poteku razpisnega roka.

Fundacija akademskega slikarja
Karla Pečka

Ob-13458
Mestna občina Celje objavlja

javni razpis
za oddajo zemljišč v začasni zakup
V začasni zakup se oddajo:
1. nezazidana stavbna zemljišča v k.o.

Celje, k.o Sp. Hudinja, k.o. Medlog, k.o.
Ostrožno, k.o. Košnica in k.o. Teharje,

2. javne površine v istih, k.o. kot pod
1. točko.

(detajlneši pregled zemljišč je možen pri
kontaktni osebi iz predzadnjega odstavka
tega razpisa).

Zemljišča so primerna za postavitev og-
lasnih panojev.

Zakup se bo sklepal za določen čas za
dobo petih let, z možnostjo prejšnje od-
povedi oziroma podaljšanja zakupa, gle-
de na realizacijo prostorsko izvedbenega
načrta.

Izbranim ponudnikom bo ob sklenitvi po-
godbe predloženo tudi ustrezno dovoljenje
za postavitev oglasnih panojev.

Rok za sklenitev pogodbe je 15 dni od
pravnomočnosti izbire ponudnika. Rok za-
četka koriščenja zemljišča bo določen s po-
godbo, ki pa ne sme biti več kot 30 dni od
pravnomočne izbire ponudnika.

Zemljišča bodo kandidatom oddana po
načelu videno-kupljeno (zakupodajalec ne
prevzema odškodninskih odgovornosti od
dosedanjih uporabnikov zemljišč).

Pri odločanju pri oddaji stavbnega zem-
ljišča v začasni zakup bo Komisija dala pred-
nost kandidatom, ki bodo:

– ponudili celovito ponudbo (prevzem
čimveč zemljišč v zakup),

– ponudili najbolj kvalitetne rešitve in naj-
večji obseg le-teh,

– ponudili najboljši program sanacije
zemljišč, ki se dajejo v začasni zakup vključ-
no z njihovo okolico,

– ponudili višjo zakupnino, ki ne sme biti
nižja od veljavne.

Prijava za razpis mora vsebovati:
– predstavitev dejavnosti z registracijo

(ali potrdilo o državljanstvu RS),
– lokacije zemljišč, ki jih želijo pridobiti v

zakup,
– navedbo vrste in oblikovni predlog og-

lasnih panojev,
– način nameščanja in odstranjevanja

oglaševalskih sredstev,
– izjavo, da so z kandidati seznanjeni z

dejanskim in pravnim stanjem zemljišč, ka-
kor tudi z občinskimi odloki, ki urejajo de-
javnost, ki jo bodo izvajali na zemljiščih,

– izjavo, da bodo kandidati upoštevali
vsa določila dovoljenja za postavitev ogla-
snih panojev.

Odpiranje ponudb bo v sejni sobi ZPI,
Trg Celjskih knezov 9, Celje dne 29. 10.
1999 ob 12. uri.

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje
do 29. 10. 1999 do 10. ure v tajništvo ZPI,
Trg Celjskih knezov 9, Celje, kjer dobijo
interesenti tudi vse potrebne informacije,
tel. 063/484-822, int. 367 – Trobiš.

Rok za objavo razpisnih rezultatov 3 dni
od dneva odpiranja ponudb.

Mestna občina Celje

Št. 556/99 Ob-13526

Javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo

stavbnih zemljišč za gradnjo
Predmet razpisa so naslednja zemljišča:
I. Zemljišče za gradnjo stanovanjske hi-

še po ZN Gorica – vzhod I. faza.
parc. št. 3657/2, travnik, v izmeri

300 m2, vl. št. 2395 in parc. št. 3657/4,
stavbišče, dvorišče, v izmeri 195 m2, vl. št.
2314 obe k.o. Velenje.

Vrednost stavbnega zemljišča znaša
787.718,25 SIT, stroški komunalne opre-
me pa znašajo 4,068.858 SIT, skupaj torej
4,856.576,25 SIT.

II. Zemljišče za gradnjo objekta po ZN
obrtno servisna in stanovanjska cona Stara
vas, I. faza, gradbena parcela št. 12.

parc. št. 1654/18, travnik, v izmeri
907 m2, k.o. Velenje.

Vrednost stavbnega zemljišča znaša
2,303.934,19 SIT, stroški komunalne opre-
me pa 10,693.137,81 SIT, skupaj torej
12,997.072 SIT.

III. Zemljišče za gradnjo objekta po ZN
obrtno servisna in stanovanjska cona Stara
vas, I. faza, gradbena parcela št. 14.

parc. št. 1658/10, travnik, v izmeri 249 m2

in parc. št. 1661/18, travnik, v izmeri 564 m2,
skupaj 813 m2, obe v k.o. Velenje.

Vrednost stavbnega zemljišča znaša
2,065.158,24 SIT, stroški komunalne opre-
me znašajo 7,447.577,76 SIT, skupaj torej
9,512.736 SIT.

IV. Uspeli ponudniki plačajo tudi t.i. inve-
stitorske stroške (prispevki za priključke,
stroški soglasij in dovoljenj) spremembo na-
membnosti zemljišča, stroške izgradnje zu-
nanje ureditve (zelene in utrjene površine z
odvodnjavanjem), stroške izgradnje priključ-
kov, kakor tudi stroške morebitnih prestavi-
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Objave
delniških družb

Ob-13662
V skladu s 1. točko sklepa skupščine

podjetja SICEL, d.o.o., z dne 11. 10. 1999
in v skladu s 430. členom ZGD se družbeni-
ku NOVIPAV, s.r.l. vrne naknadno vplačilo v
višini 511,778.250 ITL.

SICEL, d.o.o., Sežana

tev obstoječih komunalnih naprav na ob-
močju gradenj.

V. Kupnino za stavbno zemljišče izbrani
ponudnik poravna na žiro račun Mestne ob-
čine Velenje, št. 52800-630-8010152 naj-
pozneje v roku 30 dni po podpisu pogodbe
o prodaji stavbnega zemljišča, stroške ko-
munalne opreme pa najkasneje v roku 10
dni pred izdajo gradbenega dovoljenja za
objekt, sicer se zaračunajo z zakonom do-
ločene zamudne obresti.

Davek na promet nepremičnin v višini
2% ter sodno takso za zemljiškoknjižni pred-
log plača kupec.

VI. Varščina, ki jo morajo ponudniki po-
ravnati na žiro račun, ki je naveden v prejš-
njem členu, znaša 10% od skupne vredno-
sti ter se uspelemu ponudniku vračuna v
kupnino za zemljišče, neuspelim pa vrne v
roku 15 dni po izvedbi razpisa, brez obresti.

VII. Ponudbe morajo biti predložene v
zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Ve-
lenje, Titov trg 1, Velenje, z oznako “javni
razpis” za prodajo nepremičnine. Na ku-
verti vidno označite rimsko številko od I.
do III., za katero zemljišče dajete ponud-
bo, ki jo predložite najkasneje do 5. 11.
1999 do 9. ure.

Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– matično številko in davčno številko po-

nudnika,
– ponujeno ceno za m2 zemljišča,
– plačilne pogoje,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Re-

publike Slovenije za fizične osebe in izpis iz
sodnega registra za pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v RS,

– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejme vse

razpisane pogoje.
Prepozno predložene, nepopolne ali ne-

pravilno označene ponudbe, komisija ne bo
upoštevala pri izbiri.

VIII. Odpiranje ponudb bo dne 5. novem-
bra 1999 ob 10. uri, v sejni sobi št. 27/I,
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje.

Zapisnik o odpiranju ponudb bodo po-
nudniki prejeli v roku 8 dni od dneva odpira-
nja.

IX. Pogodba o prodaji stavbnega zemlji-
šča mora biti sklenjena najpozneje v roku
30 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri
najboljšega ponudnika. Ta rok se lahko za-
radi objektivnih okoliščin, ki bi nastale po
končanem javnem razpisu podaljša do od-
prave take okoliščine.

V primeru, da se izbrani ponudnik v os-
mih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne
odzove, se šteje, da je od pogodbe odsto-
pil, zaradi česar mu zapade varščina v korist
Mestne občine Velenje.

X. V primeru, da se za odkup zemljišča
na razpis prijavi več ponudnikov je naju-
godnešji, kdor ponudi višjo ceno za m2

zemljišča od razpisane in krajši rok plačila
kupnine.

XI. Sklep o izbiri najboljšega ponudnika
bo prodajalec sprejel v roku 30 dni od odpi-
ranja ponudb. O izbiri najugodnejšega po-
nudnika za prodajo stavbnega zemljišča, bo
komisija obvestila vse ponudnike v roku 8
dni po sprejemu sklepa o izbiri.

XII. Vsi zainteresirani lahko dobijo po-
trebne informacije glede lege zemljišča ali

informacije v zvezi s sestavo ponudbe pri
Janji Kastelic, Pravnopremoženjska služba
ali Hinku Jagru, Služba za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči.

Mestna občina Velenje

Javne prodaje delnic

Ob-13564
Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna

skupina Nove Ljubljanske banke, v skladu s
statutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Zasavje, d.d.,

Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke,

ki jo je banki posredoval delničar Meha-
nika Trbovlje, d.d., Trg revolucije 23, 1420
Trbovlje.

Predmet prodaje je 327 navadnih delnic
Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna sku-
pina Nove Ljubljanske banke, po ceni
15.000 SIT za eno delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z
določili statuta obstoječi delničarji Banke
Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna skupina
Nove Ljubljanske banke, ki s pismenim spo-
ročilom do 15. 11. 1999, to je 30 dni od
predložitve ponudbe za prodajo banki izjavi-
jo, da sprejmejo ponudbo. Po tem roku bo-
do delnice pod enakimi pogoji ponujene
ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Zasavje, d.d., Tr-
bovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Trg revolucije 25c, Trbovlje.

Banka Zasavje, d.d., Trbovlje

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-13459
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.

Upnike pozivamo, da se zglasijo pri druž-
bi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

Install Inženiring, d.o.o., Ljubljana

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-13537
Na podlagi statuta delniške družbe To-

varne transportnih naprav d.d. Cerknica, z
dne 19. decembra 1996, uprava družbe
TTN Tovarne transportnih naprav d.d. Cerk-
nica vabi delničarje na

drugo skupščino družbe
Tovarne transportnih naprav, d.d.,

Cerknica,
ki bo v petek, 26. novembra 1998 ob

13. uri v prostorih uprave na sedežu druž-
be, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in prisotnosti notarja ter izvoli-
tev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se imenuje Janez Pakiž, za preštevalca
glasov se imenujeta Janez Telič in Polona
Pakiž.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju za poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju podjetja za poslovno leto 1998
na podlagi pozitivnega mnenja revizorja in
nadzornega sveta.

3. Delitev dobička za poslovno leto 1998
in pokrivanje izgube za poslovni leti 1993 in
1994.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se sprejme naslednja delitev dobička:

1. Del dobička v znesku 66,317.000
SIT se uporabi za pokritje revalorizirane iz-
gube za poslovni leti 1993 in 1994.

2. Del dobička iz poslovnega leta
1998 v znesku 44,967.000 SIT ostane ne-
razporejen.

4. Imenovanje revizorske hiše za poslov-
no leto 1999.

Predlog sklepa: za revizorsko hišo, ki bo
opravila revizijski pregled poslovanja v letu
1999 se na predlog nadzornega sveta ime-
nuje revizijska hiša Constantia MT&D, Vil-
harjeva 27, Ljubljana.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblasti-
lom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.

Delničar oziroma njegov pooblaščenec
se lahko udeleži skupščine oziroma uresni-
čuje glasovalno pravico na skupščini pod
pogojem, da se najmanj 3 dni pred zaseda-
njem skupščine prijavi za udeležbo na
skupščini. Prijave lahko neposredno odda v
tajništvu družbe ali pošlje po pošti na naslov
družbe. Prijava se šteje za pravočasno, če
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jo je delničar oddal priporočeno po pošti
najkasneje tri dni pred zasedanjem skup-
ščine.

Delničarje kot tudi pooblaščence prosi-
mo, da se na dan zasedanja skupščine javi-
jo v tajništvu najmanj pol ure pred začetkom
skupščine zaradi podpisa liste prisotnih in
prevzema glasovalnih lističev.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna se v roku 30 minut skupščina po-
novno sestane in veljavno odloča, ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Poročilo o poslovanju, je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak
delavnik od 11. do 12. ure.

ttn Cerknica d.d.
uprava

Viktor Pakiž

Št. 112/99 Ob-13538
Varnostna agencija Kočevje, d.d., Kidri-

čeva 8, Kočevje, na podlagi 283. člena
zakona o gospodarskih družbah sklicuje

5. skupščino
Varnostne agencije Kočevje, d.d.,
ki bo v torek 23. 11. 1999 ob 18. uri v

konferenčni sobi hotela Valentin v Kočevju,
Trg zbora odposlancev 64.

Za sejo skupščine predlaga uprava na-
slednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovi-
tev sklepčnosti.

Uprava otvori skupščino in ugotovi
sklepčnost.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave na podlagi mne-

nja nadzornega sveta: izvolijo se predlagani
organi skupščine po predlogu uprave.

3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa uprave na podlagi mne-

nja nadzornega sveta: za revizorja družbe
za leto 1999 se imenuje KPMG Slovenija,
d.o.o., Ljubljana.

4. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila z zaključnim računom za leto 1998 z
mnenjem revizorja.

Predlog sklepa uprave na podlagi pozi-
tivnega mnenja nadzornega sveta: sprejme
se poslovno poročilo in zaključni račun za
leto 1998 z mnenjem revizorja.

5. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1998.

Predlog sklepa uprave na podlagi pozi-
tivnega mnenja nadzornega sveta: sprejme
se predlagan način delitve dobička za leto
1998.

6. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: novi sedež družbe je Podjetniška co-
na št. 3, Kočevje.

7. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa uprave na podlagi mne-

nja nadzornega sveta: sprejme se predlaga-
ne spremembe statuta družbe.

8. Izvolitev nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: izvoli-

jo se predlagani člani nadzornega sveta.
Gradivo za 2. do 8. točke dnevnega re-

da bo na vpogled delničarjem na sedežu
družbe v Kočevju, Kidričeva 8, vsak delovni
dan med 7. in 15. uro.

