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Sodni register

CELJE

Rg-403270
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01304 z dne 15. 4. 1999 pri
subjektu vpisa RS-BIRO, družba za raču-
novodstvo, revizijo in davčno svetovanje,
d.o.o., Žalec, sedež: Kvedrova 16, 3310
Žalec, pod vložno št. 1/02437/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov – izstop družbenika, spremembo po-
slovnega deleža in spremembo akta o usta-
novitvi d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5450209
Ustanoviteljica: Resnik Rudolf, izstopil

8. 12. 1998; Resnik-Čakš Valerija, Žalec,
Ipavčeva 13, vstopila 8. 1. 1991, vložila
5,632.920 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 15. 12. 1998.

Rg-403271
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00662 z dne 26. 4. 1999 pri
subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE
– ENERGETIKA ŠTORE, podjetje za pro-
izvodnjo in prenos električne, plinske in
ostale energije, d.o.o., sedež: Železar-
ska cesta 3, 3220 Štore, pod vložno št.
1/06750/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 1254855
Ustanovitelj: Železarna Štore – Prostand,

d.o.o., Štore, Železarska cesta 3, izstopila
15. 6. 1998; Slovenske železarne, d.d.,
Ljubljana, Gerbičeva 98, vstopil 15. 6.
1998, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-403272
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00610 z dne 22. 4. 1999 pri
subjektu vpisa DOLINŠEK, storitveno
podjetje, d.o.o., Radeče, Žebnik 36, se-
dež: Žebnik 36, 1433 Radeče, pod vlož-
no št. 1/04927/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
družbenika, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5705193
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Dolinšek Anton, Radeče,

Žebnik 36, vstopil 19. 11. 1992, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 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 popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 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; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili

in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
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 de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
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, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci, 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
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mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 60220 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb.

Opomba: pri dejavnosti 51.18 vse, ra-
zen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
74.14 vse, razen arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-403273
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00739 z dne 20. 4. 1999 pri
subjektu vpisa GRAFIČNA REZILNA
ORODJA FELIX, d.o.o., sedež: Trnovelj-
ska cesta 2, 3000 Celje, pod vložno št.
1/06733/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala druž-
be in poslovnih deležev z novimi vložki, spre-
membo dejavnosti ter spremembo družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1227815
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kastelic Dragica in Kastelic

Srečko, oba iz Celja, Stanetova ulica 20,
vstopila 24. 10. 1997, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1999: 2852
Splošna mehanična dela; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami.

Dejavnost, izbrisana 20. 4. 1999: 2862
Proizvodnja drugega orodja; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 4. 1999.

Rg-403274
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00457 z dne 16. 4. 1999 pri
subjektu vpisa KONJIŠKA KONFEKCIJA,
proizvodnja usnjene konfekcije in galan-
terije, d.o.o., Mestni trg 18, Slovenske
Konjice, sedež: Mestni trg 18, 3210 Slo-
venske Konjice, pod vložno št.
1/04102/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki in spremembo poslovnih deležev
s temile podatki:

Matična št.: 5612080
Osnovni kapital: 6,300.000 SIT
Ustanoviteljici: Zabukovšek Marija, Loče

pri Poljčanah, Žiče 70b, in Vereš Marija,
Oplotnica, Vrtna ulica 12, vstopili 26. 1.
1995, vložili po 3,118.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-403275
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00567 z dne 16. 4. 1999 pri
subjektu vpisa ANDREJKA & CO., podjet-
je za posredovanje in trgovino, d.n.o.,
Celje, Gorica 49b, sedež: Gorica 49b,
3000 Celje, pod vložno št. 1/06482/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika zaradi odpovedi druž-
bene pogodbe, spremembo zastopnika,
dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5934354
Ustanoviteljica: Schulak Hans Peter, iz-

stopil 12. 6. 1998; Žvegler Andrejka, Šent-
jur, Ulica Dušana Kvedra 26, vstopila 12. 6.
1998, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Schulak Hans Peter, razrešen
12. 6. 1998; družbenica Žvegler Andrejka,
imenovana 12. 6. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1999: 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost 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 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 6. 1998.