Udeležba na skupščini
Delničarji morajo svojo udeležbo na

skupščini družbe prijaviti najkasneje 3 dni

pred sejo skupščine vodji pisarne na sede-
žu uprave v Kočevju, Kidričeva 8.

Navodilo za glasovanje
O vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno.
Delničar lahko za glasovanje pisno poob-

lasti tretjo osebo.
Če bo tokratni sklic skupščine neuspe-

šen, bomo skupščino ponovili 23. 11. 1999
ob 18.30 na istem kraju.

Varnostna agencija Kočevje, d.d.,
uprava

Št. 196/99 Ob-13539
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe sklicujem

5. redno sejo skupščine
družbe Integral Kum, d.d.,

ki bo v torek, dne 23. 11. 1999 ob 12.
uri v prostorih Društva upokojencev Trbov-
lje, Ulica 1. junija 10.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih

organov:
a) izvolitev predsednika,
b) izvolitev verifikacijske komisije,
c) imenovanje notarja,
d) imenovanje zapisnikarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, dva preštevalca glasov, ugotovi
sklepčnost, za sestavo notarskega zapisa se
imenuje notarka Marjana Kolenc-Rus ter zapi-
snikarja, vse po predlogu direktorja družbe.

2. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: za revizijo bilance sta-
nja, izkazov uspeha in finančnih tokov v letu
1999, se imenuje revizijska družba k.d.
Podboršek, Gradnikove brigade 4, Ljublja-
na, po predlogu nadzornega sveta.

3. Obravnava letnega poročila Integral
Kum, d.d., za leto 1998 z računovodskimi
izkazi, mnenjem nadzornega sveta in mne-
njem revizorske družbe Podboršek.

Predlog sklepa: skupščina Integral Kum,
d.d., sprejme letno poročilo direktorja druž-
be o poslovanju v letu 1998 z računovod-
skimi izkazi, mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem revizorske družbe Podboršek.

4. Delitev dobička družbe za poslovno
leto 1998 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: dobiček družbe v po-
slovnem letu 1998, se po mnenju nadzor-
nega sveta in predlogu direktorja razporedi
na rezervni sklad.

5. Predlog sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be in dopolnitve statuta, po predlogu direk-
torja družbe.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: skupščina izvoli nasled-
nja člana nadzornega predstavnika kapitala:

– Jelena Kramar Mlakar,
– Ivan Puh.
Skupščina se seznani z imenovanjem

člana nadzornega sveta, ki ga je imenoval
svet delavcev družbe.

7. Določitev višine sejnin članov nadzor-
nega sveta družbe.

Predlog sklepa: sejnina članov nadzor-
nega sveta se določi v višini 20.000 SIT za
člana in 30.000 SIT za predsednika nad-
zornega sveta.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
obrazložen in predložen v pisni obliki v roku 7
dni po objavi sklica skupščine, priporočeno
po pošti ali neposredno na sedežu družbe.

Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine, prosim delničarje ali njihove
pooblaščence, da najavijo svojo udeležbo
na skupščini in deponirajo pooblastila naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine,
sicer na skupščini ne bodo mogli sodelo-
vati.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 13. uri, v istih prostorih in
z istim dnevnim redom. V drugem sklicu bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Integral Kum, d.d.,
direktor

Erjavec inž. Jože

Ob-13561
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe

Klasje, Mlinsko predelovalno podjetje Ce-
lje, d.d., Resljeva 16, Celje in skladno z
določili zakona o gospodarskih družbah skli-
cujem

3. skupščino
delniške družbe Klasje Mlinsko

predelovalnega podjetja Celje, d.d.,
Resljeva 16, Celje,

ki bo v četrtek, 25. novembra 1999 ob
12. uri v sejni sobi uprave družbe, Resljeva
16, Celje, s predlaganim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupš-
čine, imenovanje notarja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izvolijo organi skupšči-
ne, in sicer za predsednico skupščine Bran-
ko Štanc, verifikacijska komisija: Danijel
Kampuš – predsednik, Angela Stojanovič in
Nada Karfik – preštevalki glasov; za notarja
se imenuje Anton Rojec, notar iz Celja.

2. Informacija o spremembi lastniške
strukture.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se skupščina seznani s
spremenjeno lastniško strukturo.

3. Ugotovitev o prenehanju funkcije trem
članom NS in izvolitev novih članov.

Predlog sklepa:
1. Na predlog nadzornega sveta

skupščina ugotavlja, da je zaradi odstopa
prenehala funkcija trem članom nadzorne-
ga sveta, predstavnikom delničarjev, in si-
cer: Darku Zupancu, Zdenku Podlesniku in
Meliti Malgaj.

2. Na predlog nadzornega sveta
skupščina za dobo 4 let izvoli nove člane
nadzornega sveta, ki so predstavniki delni-
čarjev, in sicer:

1. Gregorja Jagra,
2. Andrejo Ročnik,
3. Tomaža Ročnika.

4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se dopolni 3. točka statu-
ta – razširitev dejavnosti:

24.42 proizvodnja farmacevtskih prepa-
ratov,
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51.46 trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki,

52.32 trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki.

Skupščina pooblašča nadzorni svet za
uskladitev besedila statuta s sprejetim skle-
pom v smislu 306. člena ZGD.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblasti-
lo mora biti pisno in bo ves čas pooblastilne-
ga razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje
tri dni pred dnevom skupščine prijavijo svojo
udeležbo na sedežu uprave družbe, Resljeva
16, Celje in ki so vpisani v centralnem registru
pri Klirinško depotni družbi (KDD).

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.

O vseh točkah dnevnega reda se glasu-
je z glasovnicami, ki jih sprejme delničar
oziroma njegov pooblaščenec ob pristopu
na skupščino, razen za 1. in 2. točko dnev-
nega reda, kjer se glasovanje opravi javno,
z dvigom rok.

Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine (pravna služba), in sicer najmanj
1 uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom na seznamu prisotnih delničar-
jev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gla-
sovnice za glasovanje.

Delničarji, oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sod-
nega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine. Predloženi na-
sprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe, Resljeva 16, in sicer vsak delovnik
od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica
skupščine, na dan zasedanja skupščine pa
od 8. do 10. ure.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje pol ure
za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odloča-
la ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Klasje Celje, d.d.,
uprava

direktor družbe

Ob-13640
Na podlagi 9.3. točke statuta delniške

družbe Grosist Gorica, d.d., Šempeter pri
Gorici, Nikole Tesle 10, sklicujem

4. skupščino
delniške družbe Grosist Gorica, d.d.,

ki bo 22. 11. 1999 ob 14. uri v prosto-
rih uprave delniške družbe, Nikole Tesle
10, Šempeter pri Gorici.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev dnev-

nega reda in ugotovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje zapisnikarja, preštevalca

glasov in notarja za sestavo zapisnika.
Predlog sklepa po predlogu predsedni-

ka: za preštevalca glasov 4. zasedanja
skupščine se imenujeta Bojan Sotlar in Lu-
cija Sirk, za zapisnikarja 4. zasedanja skupš-
čine za potrebe družbe se imenuje Marjetka
Vodopivec, za notarja za sestavo zapisnika
4. zasedanja skupščine se imenuje notarka
Eva Lučovnik.

3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa po predlogu uprave

družbe: spremeni se točka četrtič 10. člena
in spremenjena glasi: S sklepom skupščine
se lahko dobiček razporedi tudi za udeležbo
direktorja pri dobičku družbe.

Direktorju lahko pripada nagrada tudi iz
dobička družbe, če glede na celotni kapital
družbe dobiček predstavlja donos, ki je višji
od obrestne  mere za enoletne depozite.
Direktor lahko del dobička, ki mu ga dodeli
skupščina nameni tudi delavcem s posebni-
mi pooblastili in odgovornostmi.

Direktorjeva udeležba pri delitvi dobička
in njegovo morebitno udeležbo na
poslovnem izidu v obliki nagrade ali stimula-
tivnega dela plače, v skladu z njegovo indi-
vidualno pogodbo o zaposlitvi se medse-
bojno izključujeta.

S sklepom skupščine se lahko dobiček
razporedi tudi za nagrado nadzornemu svetu
družbe:

4. Poslovno poročilo uprave družbe za
leto 1998.

Predlog sklepa po predlogu uprave
družbe: sprejme se poslovno poročilo up-
rave za leto 1998 z mnenjem nadzornega
sveta in mnenjem revizorske hiše.

5. Delitev dobička.
Predlog sklepa po predlogu uprave

družbe: nerazporejeni čisti dobiček iz pre-
teklih let na dan 1. 1. 1999 ostane ne-
razporejen: revalorizacijski popravek ne-
razporejenega dobička na dan 1. 1. 1999
ostane nerazporejen.

Del čistega dobička ustvarjenega v letu
1998 v višini 120,046.291,55 SIT ostane
nerazporejen.

Del čistega dobička ustvarjenega v letu
1998 se nameni:

– za nagrade nadzornemu svetu v višini
471.632 SIT,

– za nagrade direktorju in delavcu
družbe s posebnimi pooblastili in odgovor-
nostmi v višini 1,370.738 SIT.

6. Sklep o pripojitvi Grosista Gorica, d.d.,
Šempeter pri Gorici k prevzemni družbi Mer-
cator-Goriška, trgovina in storitve, d.d.

Predlog sklepa po predlogu uprave druž-
be: sprejme se sklep o pripojitvi Grosista Gori-
ca, d.d., Šempeter pri Gorici, k prevzemni druž-
bi Mercator-Goriška, trgovina in storitve, d.d.

7. Pogodbo o pripojitvi Grosista Gorica,
d.d., Šempeter pri Gorici, k prevzemni druž-
bi Mercator-Goriška, trgovina in storitve, d.d.

Predlog sklepa po predlogu uprave
družbe: potrdi se pogodba o pripojitvi Gro-
sist Gorica, d.d., Šempeter pri Gorici k
prevzemni družbi Mercator-Goriška, trgovi-
na in storitve, d.d.

8. Imenovanje revizorja družbe za leto
1999.

Predlog sklepa po predlogu nadzornega
sveta: za finančnega revizorja družbe za le-
to1999 se imenuje revizorska hiša Podbor-
šek k.d. Ljubljana, Gradnikove brigade 4.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, Nikole Tesle 10, Šempeter pri Gorici,
v tajništvu direktorja družbe od 9. do 11. ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

imetniki navadnih delnic sami ali po poob-
laščencih. Pooblaščenci morajo ob prijavi
predložiti pooblastila v pisni obliki. Vsak del-
ničar ali njegov pooblaščenec mora najaviti
svojo udeležbo na skupščini v pisni obliki
najkasneje tri dni pred zasedanjem.

Glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini o vsaki točki

dnevnega reda bo javno z glasovnicami, če
delničarji ne odločijo, da bo glasovanje
tajno. Vsak delničar ali pooblaščenec prev-
zame glasovnice ob registraciji pol ure pred
začetkom zasedanja skupščine. Sklepi se
sprejemajo z večino oddanih glasov.

Predlog delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom

podajo obrazložene predloge v pisni obliki,
najkasneje 7 dni po objavi tega sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednji
dan ob isti uri v istem prostoru.

Grosist Gorica, d.d.
direktor

Ob-13648
Uprava ter nadzorni svet INDOV d.d Ljub-

ljana vabi delničarje na

5. redno sejo
skupščine delniške družbe INDOV d.d.

Ljubljana,
ki bo dne 29. 11. 1999 s pričetkom ob

14. uri v prostorih sedeža družbe, Poljanska
95, Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, preverba sklepč-
nosti ter izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvolijo se organi skupščine v
predlagani sestavi. Za sestavo zapisnika bo
skrbel vabljen notar.

2. Ugotovitveni sklep o prenehanju
članstva v nadzornem svetu.

Predlog sklepa: skupčina ugotovi, da je
članom nadzornega sveta:

– Marija Brdovnik,
– Peter Popovič,
– Jože Snoj v skladu s statutom družbe

INDOV d.d., Ljubljana prenehal mandat čla-
na nadzornega sveta.

3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina kot novega
člana nadzornega sveta družbe imenuje: Ha-
rija Goleta.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: za izvedbo revizije v
družbi INDOV d.d., Ljubljana za poslovno
leto 1999 se imenuje družba Abeceda
d.o.o. Ptuj.

5. Pokrivanje izgube preteklih let.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano pokrivanje izgube preteklih let v viši-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 85-86 / 22. 10. 1999 / Stran 5701

ni 44,858.983,28 SIT, in sicer se za pokri-
vanje izgube uporabi:

– revalorizacijski popravek osnovnega
kapitala v višini 44,858.983,28 SIT.

Skupaj 44,858.983,28 SIT.
Skupaj se za pokrivanje izgube nameni

44,858.983,28 SIT.
6. Sprejem letnega poročila o poslovanju

družbe v preteklem poslovnem letu 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave družbe za poslovno leto 1998 v
predloženem besedilu.

7. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: sprejme se dopolnitev

dejavnosti družbe v predloženem besedilu.
8. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejme se nov čistopis

statuta v predlaganem besedilu.
9. Sprememba poslovnika o delu skupš-

čine.
Predlog sklepa: sprejme se čistopis po-

slovnika o delu skupščine.
10. Sejnine nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: za delo v nadzornem

svetu pripada njegovim članom sejnina v
višini 20.000 SIT neto za posamezno izve-
deno sejo ter za predsednika 30.000 neto
za posamezno izvedeno sejo. V primeru,
da obseg dela bistveno presega običajna
merila se lahko sejnina izplača v višjem
znesku.

Člani nadzornega sveta so upravičeni tu-
di do povračila drugih razumnih stroškov
povezanih izključno s prihodom na sejo (ki-
lometrina, cestnina ipd.).

Za korespondenčne seje se višina sejni-
ne zniža za polovico redne.

Višina sejnine se uporabi za vse seje, ki
so bile izvedene od 1. 1. 1999 naprej, ter
se članom nadzornega sveta izplačajo za že
izvedene seje od 1. 1. 1999.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo za zastopanje mora biti pisno in dostav-
ljeno družbi najmanj tri dni pred zaseda-
njem skupščine ter ostane shranjeno na se-
dežu družbe za ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniški knjigi na dan najkasneje 3 dni
pred dnem zasedanja skupščine in ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo na sedež družbe najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine.

Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino eno uro pred za-
sedanjem identificirajo z osebnim dokumen-
tom (pravne osebe še z izpisom iz sodnega
registra), prijavijo na zasedanje ter prevza-
mejo glasovalne lističe.

Gradivo
Gradivo za skupščino je na voljo na vpo-

gled na sedežu družbe vsak dan v delov-
nem času družbe in sicer od 10. do 12.
ure. Delničarjem je v enakem času na vpo-
gled predlog čistopisa statuta družbe.

Ponoven sklic skupščine
Skupščina veljavno odloča, če je na seji

prisotnih več kot 15% glasov (prvi sklic).
Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost nastopi 30 minutni odmor, po

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Ocepek Rafael, Kleče pri Dolu 9, Ljub-
ljana, štampiljko z napisom FINALI Ocepek
& Ocepek d.n.o. Dol pri Ljubljani. gno-9532

PACORINI Ltd d.o.o., Vojkovo nabrežje
38, Koper - Capodistria, štampiljko PA-
CORINI Ltd d.o.o., Špedicija in transport
Spedizioni e trasporti, Koper-Capodistria.
gnr-9304

Rittal - prodaja stikalnih omar d.o.o.,
Šmartinska 152, Ljubljana, štampiljko z na-
pisom RITTAL prodaja stikalnih omar d.o.o.
Šmartinska 152,1533 Ljubljana Slovenija.
gnk-9661

Priglasitveni list

Ambruš Vilko, Zbilje 7/e, Smlednik, pri-
glasitveni list, opravilna št. 1070/94.
gnq-9530

Ferlin Mojca, Češča vas 8, Novo mesto,
priglasitveni list, opravilna št. 38-1370/94,
izdan dne 1. 1. 1995 pri DURS, izpostava
Novo mesto, izdano na ime Kahteran Fe-
hret. gnj-9412

Globevnik Albin, Kržišče 14, Raka, obrtno
dovoljenje, št. 040192/0507/01-29/1995,
izdano dne 11.10.1995. gnk-9111

Herga Bernarda, Podgorci 121, Podgor-
ci, priglasitveni list, opravilna št.
064-0330/94. gnv-9600

Jelača Kukovič Vesna, Pod ostrim vr-
hom 32 a, Trbovlje, priglasitveni list, opra-
vilna št. 56-0479/97, izdan dne
17.7.1997. gnx-9523

Klemenc Marjan, Ljubeljska ulica 15,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
27-0656/94, izdan dne 18. 5. 1994.
gnp-9206

Kovačič Bojan s.p., Arnolda Tovornika
9, Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-3379/95. gnu-9301

Kunčič Vojko, Stara cesta 28, Naklo,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
26878/3409/00-28/1995. gnt-9302

Lašič Marija, Podova 76, Rače, priglasi-
tveni list, opravilna št. 064-1521/94.
gnc-9419

Orbiter electronics d.o.o., Jezerska ce-
sta 22, Kranj, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 27699/3169/00-28/95 in obrtno
dovoljenje, izdana dne 6. 3. 1995 pri OZS.
gnz-9300

Planinšek Marjan, Valvazorjev trg 17, Li-
tija, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
066705/0295/00-33/1995, izdana dne
6.3.1995. gnd-9643

Ponjavić Jozo, Vodnikova cesta 17/A,
Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
27-1307/941.11.1994, izdano dne
1.11.1994. gnl-9110

Rozman Anton, Koštialova 7, Novo me-
sto, priglasitveni list, opravilna št.
038/696-94. gnq-9155

Serdinšek Stanko, Goriška 3, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-3256/95.
gnf-9541

Serdinšek Stanko s.p., Goriška ulica 3,
Maribor, obrtno dovoljenje, št.
049009/4291/00-74/1995, izdano dne
6.3.1995. gnk-9536

Špenko Bojan, Hotemaže 15, Preddvor,
obrtno dovoljenje, št. 26820/1388/01 in
odločbo o obrtnem dovolenju z isto števil-
ko, izdano dne 6.3.1995. gnp-9556

Valentinčič Danilo, Gregorčičeva 25,
Deskle, Anhovo, priglasitveni list, opravilna
št. 01-1071/98, izdan dne 15. 4. 1998 pri
DURS, Davčni urad Ajdovščina. gns-9303

Potne listine

Andrejc Erika, Tomaška vas 33, Šmartno
pri Slov.Gradcu, potni list, št. BA 667801,
izdala UE Slovenj Gradec. gnk-9161

katerem se skupščina znova sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ter lahko ve-
ljavno odloča ne glede na višino zastopane-
ga kapitala.

INDOV, d.d., Ljubljana
uprava in nadzorni svet

Ob-13653

Na podlagi 4. alineje točke 5.5 statuta
družbe Slikopleskarstvo, d.d. Škofja Loka,
uprava sklicuje

skupščino delničarjev,

ki bo dne 23. 11. 1999 ob 18. uri na
sedežu družbe v Škofji Loki, Tavčarjeva 21.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za leto 1998.
3. Volitve članov nadzornega sveta.
4. Sklep o pokrivanju izgube družbe z

odprodajo dela premoženja družbe.
Predlogi sklepov:
Sklep k 2. točki: sprejme se letno poro-

čilo za poslovno leto 1998 v predloženem
besedilu.

Sklep k 3. točki: ugotovi se, da je članom
nadzornega sveta prenehala funkcija na pod-
lagi podanih odstopnih izjav in skupščina iz-
voli tri člane nadzornega sveta družbe.

Sklep k 4. točki: zaradi pokrivanja izgube
skupščina pooblasti direktorja družbe, da od-
proda nepremično premoženje družbe.

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po
pooblaščencu.

Če skupščina ob času sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne naslednji dan ob isti uri na mestu prvega
sklica. Ob ponovnem sklicu skupščina ve-
ljavno odloča, ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Slikopleskarstvo d.d.
Škofja Loka

direktor: Peter Drinovec
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Benko Marica, Naselje Borisa Kidriča 2,
Metlika, potni list, št. BA 201334, izdala UE
Metlika. gnn-9158

Bergoč Andrej, Koseze 14, Ilirska Bistri-
ca, potni list, št. AA 70059, izdala UE Ilirska
Bistrica. gns-9703

Bernik Bogataj Borut, Polje 8, Žiri, potni
list, št. BA 74923, izdala UE Škofja Loka.
gny-9547

Biberović Abedin, Ravne 15, Tržič, potni
list, št. BA 832981, izdala UE Tržič.
gnh-9164

Biberović Sanela, Muzejska ulica 5, Tr-
žič, potni list, št. BA 902878, izdala UE
Tržič. gnl-9285

Blažič Goran, Gregorčičeva ulica 19,
Brežice, potni list, št. AA 158883, izdala
UE Brežice. gnp-9631

Boštjančič Uroš, Levstikova 23, Ilirska
Bistrica, potni list, št. BA 840218, izdala
UE Ilirska Bistrica. gnd-9718

Breška Majda, Sužid 1/B, Tolmin, potni
list, št. BA 193377, izdala UE Tolmin.
gnm-9559

Breška Majda, Sužid 1/B, Tolmin, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 10347, izda-
la UE Tolmin. gnk-9561

Bubnič Matjaž, Pregarje 63, Ilirska Bi-
strica, potni list, št. AA 127999, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnw-9649

Car Denis, Seidlova cesta 58, Novo me-
sto, potni list, št. BA 721779, izdala UE
Novo mesto. gnr-9679

Cerkvenik Joško, Brestova 13, Cerkni-
ca, potni list, št. BA 086785, izdala UE
Cerknica. gnr-9554

Cunder Danica, Hacqnetova 7, Ljublja-
na, potni list, št. AA 717521, izdala UE
Ljubljana. gnz-9621

Čeperković Samir, Polje 1, Zagorje ob
Savi, potni list, št. BA 477241, izdala UE
Zagorje. gni-9488

Černe Matjaž, Adamičeva 8, Grosuplje,
potni list, št. Aa 943575, izdala UE Grosup-
lje. gnu-9351

Černe Vanja, Adamičeva cesta 8, Gro-
suplje, potni list, št. AA 943593, izdala UE
Grosuplje. gnt-9352

Čerpnjak Alojz, Martinje 80, Petrovci,
potni list, št. BA 563367, izdala UE Murska
Sobota. gns-9278

Činkelj Rudi, Željne 25, Kočevje, potni
list, št. BA 407101, izdala UE Kočevje.
gng-9490

Dajčman Bernarda, Spodnji Boč 6, Ru-
še, potni list, št. AA 268467, izdala UE
Ruše. gnh-9464

Detelj Ivo, Ponikva 33/a, Ponikva, potni
list, št. BA 53715, izdala UE Šentjur pri
Celju. gni-9163

Dogša Aleš, Ljutomerska cesta 2, Sre-
dišče ob Dravi, potni list, št. AA 482784,
izdala UE Ormož. gnt-9652

Florjančič Tomaž, Ulica Bratov Učakar
52, Ljubljana, potni list, št. BA 680173,
izdala UE Ljubljana. gnf-9341

Fric Mirko, Ulica heroja Lacka 26, Le-
nart v Slov.goricah, potni list, št. BA 81057,
izdala UE Lenart. m-2795

Fric Sonja, Ulica heroja Lacka 26, Le-
nart v Slov.goricah, potni list, št. AA
623961, izdala UE Lenart. m-2796

Gačnik Dušan, Petelinjek 37, Novo me-
sto, potni list, št. BA 303893, izdala UE
Novo mesto. gnp-9681

Gorišek Adolf, Podvrh 26, Mozirje, potni
list, št. AA 563022, izdala UE Velenje.
gnt-9577

Gregorič Karel, Prijateljeva 30, Ljublja-
na, potni list, št. BA 412456, izdala UE
Ljubljana. gns-9628

Harum Janez, Zagrad 22, Prevalje, potni
list, št. BA 277533, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnw-9349

Hauptman Robert, Brodarska 14, Litija,
potni list, št. BA 6275, izdala UE Litija.
gny-9572

Herak Mojca, Prušnikova 66, Ljublja-
na-Šentvid, potni list, št. BA 334089.
gnz-9596

Horvat Vasilija, Pušča 18/a, Čemšenik,
potni list, št. BA 300844, izdala UE Murska
Sobota. gny-9622

Hribar Senta, Gabrsko 14, Trbovlje, pot-
ni list, št. AA 335785, izdala UE Trbovlje.
gnx-9348

Jelenc Domen, Zminec 63, Škofja Loka,
potni list, št. BA 716127, izdala UE Škofja
Loka. gnn-9658

Jošt Andrej, Strahinj 96, Naklo, potni
list, št. AA 496976, izdala UE Kranj.
gng-9640

Kajin Roman, Partizanska ulica št. 1, Za-
gorje ob Savi, potni list, št. BA 573893,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnl-9510

Kandare Stanislava, Ograde 18, Stari trg
pri Ložu, potni list, št. AA 254907, izdala
UE Cerknica. gnm-9459

Kek Matjaž, Blezjakova 85, Limbuš, pot-
ni list, št. AA 570950, izdala UE Maribor.
gnj-9512

Kobal Sebastjan, Dolenjska 16, Ljublja-
na, potni list, št. BA 289711, izdala UE
Ljubljana. gnu-9476

Kocbek Branko, Sp. Velka 108, Zgornja
Velka, potni list, št. 311639, izdala UE Pe-
snica. m-2825

Kolmačić Ljubica, Celovška cesta 264,
Ljubljana, potni list, št. AA 937674, izdala
UE Ljubljana. gnu-9276

Kopač Valentina, Kamnoseška 3, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 172167, izdala UE
Ljubljana. gny-9272

Kopčavar Jožica Tadeja, Ulica bratov
Babnik 73, Ljubljana, potni list, št. AA
530065, izdala UE Ljubljana. gnv-9650

Košar Borut, Cvetlična ulica 6, Radenci,
potni list, št. BA 865755, izdala UE Gornja
Radgona. gny-9672

Kovač Andrej, Pečarjeva 7/a, Ljubljana,
potni list, št. AA 680396, izdala UE Ljublja-
na. gnd-9693

Kovač Jana, Pečarjeva 7/a, Ljubljana,
potni list, št. BA 732935, izdala UE Ljublja-
na. gnb-9695

Kovač Terezija, Pečarjeva 7/a, Ljublja-
na, potni list, št. AA 680398, izdala UE
Ljubljana. gnc-9694

Kovač Vladimir, Preglov trg 2, Ljubljana,
potni list, št. AA 310313, izdala UE Ljublja-
na. gnu-9551

Kovačič Jasmina, Količevo 63, Domža-
le, potni list, št. AA 365622, izdala UE Dom-
žale. gnl-9685

Kozomara Damjan, Ulica Dušana Kve-
dra 11, Celje, potni list, št. BA 640444,
izdala UE Celje. gno-9457

Krajina Bećir, Žibrše 37/a, Logatec, pot-
ni list, št. BA 590892, izdala UE Ljubljana.
gnh-9364

Kralj Marjana, Trg Svobode 1, Trbovlje,
potni list, št. BA 351334, izdala UE Trbov-
lje. gnf-9666

Kraševec Maruša, Celovška 130, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 637003, izdala UE
Ljubljana. gnq-9705

Krnetić Gojko, Peruzzijeva 123, Ljublja-
na, potni list, št. BA 616096, izdala UE
Ljubljana. gnu-9455

Krnetić Marica, Peruzzijeva 123, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 617357, izdala UE
Ljubljana. gnv-9454

Kukovec Gabrijela, Letoviška pot 9/a,
Koper - Capodistria, potni list, št. BA
288835, izdala UE Koper. gnq-9330

Kukovec Gabrijela, Letoviška 9/a, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 115352, izdala UE Koper. gnp-9331

Kukovec Janez, Baredi 16/A, Izola - Iso-
la, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 84/99. gno-9557

Lipovšek Matej, Kardeljev trg 2, Velenje,
potni list, št. BA 409717, izdala UE Vele-
nje. gnu-9176

Logar Nada, Plešičeva ul. 21, Ljubljana,
potni list, št. AA 715879, izdala UE Ljublja-
na. gnc-9369

Lucija Lah, Gomilškova ulica 12, Ptuj,
potni list, št. BA 838193, izdala UE Ptuj.
gny-9597

Malovrh Blaž, Vodnikova 175, Ljubljana,
potni list, št. BA 289989, izdala UE Ljublja-
na. gne-9492