Rg-403278
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00427 z dne 16. 4. 1999 pri
subjektu vpisa NORMA SOFT, Računal-
niški inženiring, d.o.o., Velenje, Efenko-
va 61, sedež: Efenkova 61, 3320 Vele-
nje, pod vložno št. 1/06170/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala iz sredstev družbe in spre-
membo poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5822319
Osnovni kapital: 33,470.054 SIT
Ustanovitelji: Potočnik Konrad, Velenje,

Foitova 2, in Fric Gorazd, Velenje, Prešer-
nova 20, vstopila 18. 6. 1993, vložila po
10,877.767,55 SIT, ter Smrekar Stojan, Ve-
lenje, Prešernova 4, vložil 6,694.010,80 SIT,
in Potočnik Tomaž, Velenje, Cesta Borisa
Kraigherja 2, vložil 5,020.508,10 SIT, vsto-
pila 20. 3. 1995 – odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-403279
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00447 z dne 12. 4. 1999 pri
subjektu vpisa MALMO, podjetje za stori-
tve in trgovino, d.o.o., Celje, sedež: Ljub-
ljanska 22, 3000 Celje, pod vložno št.
1/03923/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo firme, sede-
ža, zastopnika in družbenika zaradi odslovi-
tve poslovnega deleža ter spremembo in

uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5609313
Firma: AVTO ARNŠEK, storitve in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO ARNŠEK, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Gorica pri Šmart-

nem 59
Osnovni kapital: 2,108.000 SIT
Ustanovitelj: Loštrk Matjaž, izstopil 12. 5.

1998; Arnšek Peter, Celje, Gorica pri
Šmartnem 59, vstopil 12. 5. 1998, vložil
2,108.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Loštrk Matjaž, razrešen 12. 5. 1998;
direktor Arnšek Peter, imenovan 12. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 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 popravila 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, go-
spodinjskih 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,
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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 mesimi izdelki; 5223 Trgovi-
na na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 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 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; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-

met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Opomba: pri dejavnosti 51.18 vse, ra-
zen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
67.13 le dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic.

Rg-403281
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00746 z dne 29. 4. 1999 pri
subjektu vpisa STANOVANJSKO PODJE-
TJE  VELENJE,  d.o.o.,  sedež:  Ko-
roška 48, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/03378/00  vpisalo  v  sodni  register
tega sodišča spremembo družbenice zara-
di odsvojitve poslovnega deleža s temile
podatki:

Matična št.: 5098319
Ustanoviteljica: Slovenska razvojna druž-

ba, d.d., izstopila 3. 7. 1998; MERCATA 1,
d.d., Ljubljana, Dunajska 51, vstopila 3. 7.
1998, vložila 6,069.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-403282
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00991 z dne 29. 4. 1999 pri
subjektu vpisa STEKLAR, družba za obli-
kovanje in obdelavo stekla, d.o.o., se-
dež: Kosova ulica 6, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/00082/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5066859
Ustanoviteljica: Sklad Republike Slove-

nije za razvoj, izstopil 20. 9. 1996; TRDN-
JAVA PID, d.d., Velenje, Prešernova 8, vsto-
pila 20. 9. 1996, vložila 5,883.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-403283
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00896 z dne 29. 4. 1999 pri
subjektu vpisa OM JUMBO, trgovina, sto-
ritve, proizvodnja, d.o.o., Toledova 9,
Velenje, sedež: Toledova 9, 3320 Vele-
nje, pod vložno št. 1/06452/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5915015
Firma: OM JUMBO, trgovina, storitve,

proizvodnja, d.o.o., Cesta na Trate 19,
Mozirje

Skrajšana firma: OM JUMBO, d.o.o.,
Mozirje

Sedež:  3330  Mozirje,  Cesta  na
Trate 19

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 9. 1998.