Malovrh Maša, Koroška cesta 8/a, Vele-
nje, potni list, št. BA 823938, izdala UE
Velenje. gnl-9360

Memeti Zim, Košaški dol 45/b, Maribor,
potni list, št. AA 651328, izdala UE Mari-
bor. gnj-9187

Mihelj Anton, Škocjan 64, Koper - Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
23712, izdala UE Koper. gni-9563

Mozetič Mojca, Zidanškova ulica 7,
Cerknica, potni list, št. BA 534748, izdala
UE Cerknica. gnc-9444

Muković Ernad, Pot na Rakovo Jelšo
363, Ljubljana, potni list, št. BA 796472,
izdala UE Ljubljana. gni-9463

Naglič Alenka, Ljubečna , Rožna ulica 7,
Celje, potni list, št. AA 566556, izdala UE
Celje. gnj-9462

Novak Primož, Zbiljska 7, Medvode, pot-
ni list, št. AA 825665, izdala UE Ljubljana.
gnt-9327

Novaković Marijana sprem. Marija, Kra-
kovo 12, Naklo, potni list, št. BA 409232,
izdala UE Kranj. gnk-9286

Ogrinc Damjan, Turjak 36, Turjak, potni
list, št. AA 716641, izdala UE Ljubljana.
gnp-9431

Onič Marija, Hrastje 80, Maribor, potni
list, št. BA 85018, izdala UE Maribor.
gny-9172

Ostojić Dijana, Jenkova cesta 19, Vele-
nje, potni list, št. BA 689596, izdala UE
Velenje. gne-9517

Pajmon Anton, Industrijska 14, Maribor,
potni list, št. AA 392342, izdala UE Mari-
bor. gnw-9199

Petrišič Sandi, Papirniška 13/a, Krško,
potni list, št. AA 240124, izdala UE Krško.
gnn-9508

Petrović Ana, Kozje 150, Kozje, potni
list, št. BA 954217, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnz-9171
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Petruša Marija Ana, Prijateljeva 17, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 873441, izdala UE
Ljubljana. gnk-9686

Plešnik Katja, Pirešica 11/a, Velenje, potni
list, št. BA 872103, izdala UE Žalec. gni-9288

Poles David, Tublje pri Hrpeljah 21 A,
Sežana, potni list, št. BA 215914, izdala
UE Ilirska Bistrica. gnn-9183

Prosen Sonja, Trpčane 37/a, Ilirska Bi-
strica, potni list, št. BA 675876, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnt-9702

Puškar Jasmina, Murova 11, Jesenice,
potni list, št. BA 818056, izdala UE Jeseni-
ce. gnw-9428

Puškaš Brda, Toze Markovića 65, Djur-
djevo, potni list, št. AA 260497, izdala UE
Laško. gnu-9376

Pušnik Ivan, Igriška 8, Ljubljana, potni
list, št. BA 617457, izdala UE Ljubljana.
gno-9357

Rajk Bojan, Leninova ulica 2, Gornja
Radgona, potni list, št. AA 433814, izdala
UE Gornja Radgona. gnq-9230

Rak Gabrijela, Partizanska cesta 54, Op-
lotnica, potni list, št. AA 431868, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnw-9174

Raškaj Mario, Snuderlova 7, Maribor,
potni list, št. BA 6337723, izdala UE Mari-
bor. gnl-9635

Rebolj Janez, Zg. Pirniče 11, Medvode,
potni list, št. BA 16217, izdala UE Ljublja-
na. gnk-9711

Rejec Peter, Gorenja Trebuša 25, Če-
povan, potni list, št. BA 398397, izdala UE
Tolmin. gnw-9674

Rejec Peter, Gorenja Trebuša 25, Če-
povan, maloobmejno prepustnico, št. AI
133471, izdala UE Tolmin. gnv-9675

Rener Mirjana, Hrastovlje 21, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 102560, izdala UE Koper. gng-9565

Rutar Veronika, Langusova 11/a, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 798706, izdala UE
Ljubljana. gnz-9721

Ružič Tatjana, Novokračine 20, Ilirska
Bistrica, potni list, št. AA 585398, izdala UE
Ilirska Bistrica. gne-9717

Sapač Ernest, Murski črnci 2, Tišina,
potni list, št. AA 541997, izdala UE Murska
Sobota. gnp-9506

Scharf Marko, Belokranjska 23, Ljublja-
na, potni list, št. BA 616072, izdala UE
Ljubljana. gnh-9614

Skaza Novak Mojca, Nova ulica 13, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 453120, izdala UE
Ljubljana. gnu-9326

Šarkezi Bojana, Gomilica 58/B, Lenda-
va - Lendva, potni list, št. BA 418737, izda-
la UE Lendava. gnw-9449

Šauperl Ciril, Gozdarska cesta 5, Misli-
nja, potni list, št. AA 801348, izdala UE
Slovenj Gradec. gnq-9480

Škulj Danica, Planinškova 12, Ljubljana,
potni list, št. BA 144604, izdala UE Ljublja-
na. gnl-9435

Škulj Ervin, Planinškova 12, Ljubljana,
potni list, št. BA 586785, izdala UE Ljublja-
na. gnk-9436

Šmigić Slaviša, Polje, C. VI/22, Ljublja-
na, potni list, št. BA 522281, izdala UE
Ljubljana. gnf-9366

Štebe Jana, Tržaška cesta 58, Ljublja-
na, potni list, št. BA 124267, izdala UE
Ljubljana. gnx-9498

Štruc Monika Berlak, Gaberke 28, Šo-
štanj, potni list, št. BA 689610. gnb-9195

Težak Duška, Kranjska cesta 4/D, Kam-
nik, potni list, št. BA 494958, izdala UE
Kamnik. gnf-9616

Topolovec Ana, Rožičeva 1, Ljubljana,
potni list, št. AA 974994, izdala UE Ljublja-
na. gnv-9350

Trplan Suzana, Stara ulica 6, Murska So-
bota, potni list, št. AA 278649, izdala UE
Murska Sobota. gnc-9619

Vašcer Irena, Zg. Pirniče 11, Medvode,
potni list, št. AA 767365, izdala UE Ljublja-
na. gnl-9710

vrbanič Ivan, Podgorci 90, Podgorci,
potni list, št. AA 119735, izdala UE Ormož.
gng-9440

Zanko Bakovnik Mariella, Sergeja Maše-
re 7, Koper - Capodistria, potni list, št. AA
505199, izdala UE Koper. gne-9442

Zelić Svetozar, Ul. Borisa Kalina 35, Sol-
kan, maloobmejno prepustnico, št. AI
116980, izdala UE Nova Gorica. gns-9678

Zver Marko, Mačkovci 16/a, Domžale,
potni list, št. BA 811711, izdala UE Domža-
le. gnb-9345

Žgajnar Irena, Ul. bratov Učakar 38,
Ljubljana, potni list, št. AA 759061, izdala
UE Ljubljana. gny-9447

Žgavc Gaber, Cesta Maršala Tita 104,
Jesenice, potni list, št. BA 236156, izdala
UE Jesenice. gnf-9641

Žohar Marjana, Trg MDB 1, Ljubljana,
potni list, št. AA 459290, izdala UE Ljublja-
na. gnw-9249

Osebne izkaznice

Bartolec Slavko, Tržaška cesta 113, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 62891. gnr-9154

Bratušek Radoš, Pernica 8/č, Pernica,
osebno izkaznico, št. 220144. gnn-9483

Dragar Boštjan, Rogaška 56, Ptuj, oseb-
no izkaznico, št. 145144. gnt-9677

Ermenc Mila, Derčeva 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 87604. gno-9432

Fister Slavka, Runkova 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 110005. gnb-9545

Glaser Silvija, Murkova ulica 3, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 236589. gny-9347

Gole Bojan, Novosadska 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 149984. gnw-9699

Golob Slavko, Delavska 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 47183. gnz-9446

Greifoner Jernej, Novorogoška 21, Mi-
klavž na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 202276. gnk-9461

Habinc Matej, Pot na Visoko 1 c, Ljublja-
na-Dobrunje, osebno izkaznico, št. 10983.
gnx-9423

Hribernik Nataša, Laze pri Dolskem
25/b, Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 50575. gnm-9359

Hribljan Boris, Mlaška c. 63, Kranj,
osebno izkaznico, št. 143442. gnk-9636

Jazbinšek Cirila, CKO 9, Senovo, oseb-
no izkaznico, št. 22930. gnt-9527

Jovanov Igor, Ivanec 42, Bogojina, oseb-
no izkaznico, št. 231777. gno-9632

Keber Davorin Martin, Prvačina 69,
Dornberk, osebno izkaznico, št. 82074.
gnl-9160

Klepo Danijel, Ul. Bratov Učakar 116,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 240088.
gnj-9712

Kocbek Branko, Sp. Velka 108, Zgornja
Velka, osebno izkaznico, št. 110265.
m-2826

Kostelec Matija, Zaloška c. 60, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 115333.
gnu-9651

Kraševec Maruša, Celovška 130, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 219262. gnr-9704

Krušič Marija, Papirniški trg 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 219922. gnd-9293

Kulenović Sabina, Gasparijeva 6, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 260570.
gnl-9560

Kurtić Jadranka, Tomažičeva 34, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 170634.
gnm-9484

Lipovšek Vinko, Pot v Hribec 7, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 48733. gnb-9320

Lovrinović Josip, Kubed 7, Gračišče,
osebno izkaznico, št. 202956. gng-9165

Macarol Vida, Na Jami 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 30149. gnx-9473

Maraž Dušan, Kidričeva A/1, Nova Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 209200.
gnq-9680

Marinko Stojan, Ljubljanska 93, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 192051.
gnw-9624

Mazej Nataša, Podgorje 10, Velenje,
osebno izkaznico, št. 222977. gnf-9516

Meier Helena, Finžgarjeva 2, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 91780, izdana na ime
Kerin Helena. gnr-9429

Mihelič Stanislava, Majaronova 6, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 128617.
gng-9590

Ovnič Vladimir, Senčna vas 6, Mežica,
osebno izkaznico, št. 1211188. gnj-9562

Pašić Alen, Vaška pot 10/C, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 115021. gnz-9271

Planinc Ivan, Drapšinova 13, Celje,
osebno izkaznico, št. 148365. gnf-9466

Podgornik Edvard, Staretova 14, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 104934.
gno-9707

Pohar Lado, Demšarjeva 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 259745. gnb-9495

Popit Anuša, Podstudenec 16/A, Staho-
vica, osebno izkaznico, št. 146074.
gnt-9552

Prinčič Marjana, Pod hrasti 97, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 2038. gng-9690

Ranđelović Vida, Kosarjeva 14, Maribor,
osebno izkaznico, št. 190337. gnu-9676

Rejec Peter, Gorenja Trebuša 25, Če-
povan, osebno izkaznico, št. 63053.
gnx-9673

Rihter Šarkanj Sonja, Valvasorjeva 23,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
36837. gnj-9487

Rogić Miroslav, Cesta na Markovec 59,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
198562. gnl-9564

Rokavec Mateja, Ul. Marjana Nemca 5,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkazni-
co, št. 220323. gnp-9481

Rupar Lidija, Dvorska vas 42, Velike Laš-
če, osebno izkaznico, št. 203565. gnm-9109

Saje Pavla, Gorjančeva 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 97615. gnr-9129

Soltar Vlado, Fram 78/a, Fram, osebno
izkaznico, št. 225506. gnm-9284



Stran 5704 / Št. 85-86 / 22. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Škrinjar Stjepan, Klemenčičeva 25, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 50743. gnv-9375

Šturm Rok, Vojkova 87, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 245288. gnp-9156

Šubelj Marija, Cesta druge grupe odre-
dov 62, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
271077. gnc-9294

Težak Duška, Kranjska cesta 4/D, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 213807.
gnh-9618

Tomažič Matjaž, Vrunčeva 14, Limbuš,
osebno izkaznico, št. 143617. gnj-9637

Tovornik Gričar Zofka, Gosposvetska
26, Maribor, osebno izkaznico, št. 144101.
gnu-9201

Zlatoper Karolina, Tomšičeva 5, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 174628.
gnj-9687

Zombra Danica, Kogojeva 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 33762. gnr-9479

Vozniška dovoljenja

Amon Marina, Zagradišče 12/A, Ljublja-
na-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 322135, reg. št. 21624, izdala
UE Ljubljana. gno-9682

Andrić Filip, Ulica Rudija Papeža 3,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
188589, reg. št. 37543, izdala UE Kranj.
gno-9482

Artič Anica, Industrijska ulica 63, Bistri-
ca ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 4876, izdala UE Ruše. m-2788

Atajić Asim, Trubarjeva cesta 23, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
893093, reg. št. 141461, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-9528

Balog Damijan, Ul. Šercerjeve brigade
24, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 101657, izdala UE Maribor. m-2798

Belajec Vjekoslav, Staneta Rozmana 2,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
15221. gne-9142

Belna Bojan, Šentilj 59/e, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11339, izdala UE Pesnica.
m-2811

Benko Robert, Rogoznica 16, Voličina,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
7993, izdala UE Lenart. m-2833

Bezenšek Tomaž, Ulica Milke Vulk 55,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 112704, izdala UE Maribor.
m-2831

Bitenc Ada, Rakitna 84 A, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
843017, reg. št. 113146, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-9544

Bizjak Mojca, Šolska 13, Portorož - Por-
torose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11209. gnf-9116

Bogovič Ivan, Anžurjeva ulica 8/C, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
611829, reg. št. 28722, izdala UE Ljublja-
na. gnc-9644

Bohinc Milena, Mavčiče 103, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1078610, reg. št. 46471, izdala UE Kranj.
gnh-9414

Botonjić Alma, Vogelna ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1189547, reg. št. 219814, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-9701

Bratina Dušan, Kožmani 1, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
427935, izdala UE Ajdovščina. gnq-9130

Budak Marjo, Seča 98, Portorož - Por-
torose, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, reg. št. 5893, izdala UE Piran.
gnv-9500

Burnik David, Erjavčeva 4, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 486055,
reg. št. 22078, izdala UE Domžale.
gnx-9698

Butolo Adolf, Gortinska c. 35, Muta, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št.
3199, izdala UE Radlje ob Dravi. gnz-9646

Cankar Andrej, Kolodvorska 3, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
604132, reg. št. 16956, izdala UE Domža-
le. gnb-9374

Ciglenečki Jelka, Krempljeva 9, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
42256, izdala UE Ptuj. gng-9415

Cizel Sandi, Glogov Brod 5, Artiče, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 1042. gnc-9669

Čarf Niko, Mariborska cesta 1, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16359, izdala UE Ravne na Koroškem.
gno-9407

Čepar Stojan, Barka 59, Vremski Britof,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14986, izdala UE Sežana. gne-9567

Čirič Andrej, Srednje 17, Bresternica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99879,
izdala UE Maribor. m-2785

Debeljak Krištof, Partizanska cesta 18,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14441. gns-9153

Dolžan Klemen, Zg. Gorje 45/a, Zgor-
nje Gorje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
24339. gnw-9149

Dragoš Marija, Gorenje 46, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
5436, izdala UE Kočevje. gnl-9460

Draškovič Boštjan, Sladki vrh 5/č, Slad-
ki Vrh, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 9424, izdala UE Pesnica. m-2821

Dušak Alenka, Ježe 10, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 773099, izdala
UE Litija. gno-9582

Ekstanič Valter, Dolani 14, Sv. Anton,
Gračišče, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 4892. gnq-9605

Eršte Marko, Cesta Kokrškega odreda
11, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1146757, reg. št. 39370,
izdala UE Kranj. gnt-9427

Ferlan Marko, Škapinova 13, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 25174, iz-
dala UE Celje. gny-9397

Filipčič Aleš, Cesta na Grad 23, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
30948, izdala UE Celje. gnh-9664

Frančula Branko, Kovačičeva 5, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
reg. št. 14453. gnp-9531

Fras Aleksandra, Ul. 25. maja 8, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7245, izdala UE Ptuj. gng-9540

Furlan Marjan, Kajuhova 11, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 23232. gnr-9504

Gašper Franc, Mariborska c. 22, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 2192, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnw-9549

Gerželj Igor, Vrtovin 2, Dobravlje, voz-
niško dovoljenje, št. 705156, izdala UE Aj-
dovščina. gny-9122

Golmajer Janez, Sp.Besnica 157/a,
Zgornja Besnica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 807280, reg. št. 33036, izda-
la UE Kranj. gnm-9309

Gomezel Mikolič Vesna, Cesta XVI/8,
Prade, Koper - Capodistria, vozniško dovo-
ljenje, št. 22170. gnr-9604

Govekar Emil, Novovaška 60, Žiri, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
23843, izdala UE Škofja Loka. gnl-9660

Gradišnik Danilo, Štrihovec 56, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BCF-
GH, št. 5912, izdala UE Pesnica. m-2812

Gregorinčič Žiga, Ulica Bratov Učakar
80, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1190383, reg. št. 219679, izdala UE
Ljubljana. gng-9340

Grom Andreja, Sv. Andrej 1, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15625, izdala UE Škofja Loka. gnc-9273

Grom Gašper, Cesta Dolomitskega
odreda 1000, Ljubljana, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 930198, reg. št.
175300, izdala UE Ljubljana. gnt-9127

Habjanič Janez, Vodole 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
89932, izdala UE Maribor. m-2775

Horvat Jože, Lepac 32, Portorož - Por-
torose, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 11059, izdala UE Piran. gnb-9395

Horvat Jožef, Gažon 37 d, Šmarje, voz-
niško dovoljenje, kat. ab, reg. št. 5367,
izdala UE Koper. gnd-9543

Horvat Vjeko, Serdica 116/a, Rogašov-
ci, vozniško dovoljenje, št. 32139.
gnj-9112

Hrast Irena, Jančarjeva ulica 10/A, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 79365, izdala UE Maribor. m-2774

Hren Gabrijela, Črešnova 8, Zreče, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 10965. gnz-9671

Idrizi Nuhmi, Češnjica 8, Železniki, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
27560, izdala UE Škofja Loka. gnm-9684

Iljaš Andrej, Dečno selo 46, Artiče, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGHA, reg. št.
12123. gnb-9670

Iskra Matija, Gorica pri Slivnici 22/a, Go-
rica pri Slivnici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9950, izdala UE Šentjur pri Celju.
gno-9282

Jaklič Cvetka, Cesta Miloša Zidanška
8/b, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 3154, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnv-9550

Janežič Ciril, Zalog 86, Cerklje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 522906, reg. št. 30812, izdala UE
Kranj. gne-9392

Jelenc Domen, Zminec 63, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
21037, izdala UE Škofja Loka. gno-9657

Jelenič Aleksander, Sečovlje 87, Sečov-
lje - Sicciole, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 5327, izdala UE Piran.
gni-9388

Jeličić Darko, Stantetova 11, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
26553, izdala UE Velenje. gnr-9654

Jeraj Marija, Sinja Gorica 16/a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12145,
izdala UE Vrhnika. gnw-9307
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Jere Branko, Dragovšek 22, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1171549, izdala UE Litija. gnt-9377

Jereb Magdalena, Lipce 39, Blejska Do-
brava, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
gnx-9398

Jež Andrej, Streliška 65/a, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 50522, iz-
dala UE Maribor. m-2799

Kalan Mateja, Laze v Tuhinju 21 b, Laze
v Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 30001, izdala UE Kamnik.
gnu-9626

Karov-Žižek Darinka, Cervanova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1250857, reg. št. 172446, izdala UE
Ljubljana. gni-9588

Kastelic Mojca, Vipavska ulica 34, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
412771, reg. št. 130201, izdala UE Ljub-
ljana. gne-9167

Keber Davorin Martin, Prvačina 69,
Dornberk, vozniško dovoljenje. gnx-9123

Ketiš Omar, Gradiška 225, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 6586, izdala UE Pesnica. m-2784

Klep Marijan, Goriška 11, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 90875, iz-
dala UE Maribor. m-2835

Klobas Simon, Seča 5, Portorož - Porto-
rose, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11427, izdala UE Piran. gnb-9120

Knez Erik, Preska 26, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 1694, izdala
UE Grosuplje. gnw-9299

Kneževič Silvija, Gogalova 9, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1194617, reg. št. 24780, izdala UE Kranj.
gnj-9312

Knežević Barbara, Bratovševa ploščad
36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 929820, reg. št. 200062, izda-
la UE Ljubljana. gnr-9629

Kobal Sebastjan, Dolenjska cesta 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1096313, reg. št. 173867, izdala UE
Ljubljana. gnt-9477

Kocjančič Elvira, Polje, Cesta XXXVI/8,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 811825, reg. št. 130105, izda-
la UE Ljubljana. gne-9367

Kocjančič Liča, Bošamarin 37, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
6283, izdala UE Koper. gnq-9405

Kolar Jože, Planinska vas 41/a, Planina
pri Sevnici, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. 5904, izdala UE Šentjur pri Ce-
lju. gnm-9334

Korenčan Gregor, Tržaška cesta 255,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1001314, reg. št. 202017, izdala UE
Ljubljana. gnb-9620

Kos Janez, Praproše 2, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 400. gng-9140

Kosić Drago, Delavska 18, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
32344, izdala UE Celje. gnp-9581

Kostanjevec Mitja, Bavdkova 14, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1273856, reg. št. 34932, izdala UE Kranj.
gnw-9499

Košir Franc, Tržaška cesta 301, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 230151, reg. št. 15644, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-9627

Krajc Tadej, Ograde 1, Stari trg pri Ložu,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8845,
izdala UE Cerknica. gnf-9691

Krajnc Niko, Slovenski trg 7, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 860,
izdala UE Ptuj. gnw-9399

Krajnik Peter, Hafnerjevo naselje 75,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 4891, izdala UE Škofja Loka.
gnk-9586

Kranjc Stane, Vilharjeva cesta 41 A, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
84999, reg. št. 14462, izdala UE Ljublja-
na. gnv-9425

Kreft Uroš, Grosova 25, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1234995, reg.
št. 49571, izdala UE Kranj. gnc-9394

Krivić Sabahudin, Kidričeva 16 a, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE No-
va Gorica. gnh-9389

Kukovec Janez, Baredi 16/a, Izola - Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. 557. gnp-9131

Kumer Srečko, Prečna 52, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4151,
izdala UE Novo mesto. gnc-9119

Kunc Aleš, Slamnikarska 8, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 700386,
reg. št. 26513, izdala UE Domžale. gnl-9585

Kunšič Tina, Pri mostiščarjih 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970622, reg. št. 200836, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-9448

Landeker Stanislav, Dobrova 2, Oplotni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
8081. gns-9607

Lango Danilo, Bevkova 11, Anhovo, voz-
niško dovoljenje, kat. F. gny-9147

Laura Gregor, Triglavska ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1146066, reg. št. 218128, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-9387

Legan Aleš, Goriška ulica 57, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
586386, reg. št. 193390, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-9570

Legat Daniel, Ulica Cankarjeve brigade
103, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1050975, reg. št. 209981, izda-
la UE Ljubljana. gnu-9401

Lesar Erazem, Kosovelova ulica 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1251687, reg. št. 192771, izdala UE
Ljubljana. gnq-9355

Likavec Kristina, Kamnogoriška cesta
45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 445318, reg. št. 127798, izda-
la UE Ljubljana. gnb-9720

Lilija Andrej, Dolane 16/a, Cirkulane,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 39613,
izdala UE Ptuj. gnm-9113

Lilija Karmen, Dolane 16/a, Cirkulane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33317,
izdala UE Ptuj. gng-9115

Logar Jernej, Pirčeva ulica 7, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
246991, reg. št. 80316, izdala UE Ljublja-
na. gni-9613

Logar Nada, Plešičeva ul. 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
973106, reg. št. 126746, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-9368

Lorenčič Aleš, Novo naselje 14, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 106544,
izdala UE Maribor. m-2809

Lovenkak Gregor, Ihanska cesta 26,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1147011, reg. št. 31773, izdala UE Dom-
žale. gni-9663

Lovrenčak Dejan, Velike Rodne 10, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1276177, reg. št. 18652, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnz-9521

Lukan Tomaž, Kamniška cesta 55, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
13790, izdala UE Kamnik. gnh-9589

Lukman Marija, Raičeva ulica 69, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928692, reg. št. 141363, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-9380

Lulič Saša, Zaprta ulica 1, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10355,
izdala UE Izola. gnn-9133

Maksimović Momir, Tbilisijska ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 43430, izdala UE Ljubljana.
gnv-9450

Maraž Matej, Cankarjeva ulica 35, Treb-
nje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1153200, reg. št. 10843, izdala UE Treb-
nje. gnx-9323

Marinko Stojan, Ljubljanska 93, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
758668, reg. št. 17248, izdala UE Domža-
le. gnx-9623

Marn Stojan, Beblerjev trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1103727, reg. št. 85029, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-9356

Maučec Dolores, Dolinska cesta 26 a,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
reg. št. 22737. gnr-9529

Medved Kostja, Plenčičeva 1, Izola - Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8506,
izdala UE Izola. gnk-9136

Medved Lucija, Škapinova 1, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 40868.
gno-9507

Mehle Polona, Elektrarniška 18, Bresta-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17563. gne-9642

Mercina Rozalija, Lesno Brdo 63, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7473, izdala UE Vrhnika. gnj-9437

Mihelič Katja, Glinškova pl. 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930891, reg. št. 144311, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-9168

Miklavčič Marina, Šmihel 18, Šempas,
vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gori-
ca. gnk-9386

Miklošič Igor, Cesta na Brdo 149, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 594976, reg. št. 57630, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-9381

Mištrafović Marja, Dunajska cesta 338,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 243768, reg. št. 124782, izdala UE
Ljubljana. gnz-9396

Moličnik Vinko, Luče 34, Luče, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BFGH, št. 3048, izdala
UE Mozirje. gns-9378

Mrhar Irena, Bukovje 47, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. B, reg. št. 720, izdala
UE Postojna. gnw-9424

Murn Mateja, Veniše 50/A, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16493. gnd-9668

Muršec Aleksander, Dvorjane 18/d,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
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GH, št. S 875697, reg. št. 105901.
m-2838

Novak Brigita, Ivana Regenta 11, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 24724,
izdala UE Murska Sobota. gng-9390

Opalk Simona, Novi dom 32/b, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10298, izdala UE Trbovlje. gnx-9298

Ozim Milena, Greenwiška 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 91008,
izdala UE Maribor. m-2837

Pajmon Anton, Industrijska 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 79936,
izdala UE Maribor. m-2808

Pašić Alen, Vaška pot 10/C, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1077129, reg. št. 181777, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-9270

Pavleković Husein, Krimska ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1106148, reg. št. 211402, izdala UE
Ljubljana. gnn-9358

Pavlič Klemen, Suhadole 61/g, Komen-
da, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20419, izdala UE Kamnik. gnr-9354

Pavšič Robert, Stjenkova 8, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12115,
izdala UE Postojna. gnb-9145

Penko Marko, Pot na kal 7, Pivka, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 9658,
izdala UE Postojna. gnd-9393

Petek Vladimir, Štrafelova 36, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
16391, izdala UE Ptuj. gni-9538

Peter Željko, Gradiška 61, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 11203, izdala UE Pesnica. m-2817

Peterka Janko, Pretrž 3, Moravče, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. S 1273309, reg.
št. 28619, izdala UE Domžale. gnk-9315

Peterlin Stojan, Poznikovo 2, Velike Laš-
če, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
842600, reg. št. 106466, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-9236

Peternel Jožef, Bukovica 29, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 5309, izdala UE Škofja Loka. gnx-9598

Petrc Damjan, Kolodvorska 27, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 9640.
gnl-9135

Pipian Igor, Ulica 8. februarja 18/a, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovolje-
nje, kat. AGH, št. 113039, izdala UE Mari-
bor. m-2820

Počivavšek Uroš, Pod lipami 30, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
32703, izdala UE Celje. gnp-9181

Podgornik Matjaž, Mladinska 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17807,
izdala UE Slovenska Bistrica. m-2794

Podjaveršek Dejan, Cesta v Rogozo 18,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 109477, izdala UE Ma-
ribor. m-2790

Prenc Brigita, Borovška 9, Kranjska Go-
ra, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1080202, izdala UE Jesenice. gnf-9645

Prevolšek Anton, Oblakova 9, Celje, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 26465. gnx-9173

Pritekelj Bernarda, Koprivnik 3 A, Bo-
hinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 16785. gnt-9502