Rg-403288
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00174 z dne 23. 4. 1999 pri
subjektu vpisa ECOPACK, predelava bio-
plastike, d.o.o., sedež: Tovarniška 5,
3214 Zreče, pod vložno št. 1/03236/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža družbe s temile podatki:

Matična št.: 5537983
Ustanovitelj: VEPLAS, velenjska plasti-

ka, d.o.o., Velenje, izstopil 25. 4. 1996, in
Kukovec Borut, izstopil 22. 4. 1996; CO-
MET, umetni brusi in nekovine, d.d., Zreče,
Tovarniška 5, vstopil 17. 12. 1991, vložil
6,108.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-403289
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00665 z dne 26. 4. 1999 pri
subjektu vpisa FILBA, Svetovanje in
opravljanje finančnih in drugih poslov,
d.o.o., Celje, sedež: Krekov trg 6, 3000
Celje, pod vložno št. 1/01987/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova družbe, spremembo pooblastil pri
zastopniku, spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5399823
Sedež: 3000 Celje, Vrunčeva ul. 1
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mihelčič Boris, Celje, Škapinova 13,
ki od 18. 6. 1998 zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 26. 4. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
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dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 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 izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 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 go-
spodinjstvo; 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; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-

mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina 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;
65210 Finančni zakup (leasing); 70100 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 6. 1998.

Opomba: pri dejavnosti 51.18 vse, ra-
zen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
74.12 vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti 74.14 vse, razen arbitraže in po-
sredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-403290
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00362 z dne 26. 4. 1999 pri
subjektu vpisa EUROMARK, proizvodnja,
trgovina, intelektualne storitve, d.o.o.,
Celje, sedež: Grčarjeva 12, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/04066/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov – odsvojitev poslovnih deležev zaradi
dedovanja, spremembo zastopnika in druž-
bene pogodbe ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matičnaš t.: 5649498
Ustanovitelji: Kužner Miloš st. izstopil

8. 11. 1995; Kužner Miloš ml. vstopil 31. 3.
1992, vložil 810.750 SIT, Kužner Tomaž,
vstopil 18. 4. 1996, vložil 344.625 SIT in
Kužner Marko, vstopil 18. 4. 1996, vložil
344.625 SIT, vsi iz Celja, Grčarjeva 12,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kužner Miloš st., razrešen 8. 11.
1995; direktor Kužner Miloš ml., ki zastopa
družbo brez omejitev, in prokurist Kužner
Tomaž, imenovana 9. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 26. 4. 1998: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5170 Druga trgovina na debelo; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
31. 3. 1998.

Rg-403293
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01220 z dne 30. 4. 1999 pri
subjektu vpisa STEVIĆ IN STEVIĆ, grad-
beništvo in storitve, d.n.o., sedež: Ob Ko-
privnici 19, 3203 Nova Cerkev, pod vlož-
no št. 1/06868/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 1330985
Sedež: 3000 Celje, Ob Koprivnici 19.

Rg-403294
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01185 z dne 30. 4. 1999 pri
subjektu vpisa JAVNO PODJETJE KOMU-
NALA LAŠKO, d.o.o., sedež: Celjska ce-
sta 52, 3270 Laško, pod vložno št.
1/00654/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5255317
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Lipuš Marta, razrešena 20. 10.
1998; direktor Salobir Marjan, Laško, Mari-
ja Gradec 8, imenovan 20. 10. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-403295
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01143 z dne 30. 4. 1999 pri
subjektu vpisa GORENJE GOSTINSTVO,
d.o.o., Velenje, Partizanska 12, sedež:
Partizanska 12, 3320 Velenje, pod vlož-
no št. 1/05181/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5712467
Dejavnost, vpisana 30. 4. 1999: 55111

Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 18. 11. 1998.