Radovič Dražen, Obala 109, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 10270, izdala UE Piran. gnc-9594

Rajakovič Tatjana, Finžgarjeva 17, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15719. gnq-9505

Ražman Peter, Stara pot 20, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
13978, izdala UE Sežana. gnv-9125

Ritonja Marinka, Streliška ulica 37, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
42418, reg. št. 4316, izdala UE Ljubljana.
gnq-9630

Rovan Frančiška, Šegova ulica 90, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13899, izdala UE Novo mesto.
gnu-9601

Rozman Vinko, Levstikova 1, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 29446. gnb-9520

Rožman Dejan, Župančičeva ulica 3,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18160, izdala UE Kamnik. gnf-9491

Rudolf Branko, Sv. Danijel 65, Trbonje,
vozniško dovoljenje, reg. št. 2439.
gnn-9633

Selišnik Katja, Hrib 9, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1194397, reg.
št. 48739, izdala UE Kranj. gns-9553

Senegačnik Tatjana, Rove 11/A, Fran-
kolovo, vozniško dovoljenje, reg. št. 41879.
gnl-9210

Slivnik Vladimira, Zapuže 13/a, Begunje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 668. gnt-9152

Smolnikar Borut, Vegova 19, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1329229, reg. št. 34256, izdala UE Dom-
žale. gny-9722

Smrdelj Tadej, Slavina 38, Prestranek,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 13729, iz-
dala UE Postojna. gnz-9146

Sotlar Miha, Pšatnik 20, Ljubljana, vozniš-
ko dovoljenje, kat. GH, št. S 1000105, reg.
št. 208966, izdala UE Ljubljana. gnf-9716

Starc Sonja, Movraž 57/a, Gračišče,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 44178.
gnw-9603

Stojanovič Klemen, Mikuževa ulica 4,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 9153, izdala UE Vrhnika. gnz-9696

Strelec Dušan, Spuhlja 16, Ptuj, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BFGH, št. 26293, izdala
UE Ptuj. gni-9313

Stritar Jožef, Berdce 14, Dol pri Hrastni-
ku, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg.
št. 1605, izdala UE Hrastnik. gnm-9509

Suholežnik Romana, Pot na Dobrotin 15,
Vojnik, vozniško dovoljenje, št. 30612.
gnp-9281

Šadl Jožef, Prešernova 27, Rakičan,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
6959. gnc-9144

Šafhalter Željko, Hrvatini 180/d, Anka-
ran - Ankarano, vozniško dovoljenje, št.
5864. gnh-9139

Šarkezi Goran, Gomilice 58/b, Turniš-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15951, izdala UE Lendava. gnh-9514

Šfiligoj Ivan, Kurirska pot 32, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1055787, reg. št. 9522, izdala UE Kranj.
gnf-9316

Šilec Mojca, Partizanska c. 9, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11147, izdala UE Lenart. m-2804

Štepic Barbara, Clevelandska ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 1134121, reg. št. 214240, izdala UE
Ljubljana. gnk-9336

Štern Špela, Tovarniška 2, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, št. 17040.
gnl-9310

Šuntajs Robert, Čeče 22, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 9463, izdala UE
Trbovlje. gnq-9555

Šušteršič Maja, Igriška ulica 83, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
93808. m-2800

Tači Milena, Planina 1, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 807914, reg.
št. 44140, izdala UE Kranj. gnk-9311

Terbižan Dušan, Planina 51/b, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
328932, izdala UE Ajdovščina. gnj-9162

Težak Duška, Kranjska cesta 4/D, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18865, izdala UE Kamnik. gne-9617

Tiselj Mitja, Dole 18, Šentjur, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9329, izdala
UE Šentjur pri Celju. gnl-9185

Tomović Jovica, Vrhovčeva ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285336, reg. št. 165935, izdala UE Ljub-
ljana. gni-9238

Tomšič Pavel, Na zelenici 5/C, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10256, izdala UE Vrhnika. gng-9465

Topličan Dušan, Jemčeva 51, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 105197,
reg. št. 25538, izdala UE Domžale. gnn-9308

Topolovec Aleš, Zg. Gradišče 27/a,
Zgornja Velka, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 2953, izdala UE Pesnica. m-2834

Trink Peter, Golo 45/a, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1096182, reg. št.
195085, izdala UE Ljubljana. gnf-9166

Urigelj Uroš, Pri mostu 4, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 19990, izdala
UE Grosuplje. gnn-9708

Vahtar Majda, Cesta 15. aprila 22, Kiso-
vec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
5816924, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnz-9400

Vasilić Ljubiša, Planina 2, Kranj, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. S 1130132,
reg. št. 40974, izdala UE Kranj - duplikat.
gnz-9296

Vereš Robert, Rožna ulica 34, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1033075, reg. št. 39697, izdala UE Kranj.
gni-9413

Vidmar Alenka, Male Žablje 90/a, Do-
bravlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
252895, izdala UE Ajdovščina. gnm-9159

Vidmar Ivan, Kosovelova 10, Idrija, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, izdala UE Idri-
ja. gnp-9606

Vogrinec Marjan, Gerečja vas 70, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
9636, izdala UE Ptuj. gnu-9151

Vratič Milko, Podjunska ulica 22, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 60314, reg. št. 86459, izdala UE Ljublja-
na. gnz-9471

Vrečko Darja, Na soseski 10 a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
87777, izdala UE Maribor. m-2780

Vuk Marija, Nedelica 52/a, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5908,
izdala UE Lendava. gnn-9283

Vukšinič Irena, Bizoviška cesta 1/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 1106983, reg. št. 155559, izdala UE
Ljubljana. gnm-9709

Zakeršnik Franc, Ulica Cankarjeve bri-
gade 111, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 516523, reg. št. 188791,
izdala UE Ljubljana. gns-9653

Zemljič Dejan, Kobilščak 7, Radenci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11944,
izdala UE Gornja Radgona. gnf-9391

Zmazek Ana, Trg Komandanta Staneta
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 612014, reg. št. 67224, izdala UE
Ljubljana. gnx-9452

Zupan Vinko, Buče 16/A, Buče, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14789,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnd-9468

Zver Marko, Mačkovci 16/a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1374800, reg. št. 27216, izdala UE Dom-
žale. gnc-9344

Železnik Stanislav, Tribanska cesta 2,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
št. 10107. gnv-9150

Zavarovalne police

Capuder Peregrin, Gerbičeva ulica 31,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 585853,
izdala zavarovalnica Tilia. gng-9515

Čermelj Anton, Vrtovče 18, Branik, za-
varovalno polico, št. AO 092135. gnf-9141

Lakovič David, Livade 11/a, Izola - Isola,
zavarovalno polico, št. AO 656942.
gnm-9384

Merdjenovič Milan, Šmarje 7, Šmarje,
zavarovalno polico, št. AO 0739080, izdala
zavarovalnica Adriatic. gnm-9534

Pečar Peter, Kolodvorska 1 A, Postojna,
zavarovalno polico, št. AO 0603190, izdala
zavarovalnica Adriatic. gnj-9137

Petan Leopold, Veliki dol 6, Koprivnica,
zavarovalno polico, št. 1599. gnn-9683

Pirš Franc, Ob Sotočju 12, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 101180520, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnd-9568

Potočnik Marija, Šared 45 A, Izola - Iso-
la, zavarovalno polico, št. in zeleno karto.
gnc-9519

Rogič Miroslav, Cesta na Markovec 59,
Koper - Capodistria, zavarovalno polico.
gne-9542

Rožič Gregor, Erjavčeva ulica 11, Dob,
zavarovalno polico, št. AO 253648, izdala
zavarovalnica Slovenica. gng-9665

Sever Jakob, Radohova vas 2/b, Šen-
tvid pri Stični, zavarovalno polico, št.
207668 in kupone, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gny-9322

Zorko Gašper, Kogojeva ulica 6, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 0207477, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnc-9469

Žagar Žnidaršič Igor, Babna gora št. 59,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 200150,
izdala zavarovalnica Slovenica. gns-9353

Spričevala

Andrejaš Mojca, Cankarjeva 18, Breži-
ce, zaključno spričevalo SGŠ, izdano leta
1982, na ime Kržan Mojca. gnz-9121

Arnuš Boštjan, Rimska ploščad 3, Ptuj,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem v Mariboru, izdano leta
1997. m-2777

Bajuk Katja, Drašiči 35/a, Metlika, in-
deks, št. 1098287, izdala Pedagoška fa-
kulteta leto izdaje 1998. gnn-9433

Balažič Milan, Voklo 16 a, Šenčur, spri-
čevalo PKMŠ Štore, št. 1350. gnp-9456

Basej Petra, Ljubljanska cesta 84, Domža-
le, obvestilo pri uspehu Srednje kemijske šo-
le in gimnazije, izdano leta 1998. gnu-9126

Bašelj Peter, Mrzli vrh 8, Žiri, potrdilo o
opravljenem tečaju za varnost pri delu s trak-
torjem in priključki, izdala Srednja kmetijska
in mlekarska šola Kranj. gnf-9441

Bedrač Monika, Robičeva 72, Limbuš,
spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje tr-
govske šole Maribor, izdano leta 1996.
m-2791

Benko Karel, Varaždinska 187, Cestica,
Hrvaška, spričevalo o zakjučnem izpitu
Gradbenega šolskega centra v Ljubljani, iz-
dano leta 1966. gnb-9420

Bingo Jure, Brilejeva ulica 16, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 1997. gno-9107

Birk Franci, Plešičeva ulica 8, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano
leta 1994. gnx-9602

Blenkuš Matej, Strossmayerjeva ulica
12, Ljubljana, indeks, izdala FA v Ljubljani -
podiplomski študij. gnt-9656

Bobnar Aleš, Opekarniška 12/e, Celje,
spričevalo. gnm-9209

Božek Zdenka, Rudija Papeža 34, Kranj,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne,
obutvene in gumarske šole Kranj, izdano
leta 1991 in 1992. gns-9128

Božič Robert, Cesta na Markovec 9, Ko-
per - Capodistria, spričevalo o zakjučnem
izpitu Poslovodske šole - ekonomske šole
Ptuj. gnn-9408

Braček Marta, Vitomarci 31, Vitomarci,
spričevalo 3. letnika Tekstilne šole v Mari-
boru. m-2783

Bračko Jasmina, Meljski dol 3, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem v Mariboru, izdano leta
1997. m-2776

Briški Petra, Šujica 29, Ljubljana, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje upravno-ad-
ministrativne šole, izdano na ime Tratar Pe-
tra. gnk-9361

Briški Petra, Šujica 29, Ljubljana, potrdi-
lo o opravljeni mali maturi OŠ Dobrova, iz-
dano na ime Tratar Petra. gnj-9362

Bucaj Tjaša, Vanganel 30/c, Koper - Ca-
podistria, spričevalo 1. letnika, izdano leta
1994. gnm-9134

Burger Mitja, Ob Koprivnici 48, Celje,
spričevalo 2. in 3. letnika STŠC, izdano leta
1991 in 1992. gnh-9339

Cizl Miran, Ribniki 67, Sevnica, spriče-
valo 2. in 3. letnika Gimnazije Lava, Šolski
center Celje. gnh-9289

Čehič Emina, Šolska 10, Škofja Loka,
diplomo Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem, smer kuhar-natakar, zap. št. 68/KN,
izdana 3. 7. 1995. gni-9346

Ćirović Ranko, Prijateljev trg 6, Ribnica
na Pohorju, spričevalo 1. letnika Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev, iz-
dano leta 1993. gnt-9277

Debeljak Edita, Vodnikov trg 9, Piran -
Pirano, spričevalo o zakjučnem izpitu Sred-
nje pedagoške šole v Kopru, izdano leta
1985. gnl-9535

Dimc Dušan Jože, Horjulska cesta 83,
Dobrova, spričevalo o končani OŠ Ivana Can-
karja na Vrhniki, izdano leta 1976. gnh-9439

Dogić Edina, Novi Log 7, Hrastnik, in-
deks, št. 93421891, izdala Fakulteta za
gradbeništvo Maribor. m-2803

Dominkovič Bojan, Polje 10/a, Zagorje
ob Savi, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gostinske šole v Zagorju, izdano leta 1979
in 1981. gng-9365

Đananović Bego, Bijela, Črna Gora, di-
plomo Gradbene šole Ajdovščina, izdana
leta 1979. gns-9328

Erjavec Simon, Prušnikova 27, Ljublja-
na-Šentvid, indeks, Srednje trgovske šole v
Ljubljani. gnv-9275

Filipović Ivo, M. Pirca 1/a, Sežana, spri-
čevalo o zakjučnem izpitu Srednje gradbe-
ne šole Ajdovščina, gradbinec 2, izdano le-
ta 1982, izdano na ime Filipović Milovan.
gne-9317

Flakus Metka, Limbuška 46, Limbuš,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole v Mariboru, izdano leta 1980. m-2781

Flis Jože, Topolšica 85/d, Topolšica,
spričevalo 2. in 3. letnika Gimnazije Vele-
nje, izdano leta 1970 in 1971. gnk-9486

Flis Tomaž, Kostanjevec 9, Zgornja Lož-
nica, indeks, št. 81555828, izdala EPF Ma-
ribor. m-2830

Franko Jana, Kapelska 34, Radenci,
spričevalo Srednje frizerske, tekstilne, stroj-
ne in prometne šole v Celju, izdano leta
1997. m-2824

Furlan Matej, Col 10, Col, indeks, št.
71097674, izdala Pravna fakulteta v Mari-
boru. m-2807

Godec Boštjan, Ulica pri izviru 4/a, Slo-
venske Konjice, spričevalo 1. letnika Sred-
nje tehniške šole Celje, smer elektroener-
getik, izdano leta 1993. gnf-9416

Golar Alenka, Grajska 29, Gornja Rad-
gona, spričevalo 1. letnika Srednje šole.
gns-9503

Gorenc Jaka, Levičnikova 6/A, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
gnx-9648

Grenko Leon, Tunjiška cesta 2/B, Kam-
nik, zaključno spričevalo Gimnazije Celje,
št. 62-482/83, izdano leta 1983.
gnu-9430

Gulin Tomas, Gregorčičeva 16, Maribor,
indeks, št. 93371743, izdala Tehniška fa-
kulteta Maribor. m-2841

Gumilar Jernej, Panonska ulica 15, Ra-
kičan, Murska Sobota, letno spričevalo 1.
in 2. letnika SCTPU Murska Sobota, izdano
leta 1990 in 1991. gnp-9406

Gumilar Jože, Obrtniška ulica 15, Tro-
povci, Tišina, letno spričevalo 1. in 2. letni-
ka SCTPU Murska Sobota, izdano leta 1989
in 1990. gnr-9404

Harambašič Enes, Šalara 33/a, Koper -
Capodistria, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Gimnazije Koper, izdano leta 1990, 1992
in 1993. gnl-9610

Horvat Marta, Ptujska 16/a, Rače, spri-
čevalo PAŠ, izdano leta 1981. gnd-9318

Ilinčić Nada, Tratnikova ulica 17, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ OŠ Pivka, iz-
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dano leta 1963, izdano na ime Fatur Nada.
gnb-9295

Ivanc Jaka, Kosovelova 27, Ljubljana, in-
deks, št. 44000284, izdala Akademija za
gledališče, radio, film in televizijo. gno-9207

Janter Mitja, Naselje A. Kaple 6/a, Hrast-
nik, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
elek. šole Zagorje ob Savi. gnw-9324

Jeza Gregor, Koroška cesta 118, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Tretje gimnazije
Maribor, izdano leta 1993. m-2789

Jovanović Siniša, Jakčeva 17, Ljubljana,
obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 1998.
gnz-9371

Jurkošek Ana Marija, Spodnji Rudnik
I/13, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje trgovske šole v Ljubljani d.e. Ivanč-
na Gorica, izdano leta 1994 in 1995.
gny-9647

Južnič Boštjan, Vas 15, Vas, spričevalo
o zakjučnem izpitu Srednje elektrotehnične
šole v Ljubljani. gnv-9608

Kaiser Boštjan, Šenotvec 6, Slovenska
Bistrica, spričevalo 1. letnika Srednje kme-
tijske šole Maribor, smer kmetijski meha-
nik, izdano leta 1992. m-2822

Kastigar Boštjan, Preska pri Dobrniču
23, Trebnje, spričevalo o zakjučnem izpitu
Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano le-
ta 1997. gnv-9475

Kavaš Ivan, Lunačkova ulica 3, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 1996. gnn-9108

Kezmić Jasna, Preglov trg 6, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole,
izdano leta 1993. gnp-9706

Kimble Martin, Ul. bratov Učakar 54,
Ljubljana, indeks, srednje ekonomske šole
v Ljubljani, izdan na ime Koprivec Dragan.
gnd-9243

Klemenčič Valentina, Otiški vrh 126/d,
Dravograd, spričevalo 1. letnika frizerske
šole v Mariboru, izdano leta 1997. m-2842

Kocjan Ana, Tržaška 119, Ljubljana, spri-
čevalo 1. letnika Srednje kemijske šole in
gimnazije, izdano leta 1997. gnu-9426

Kores Slavko, Ulica Pregarčevih 14, Ma-
ribor, spričevalo 1., 2. in 4. letnika Tehniš-
ke kmetijske šole Maribor, izdano leta
1977, 1978 in 1980. m-2805

Korez Marko, Kraigherjeva 30, Maribor,
indeks, št. 29000751, izdala Fakulteta za
gradbeništvo v Mariboru. m-2816

Kosmač Metod, Mengeška 81, Trzin, spri-
čevalo 1. do 7. razreda OŠ Trzin. gnc-9569

Košir Klemen, Ulica Viktorja Kejžarja
25/a, Jesenice, spričevalo 1., 2., 3. in 4.
letnika Gimnazije Jesenice. gnl-9410

Kranjec Blanka, Brezje 177E, Brezje,
spričevalo 1. letnika SEUAŠ Kranj, izdano
leta 1997. gnd-9143

Krašovec Branko, Ponikva 13 c, Ponik-
va, diplomo srednje šole. gnh-9489

Krope Boštjan, Čebelarska 15, Orehova
vas, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
kovinarske strojne šole TAM Maribor, izda-
no leta 1992. m-2802

Leban David, Col 94, Col, spričevalo 3.
letnika in maturitetno spričevalo Srednje teh-
nične in naravoslovne šole Postojna, izdano
leta 1992. gnf-9266

Leban Erika, Ajševica 37, Nova Gorica,
spričevalo 2. letnika Živilske šole v Novi
Gorici, izdano leta 1998. gnn-9558

Leskovar Janez, Vinarska 12, Slovenska
Bistrica, spričevalo 4. letnika SERŠ Mari-
bor, računalniška smer, izdano leta 1999.
m-2792

Lorber Bojan, Košaški Dol 12, Maribor,
indeks, št. 95001895, izdala FKKT Mari-
bor. m-2836

Lukman Janja, Rošpoh 159, Kamnica,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje tek-
stilne šole Maribor, smer tekstilni tehnik,
izdano leta 1994, 1995 in 1996. m-2840

Lužnik Danijel, Francetova 10, Slovenj
Gradec, indeks, št. 11090010083, izdala
Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor.
m-2828

Macarol Vrabec Jan, Ulica bratov Uča-
kar 134, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Božidarja Jakca, izdano leta 1993, izdano
na ime Vrabec Jan. gny-9297

Maksimović Nenad, Cesta na Roglo
17/c, Zreče, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje gradbene šole Maribor, smer avto-
ličar, izdano leta 1991 in 1992. m-2818

Malenšek Tina, Dragomelj 31, Domžale,
spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole,
izdano leta 1998. gnr-9229

Matković Mato, Seged 73, Nova Gradiš-
ka, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene
šole Ivana Kavčiča, izdano leta 1984, izda-
no na ime Matković Predrag. gng-9615

Medved Uroš, Klemenova ulica 18, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole Domžale, izdano leta 1998. gny-9697

Mlakar Dušan, Na Boč 32, Poljčane,
spričevalo 3. letnika Srednje steklarske šo-
le v Rogaški Slatini, smer stavbni steklar,
izdano leta 1996. m-2793

Mlakar Marjan, Zg. Ložnica 82, Zgornja
Ložnica, diplomo ŠSC Dušana Kvedra Ptuj,
smer srednja kovinarska, metalurška in kme-
tijska šola, izdana leta 1987. m-2839

Modec Peter, Cankarjeva ulica 16, Men-
geš, diplomo Srednje šole tehničnih strok
in osebnih storitev Ljubljana, poklic vzdrže-
valec vozil in strojev, št. 101/86, izdana 3.
7. 1986. gng-9215

More Miha, Bedrih 6, Žiri, spričevalo 4.
letnika Gimnazije Bežigrad, izdano leta
1999. gnc-9494

Murata Barbara, Cesta zmage 35/a, Za-
gorje ob Savi, spričevalo 1., 2. in 3. letnik
Poklicne gostinske šole, izdano leta 1981,
1982 in 1983, izdano na ime Brvar Barba-
ra. gne-9467

Nermina Ambrož, Bokalova 5, Jesenice,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
šole Kranj, izdano leta 1991. gnk-9411

Nikolić Robert, Avguštinčičeva ulica 6,
Ljubljana, diplomo Elektrotehniške šole v
Ljubljani, izdana leta 1988. gny-9422

Novak Alojz, Slavka Gruma 60, Novo me-
sto, spričevalo o zakjučnem izpitu Vajenske
šole raznih strok v Novem mestu, izdano
leta 1963. gne-9292

Oleksij Damjan, Mikloša Kuzmiča 32,
Murska Sobota, spričevalo o končani OŠ I.
Murska Sobota, št. 238, izdano leta 1993.
gnj-9537

Oter Stane, Frankovo naselje 167, Škof-
ja Loka, spričevalo 2. letnika Centra stro-
kovnih šol - poklicna voznoličarska šola, iz-
dano leta 1976. gnw-9274

Pahler Marija, Bačkova 48, Benedikt,
zaključno spričevalo OŠ Benedikt, izdano
leta 1982. m-2786

Pavalec Zvonko, Konšakova 21, Mari-
bor, diplomo Srednje elektrotehnične in ra-
čunalniške šole v Mariboru, smer elektroni-
ka, izdana leta 1990. m-2823

Pavlič Vera, Plintovec 9, Zgornja Kungo-
ta, zaključno spričevalo OŠ Tone Čufar Ma-
ribor, izdano leta 1984. m-2827

Pavlin Adrijan, Osek 1/a, Šempas, spri-
čevalo o zakjučnem izpitu Srednje gradbene
šole v Ljubljani, izdano leta 1989. gnc-9169

Perko Andrej, Pivška ulica 1, Postojna,
spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje agro-
živilske šole, smer veterinarski tehnik, izda-
no leta 1992. gnx-9373

Perko Tina, Podpeč 2, Preserje, spriče-
valo 1. in 2. letnika Upravno administrativne
šole v Ljubljani, izdano leta 1994 in 1995.
gns-9478

Petrovič Niko, Cesta revolucije 8, Jese-
nice, izkaz o učnem uspehu za 2. in 3.
letnik SGU Bled. gnn-9383

Pivk Janez, Tavčarjeva ulica 35, Kranj,
spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje go-
stinske šole v Ljubljani, izdano leta 1983.
gno-9382

Podgrajšek Marjeta, Cesta na Roglo 21,
Zreče, spričevalo 3. letnika Gostinske šole
Maribor, izdano leta 1983, izdano na ime
Videčnik Marjeta. gnx-9148

Podlunšek Mihaela, Črešnjevec 26, Sel-
nica ob Dravi, spričevalo 8. razreda OŠ Sel-
nica ob Dravi, izdano leta 1995. m-2806

Potočnik Maja, Podbrezje 227, Naklo,
spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje tek-
stilne in obutvene šole Kranj, frizerska šola,
izdano leta 1999. gnh-9689

Požar Janez, Lancova vas 60, Videm pri
Ptuju, spričevalo 1. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 1980. m-2779

Požar Janez, Lancova vas 60, Videm pri
Ptuju, spričevalo o končani OŠ Videm pri
Ptuju, izdano leta 1978. m-2778

Prša Rozina, Velika Polana 216/c, Veli-
ka Polana, spričevalo o končani OŠ Velika
Polana, št. 65/72. gnk-9611

Rački Darka, Št. Jurij 63, Grosuplje, spri-
čevalo 1. letnika Tehnične šole za strojniš-
tvo v Ljubljani, izdano leta 1979, izdano na
ime Valič Darka. gns-9403

Reich Branka, Regentova 10, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje rad. šole v
Mariboru. m-2844

Rejec Blaž, Brilejeva ulica 7, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Šentvid, iz-
dano leta 1999. gnw-9124

Rep Jože, Zg. Duplek 54/b, Spodnji Du-
plek, zaključno spričevalo Trgovske šole
Maribor, izdano leta 1996. m-2810

Romih Žiga, Lenardonova 47, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole
Maribor, izdano leta 1996. m-2813

Rožič Anton, Koroška 13/c, Velenje,
spričevalo Poklicne strojne šole CSŠ Vele-
nje. gnl-9485

Rudolf Anja, Maistrova 4, Litija, spriče-
valo SŠTSOS v Ljubljani, izdano leta 1998.
gno-9132

Sedlar Marko, Desinec 1, Črnomelj, di-
plomo Srednje lesarske šole podružnica No-
vo mesto, št. A0298986, izdana leta 1994.
gnv-9625

Sekuti Bojan, Celjska c. 12, Slovenj Gra-
dec, zaključno spričevalo Srednje lesarske
šole Slovenj Gradec, šolsko leto 94/95.
gnh-9539
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Selimović Andreja, Spodnji trg 3, Škofja
Loka, spričevalo 3. letnika Srednje ekonom-
ske in upravno-administrativne šole Kranj,
izdano leta 1995. gni-9688

Seljak Blaž, Ulica Antona Skoka 13,
Domžale, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra Rudolfa Maistra v Kamniku, izdano
leta 1998. gnu-9451

Stepišnik Matej, Trnava 9/a, Gomilsko,
spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje fri-
zerske, tekstilne, strojne in prometne šole
Celje, izdano leta 1995. gnz-9546

Svetina Renata, Sv. Vid 75, Vuhred, spri-
čevalo o končani OŠ, letnik 88/89.
gnh-9114

Šelih Uršula, Na trati 2, Ljubljana, spri-
čevalo 1. letnika Trgovske akademije, izda-
no leta 1996. gnc-9319

Šeško Erika, Trubarjea 40, Celje, za-
ključno spričevalo. gnq-9280

Štimac Barbara, Kocjanova ulica 6, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Ivan Novak
Očka, izdano leta 1990. gnj-9662

Štular Alenka, Neubergerjeva ulica 23,
Ljubljana, indeks, izdala Filozofska fakulteta
v Ljubljani , izdan na ime Kralj Alenka.
gns-9228

Triplat Urban, Gorenjska 56, Bled, spri-
čevalo 1. in 2. letnika, izdano leta 1994 in
1996. gnr-9204

Urbas Blaž, Cesta proletarskih brigad
81, Maribor, spričevalo o zakjučnem izpitu
Srednje tehniške elektro strojne in tekstilne
šole Maribor, izdano leta 1975. m-2832

Ušaj Klavdija, Črniče 67/b, Črniče, di-
plomo št. 144/87, izdana 26. 6. 1987 za
srednjo šolo, smer tekstilno obrtni konfek-
cionar. gnp-9385

Vadlja Damir, Heroja Vojka 25, Maribor,
spričevalo 2. letnika SKSMŠ Maribor, izda-
no leta 1996. m-2814

Valenčič Sandi, Kajuhova ulica 3, Po-
stojna, spričevalo o zakjučnem izpitu Želez-
niške šole Šiška, izdano leta 1991.
gnl-9335

Večerić Marjan, Maistrova ul. 3, Roga-
tec, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
gostinske šole v Celju, št. 104, izdano leta
1980. gnm-9634

Vegi Alain, Robindvor 40, Dravograd,
spričevalo 1. in 2. letnika SŠ Slovenj Gra-
dec. gne-9667

Vičič Vesna, Ulica Sallaumines 10, Tr-
bovlje, spričevalo OŠ pri Izobraževalnem
središču Miklošič, izdano leta 1982, izdano
na ime Šimonič Vesna. gnr-9329

Vlašič Anita, Turnše 7, Dob, spričevalo o
zakjučnem izpitu Srednje upravno admini-
strativne šole Ljubljana, izdano leta 1993.
gnc-9719