Rg-403298
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00032 z dne 30. 4. 1999 pri
subjektu vpisa FRANCK, proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.o.o., sedež: Reslje-
va 18, 3000 Celje, pod vložno št.
1/06725/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti, spremembo
članice nadzornega sveta in akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 1214390
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Člani nadzornega sveta: Vodopija Bre-
da, izstopila 7. 1. 1999; Gubenšek Marija,
vstopila 7. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 30. 4. 1999: 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 7. 1. 1999.

Rg-403303
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00207 z dne 22. 4. 1999 pod
št. vložka 1/06943/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ne-
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1391828
Firma: PROVAR – IMŠIROVIĆ IN VE-

HABOVIĆ, varilstvo in montaža, d.n.o.
Skrajšana firma: PROVAR – IMŠIROVIĆ

IN VEHABOVIĆ, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Splitska ulica 25
Ustanovitelja: Imširović Ragib, Velenje,

Splitska ulica 25, in Vehabović Eniz, Vele-
nje, Kersnikova cesta 15, vstopila 22. 2.
1999, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Imširović Ragib in Vehabović Eniz,
imenovana 22. 2. 1999, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Pre-
krivanje kovin s kovino; 28512 Druga povr-
šinska in toplotna obdelava 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; 28720 Proizvod-
nja lahke kovinske embalaže; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-

prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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 popravila 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, go-
spodinjskih 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; 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 opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
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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.; 60220 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74400
Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Opomba: pri šifri G/51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov; pri šifri K/74.12
vse, razen revizijske dejavnosti; pri šifri
K/74.14 vse, razen arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-403305
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00325 z dne 14. 4. 1999 pri
subjektu vpisa COMERCE, trgovina, grad-
beništvo in storitve, d.o.o., sedež: Kve-
drova 21, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/03141/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo akta o ustanovitvi druž-
be in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5531624
Dejavnost, vpisana 14. 4. 1999: 2020

Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 22. 3. 1999.

Rg-403307
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00340 z dne 6. 4. 1999 pri
subjektu vpisa ELEKTROINŽENIRING LI-
LIJA, podjetje za proizvodnjo, izvajanje,
servis in trgovino, d.o.o., Celje, sedež:
Mariborska c. 32a, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/02857/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5503418
Dejavnost, vpisana 6. 4. 1999: 6312

Skladiščenje; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-403308
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00440 z dne 28. 4. 1999 pod
št. vložka 1/06945/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1411578
Firma: ALL STARS, gostinstvo, trgovi-

na, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ALL STARS, d.o.o.,

Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Pod lipami 12

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Stefanović Rastko, Zrenja-

nin, Ul. 4. julija 19/19, vložil 2,000.000
SIT, ter Stefanović Aleksandar in Stefanović
Stamen, oba iz Bjelovara, Ante Trumbiča 2,
vložila po 50.000 SIT, vstopili 16. 4. 1999,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stefanović Rastko, imenovan 16. 4.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55309 Dejavnost drugih prehram-
benih obratov; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Dejavnost taksistov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-

mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7230 Obdelava po-
datkov; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Opomba: pri dejavnosti 67.13 le dejav-
nost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-403309
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00714 z dne 26. 4. 1999 pri
subjektu vpisa UTEŽ, podjetje za servis in
popravilo tehtnic, d.o.o., sedež: Tehar-
ska 34, 3000 Celje, pod vložno št.
1/00040/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5144302
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, izstopil 3. 6. 1997; Kmečki sklad
3, PID, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, vsto-
pil 3. 6. 1997, vložil 6,680.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-403310
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01110 z dne 29. 4. 1999 pri
subjektu vpisa VETERINARSKA POSTAJA
LAŠKO, d.o.o., sedež: Trubarjevo nabrež-
je 17, 3270 Laško, pod vložno št.
1/06445/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5907560
Sedež:  3270  Laško,  Marija  Gra-

dec 36a
Sprememba družbene pogodbe z dne

19. 10. 1998.