Vodenik Rok, Pijavica 10, Tržišče, in-
deks, št. 50980027, izdala Teološka fakul-
teta leto izdaje 1998. gnb-9370

Vodovnik Klemen, Prešernova 34, Op-
lotnica, spričevalo 4. letnika in zaključno
spričevalo Srednje kovinarske strojne šo-
le TAM Maribor, izdano leta 1992.
m-2787

Volaj Marjan, Krka št. 80, Krka, diplomo
Višje upravne šole v Ljubljani, izdana leta
1974. gne-9342

Vranješ Saša, Kidričevo naselje 21, Po-
stojna, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem, izdano leta
1996 in 1998. gne-9692

Wakovnig Sonja, Gartengasse 1, Fer-
lach-Borovlje, Avstrija, maturitetno spriče-
valo Gimnazije Koper, izdano leta 1967,
izdano na ime Raunaher Sonja. gny-9372

Zajfrid Nataša, Na Jelovcu 60, Brester-
nica, indeks, št. 29006915, izdala Fakulte-
ta za strojništvo. m-2782

Zaplotnik Dragica, Tupaliče 9, Preddvor,
obvestilo o uspehu Srednje šole za proda-
jalce, izdano leta 1981/82 in 1982/83.
gnz-9321

Zupan Urška, Rožna ulica 20, Mirna Peč,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Novo me-
sto, izdano leta 1995. gnv-9575

Zupančič Milan, Mestne njive 9, Novo
mesto, spričevalo, izdano leta 1968.
gnh-9314

Žibret Ksenija, Ipavčeva 24, Celje, spri-
čevalo o zakjučnem izpitu SŠGT Celje, go-
stinski tehnik, izdano leta 1999. m-2843

Žurman Branko, Zg. Bistrica 163, Slo-
venska Bistrica, spričevalo o zakjučnem iz-
pitu IKŠ Maribor, izdano leta 1980.
gnl-9239

Ostali preklici

Arapovič Jasmin, Ul. H. Verdnika 17, Je-
senice, delovno knjižico. gnp-9306

Bajde Polonca, Kresnice št. 1, Litija, de-
lovno knjižico. gnd-9343

Bakiu Šefit, Glavni trg 6, Celje, delovno
knjižico. gnu-9501

Balžalorsky Vitja, Lemeževa 11, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 3204.
gnm-9434

Baumgartner Danilo, Pivolska 29, Mari-
bor, delovno knjižico št. 948, izdana leta
1990. m-2815

Bizjak Tatjana, Ul. Toma Zupana 21, Na-
klo, delovno knjižico št. 309/99.
gnm-9659

Blaha Robert, Štefanova ulica 1, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnv-9325

Bole Luka, Kopališka cesta 8, Radovlji-
ca, študentsko izkaznico, št. 01095409,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnw-9574

Bošnjak Ana, Rudija Papeža 30, Kranj,
delovno knjižico. gnk-9511

Bricelj Zala, Vrhovnikova 18, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 14528, izdala FDV
v Ljubljani. gnc-9548

Brunčič Miran, Vičava 66, Ptuj, delovno
knjižico. gnj-9612

Bytyqi Aziz, Vidovdanska 97, Suva Re-
ka, R Jugoslavija, delovno knjižico.
gns-9332

Center za socialno delo Radlje ob Dravi,
preklicuje servisno knjižico za osebno vozi-
lo KIA Pride, številka motorja B 3565209 in
številka šasije KNEDA2322WK082468.
Ob-13569

Cerar Jože, Krašce 2, Moravče, delov-
no knjižico. gni-9338

Čarman Katja, Sora 47, Medvode, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 1592.
gnd-9443

Daewoo Motor d.o.o., Stegne 33, Ljub-
ljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1037775 za vozilo Dae-
woo Truck 1.9D, št. šasije SUPB07EJLWN
067240. gnm-9363

Djurić Donadio Ivanka, Šišenska cesta
40, Ljubljana, preklic delovne knjižice, ob-
javljen v Ur. l. RS, št. 80/99. gnq-9409

Dolenc Danaja, Koroška cesta 56, Tr-
žič, mesečno vozovnico. gnv-9525

FIT Leasing d.o.o., družba za finančne
storitve, Rudarska 3, Velenje, potrdilo za
registracijo uvoženega vozila št. K4-32515,
za priklopno vozilo KOEGEL SN 24, letnik
1999, št. šasije WK0SN0024X0724568,
izdala Carinarnica 7067 CI javna skladišča
Maribor, dne 30. 6. 1999. gng-9290

FIT Leasing d.o.o., družba za finančne
storitve, Rudarska 3, Velenje, račun št.
990884, izdalo podjetje HOCHSTAFFL
Gmbh, dne 24. 6. 1999 za priklopno vozilo
KOEGEL SN 24, letnik 1999, št. šasije
WK0SN0024X0724568. gnj-9291

Florjanc Sabina, Dobriša vas 20/C, Pe-
trovče, delovno knjižico. gnq-9655

Garić Aleksandar, Ižanska cesta 44/h,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-9578

Glažar Urška, Bensko 4, Postojna, štu-
dentsko izkaznico, št. 13223, izdala FDV
Ljubljana. gny-9472

Gliha Klavdija, Sp. Veterno 11, Križe, voz-
no karto na relaciji Križe-Kranj. gnb-9524

Hren Denis, Jakčeva ulica 34, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 30008479, izdala
FKKT v Ljubljani. gnh-9639

Hudej Suzana, Gorče 6, Libeliče, delov-
no knjižico, ser. št. A 363752, reg. št.
107/96. gnj-9287

Iljazi Ferid, Crnoljevo, R Jugoslavija, de-
lovno knjižico. gnn-9333

Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Jamova
39, preklicuje kotelne knjižice za naslednje
tlačne posode:

– serijska številka 1901, volumen 6500
l, obr. tlak 7 bar,

– serijska številka 99727, volumen 850
l, obr. tlak 16 bar,

– serijska številka 8525, volumen 850 l,
obr. tlak 11 bar. Ob-13568

Jocinger Elizabeta Ellena, Savlje 26,
Ljubljana, delovno knjižico, izdano na ime
Jocič Elizabeta. gnx-9573

Kastelic Cvetko, Gorenje polje 13l, Stra-
ža, delovno knjižico, reg. št. 32143, ser.
št. 60396. gne-9117

Kavčič Franci, Šentjošt nad Horjulom 53,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb-9595

Kavs Manca, Cerkova 26, Ljubljana, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 14058. gnd-9518

Kofolj Jan, Čepovan 90/b, Čepovan, di-
jaško izkaznico, izdala izdala Srednja poli-
cijska šola. gnn-9458

Kokol Damir, Gajštova 4, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 81489365. m-2829

Košir Emil, Linhartova cesta 42, Ljublja-
na, vozno karto, št. št. 442 s sto procentnim
popustom, izdal LPP Ljubljana. gnn-9233

Krajnik Peter, Hafnerjevo naselje 75,
Škofja Loka, izkaznico vojnega invalida za
popust pri vožnji, št. 4321, izdana 7. 1.
1997. gnj-9587

KREKOVA ZAVAROVALNICA d.d., Ciril
Metodov trg 1, Ljubljana, ček št.
A9980092, znesek 207.794,00 SIT, izdan
5. 10. 1999 na prinosnika: Šubic Andrej,
Stjenkova 35, Šempeter pri Gorici.
gnu-9526

Kurtić Jadranka, Tomažičeva 34, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 18980607,
izdala Filozofska fakulteta. gnb-9470
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Kvas Andreja, Kajuhova 42, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13601.
gnd-9418

Likar Maja, Podpeška pot 5, Mežica, štu-
dentsko izkaznico, št. 1095053, izdala Pe-
dagoška fakulteta. gnm-9609

Melanšek Bor, Lokovica 143, Šoštanj,
študentsko izkaznico, št. 19335426, izdala
EF v Ljubljani. gne-9592

Mulej Oskar, Šarhova 8, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 14990. gno-9157

Muller Rok, Travniška 5, Slovenska Bi-
strica, študentsko izkaznico, št. 41980046,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gns-9453

Panić Miroslav, Čanžekova ulica 5, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnt-9402

Petrovič Vladimir, Kozje 150, Kozje, ser-
visno knjigo za osebno vozilo Kia Sephia,
št. šasije KNEFB2422X5410201, št. mo-
torja BF, izdalo podjetje Kia Motors d.d..
gny-9522

PEUGEOT d.o.o., Nazorjeva 6, Ljublja-
na, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 11421112, izdano 21. 9.
1999. gnr-9379

Piskar Janez, Motnik 1/a, Motnik, dijaš-
ko izkaznico, izdala Srednja policijska šola.
gnn-9208

Porsche Slovenija, Bravničarjeva ulica 5,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1148562.
gnz-9496

Porsche Slovenija, Bravničarjeva ulica 5,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1148561. gnd-9497

Posavčič Marko, Gradišče 16, Vrhnika,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1053, izdal
LPP Ljubljana. gnz-9421

Ranzinger Drago, Gorjenjska c. 14, Ve-
lenje, študentsko izkaznico, št. 93405666,
izdala Fakultete za strojništvo. m-2797

Selmanoski Isa, Vinjole 17, Portorož -
Portorose, delovno knjižico, izdala Občina
Piran. gnq-9305

Smolnikar Petra, Pod topoli 62, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 7208.
gnb-9445

Steržaj Marcel, Vojkova cesta 91, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 5302, izdala
Naravoslovno tehniška fakulteta. gnb-9170

Suhodolčan Andreja, Koseskega 53, Mari-
bor, študentsko izkaznico, št. 42214794, iz-
dala Akademija za likovno umetnost. gni-9438

Šesek Maja, Zg. Pirniče 6/c, Medvode,
študentsko izkaznico, št. 19329266, izdala
Ekonomska fakulteta. gng-9715

Šmid Bogdan, Dovje 127, Mojstrana,
delovno knjižico. gni-9138

Štrakl Peter, Križevci pri Ljutomeru 9,
Križevci pri Ljutomeru, vozno karto, št.
1159, izdal LPP Ljubljana. gnm-9584

Tavčar Metod, Trzinska cesta 9, Men-
geš, kopijo licence za tovorno vozilo Mer-
cedez Benz tip vozila LK 1418-40 reg. št.
LJ E4-48A. gnu-9576

Triplat Stojana, Gorenjska 36, Bled, de-
lovno knjižico. gnr-9279

Turk Stok Anja, Glinškova ploščad 7,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazi-
ja Bežigrad. gnw-9599

Valšped d.o.o., Padova 55, Pragersko,
licenco za opravljanje prevozov stvari št.
985, za vozilo z reg. št. MB K3-223, izdala
GZS. m-2819

Wraber Štefan, Grablovičeva ulica 18,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Škofij-
ska gimnazija. gnv-9700

Zupanc Alojzij, Šorlijeva 5, Kranj, izkaz-
nico vojnega invalida za popust pri vožnji,
št. 1343, izdana 5. 9. 1997. gni-9513

Zupanc Miha, Dražgoše 33, Železniki,
vozno karto, št. za relacijo Dražgoše - Že-
lezniki. gne-9417

Zver Drago, Mačkovci 16/a, Domžale,
licenco za javni prevoz stvari v notranjem
prostem cestnem prometu, prevoz stvari za
lastne potrebe v notranjem cestnem prome-
tu, št. 354/21 za vozilo z reg. št. LJ-B7010,
TAM 130 T 11 B, izdana 1. 12. 1997.
gnr-9579

Zver Marko, Mačkovci 16/a, Domžale,
certifikat ADR št. 13323 za prevoz nevarnih
snovi, izdalo MNZ RS dne 20. 9. 1999.
gnq-9580

Žnidarčič Irena, Ivana Suliča 8/b, Šem-
peter pri Gorici, študentsko izkaznico, št.
20970586, izdala Pravna fakulteta.
gnj-9337
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DOPOLNJENI
IN SPREMENJENI PREDPISI O DDV
IN TROŠARINAH
Po 1. juliju 1999, ko se je tudi Slovenija pridružila razvitemu svetu z uvedbo davka
na dodano vrednost in trošarin, so predpisi o obračunavanju teh novih davščin, o
davčnih oprostitvah in drugih obveznostih zavezancev za plačilo DDV in trošarin
bistveno spremenili. Spremenjen je bil na primer zakon o trošarinah, minister za
finance je dvakrat dopolnil pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano
vrednost, dan po uvedbi DDV so v uradnem listu izšli številni pravilniki o odpisu
blaga na različnih področjih, slovenski parlament pa je sprejel tudi zakon o davkih
na motorna vozila. Po 1. juliju se je torej nabralo dovolj utemeljenih razlogov, da je
založba Uradni list izdala novo knjigo s prečiščenimi besedili vseh veljavnih
predpisov na področju DDV in trošarin.

Cena 3996 SIT 10501

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q DOPOLNJENI IN SPREMENJENIDOPOLNJENI IN SPREMENJENIDOPOLNJENI IN SPREMENJENIDOPOLNJENI IN SPREMENJENIDOPOLNJENI IN SPREMENJENI
q PREDPISI O DDV IN TROŠARINAH Štev. izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika Davčna številka naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig



Stran 5712 / Št. 85-86 / 22. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo

prof. dr. Karel Zupančič

DRUŽINSKO PRAVO
Čeprav se zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih po vsebini ni spremenil že ducat
let, je na področju družinskega prava veliko novega. Teoretiki in sodna praksa so izoblikovali
svoje razumevanje in pravne posledice zunajzakonske skupnosti, zožen je krog družine,
drugačna razmerja v družini zahteva Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah,
veliko pa je tudi razmišljanj o pravni ureditvi nekaterih razmerij med istospolnimi partnerji.
Velja tudi nov zakon o pravdnem postopku, ki posega seveda tudi na področje družinskega
prava.

Razlogov, da je profesor ljubljanske Pravne fakultete pripravil novo knjigo, je torej dovolj.
Avtor v razumljivem jeziku popelje bralca na vsa področja družinskega prava, dr. Barbara
Novak pa je pripravila podrobno stvarno kazalo, ki bistveno olajša iskanje odgovorov na
zastavljeno vprašanje.

Cena 4536 SIT 10498

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q DRUŽINSKO PRAVO število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika Davčna številka naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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