Rg-403312
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01050 z dne 20. 4. 1999 pri
subjektu vpisa PAF, proizvodno, storitve-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Pešnica
8, Šentjur, sedež: Pešnica 8, 3230 Šent-
jur, pod vložno št. 1/05521/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, proku-
ristko in spremembo akta o ustanovitvi
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5764688
Firma: PAF, Družba za proizvodnjo,

storitve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: PAF, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Perčič Fanika, Šentjur, Pešnica 8,
imenovana 3. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 1531 Predelava in konzervi-
ranje krompirja; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 5111 Posred-
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ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73103 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju kmetijstva
in sorodnih dejavnosti; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8042
Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 3. 9. 1998.

Rg-403314
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01069 z dne 20. 4. 1999 pod
št. vložka 1/06941/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbene po-
godbe in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1317083
Firma: CYNAR, trgovina s pijačami,

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

govornostjo
Sedež: 3310 Žalec, Gotovlje 71a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Sprememba družbene pogodbe z dne

1. 12. 1998.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-

san pri Okrožnem sodišču v Krškem pod vl.
št. 1/03955/00.

Rg-403316
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00421 z dne 23. 4. 1999 pri
subjektu vpisa MAS – EL, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Na Otoku 17,
Celje, sedež: Na Otoku 17, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/06148/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, ustanovitelja in za-
stopnika, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 1411233
Firma: MAS – EL, Jeklene konstrukci-

je, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Tovorna 7
Osnovni kapital: 7,105.000 SIT
Ustanovitelja: Kovačič Milan, izstopil

25. 3. 1999; Erjavec Simon, Celje,
Klanjškova 17, in Trajkovski Danijel, Celje,
Gradnikova ulica 2, vstopila 25. 3. 1999,
vložila po 3,552.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kovačič Milan, razrešen 25. 3. 1999;
direktorja Erjavec Simon in Trajkovski Dani-
jel, imenovana 25. 3. 1999, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 28621 Pro-
izvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvod-
nja orodja za stroje; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2951 Proizvodnja metalurških stro-
jev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbe-
nih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za ži-
vilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvod-
nja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjar-
sko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za
industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 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; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-

lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Opomba: pri dejavnosti J 67.13 le de-
javnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-403319
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01106 z dne 20. 4. 1999 pri
subjektu vpisa SOUND-TECH, studio za
estradno dejavnost, d.o.o., Radeče, se-
dež: Vrhovo 47, 1433 Radeče, pod vlož-
no št. 1/05601/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža družbe, zastopnika
družbe in akta o ustanovitvi d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5772621
Firma: SOUND-TECH, d.o.o., studio za

glasbeno dejavnost
Skrajšana firma: SOUND-TECH, d.o.o.
Sedež: 1433 Radeče, Milana Majc-

na 25
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kmetič Tomaž, razrešen 9. 11.
1998; direktorica Kajič Kmetič Špela, Ra-
deče, Pot na jez 48, imenovana 9. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 25. 1. 1999.

Rg-403320
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00423 z dne 22. 4. 1999 pod
št. vložka 1/06942/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1411535
Firma: KLAVI, finančni inženiring,

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

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Prešernova 23
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Šrot Srečko, Celje, Gospo-

ska 13, vstopil 15. 4. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šrot Srečko, imenovan 15. 4. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1999: 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74400 Oglaševanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.
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Opomba: pri dejavnosti J/67.13 samo
menjalnice in zastavljalnice; pri dejavnosti
K 74.14 vse, razen arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-403321
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01020 z dne 26. 3. 1999 pri
subjektu vpisa FRANCK CELJE, proizvod-
nja, trgovina in storitve, d.o.o., sedež:
Resljeva 18, 3000 Celje, pod vložno št.
1/06725/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, povečanje os-
novnega kapitala z novim vložkom in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1214390
Firma: FRANCK, proizvodnja, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FRANCK, d.o.o.
Osnovni kapital: 306,750.000 SIT
Ustanovitelj: FRANCK PREHRAMBENA

INDUSTRIJA, d.d., Zagreb-Černomerec,
Vodovodna 20, vstopil 28. 11. 1997, vložil
306,750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 11. 1999.

Rg-403322
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01232 z dne 20. 4. 1999 pri
subjektu vpisa INFORMATIKA ROGAŠKA,
računalniški inženiring, d.o.o., Rogaška
Slatina, sedež: Zdraviliški trg 14, 3250
Rogaška Slatina, pod vložno št.
1/05049/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5540852
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Aleksič Marjan, razrešen 1. 10.
1998; direktor Vrečar Željko, Rogaška Sla-
tina, Tavčarjeva ulica 5, imenovan 1. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 30. 11. 1998.

Rg-403323
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01140 z dne 21. 4. 1999 pri
subjektu vpisa STENI, podjetje za grad-
bene storitve in projektiranje, d.o.o.,
Grušovlje 5, sedež: Grušovlje 5, 3332
Rečica ob Savinji, pod vložno št.
1/04172/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, zastopni-
kov, firme, skrajšane firme in sedeža, pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5674697
Firma: A.M.MIKLAVC, Tehnični pregle-

di, d.o.o., Nizka
Skrajšana firma: A.M.MIKLAVC, d.o.o.,

Nizka
Sedež: 3332 Rečica ob Savinji, Niz-

ka 21
Osnovni kapital: 3,270.000 SIT
Ustanovitelj: Štorgelj Stanko, izstopil

2. 11. 1998; Miklavc Anton, Rečica ob Sa-
vinji, Nizka 21, vstopil 2. 11. 1998, vložil
3,270.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štorgelj Stanko, razrešen 2. 11.

1998; direktor Miklavc Anton, imenovan
2. 11. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 4. 1999: 2852
Splošna mehanična 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, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-403324
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00146 z dne 16. 4. 1999 pri
subjektu vpisa NITKA – ŠPAT, izdelava in
prodaja tekstilnih izdelkov, d.o.o., Ce-
lje, sedež: Jamova 2b, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/00996/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, razširitev in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, povečanje osnovnega kapitala z novimi
stvarnimi in denarnimi vložki ter uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temi-
le podatki:

Matična št.: 5323886
Firma: NITKA, tekstilni program, d.o.o.
Skrajšana firma: NITKA, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Jamova 2b
Osnovni kapital: 4,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Špat Ana, Celje, Jamo-

va 2b, vstopila 7. 12. 1989, vložila
4,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-403327
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01193 z dne 21. 4. 1999 pri
subjektu vpisa LAMPL, Podjetje za poslov-
ne storitve in trgovino, d.o.o., sedež:
Efenkova 61, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/04733/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
iz sredstev družbe, spremembo dejavnosti
ter spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5701724
Osnovni kapital: 3,216.431,56 SIT
Ustanovitelja: Lempl Igor in Lempl Davo-

rin, oba iz Velenja, Župančičeva 3, vstopila
5. 4. 1992, vložila po 1,608.215,78 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 21. 4. 1999: 31200
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 31500 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 31610 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje in
vozila; 31620 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 33300 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 45210
Splošna gradbena dela; 45320 Izolacijska
dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitar-
ne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 70100 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74300 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Dejavnost, izbrisana 21. 4. 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.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 11. 1998.

Rg-403328
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00894 z dne 21. 4. 1999 pri
subjektu vpisa HMEZAD, Kmetijska zadru-
ga Gotovlje, z.o.o., Gotovlje, sedež: Go-
tovlje 71, 3310 Žalec, pod vložno št.
2/05467/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo pri zastopnici s temile
podatki:

Matična št.: 5186382
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Jelen Prislan Andreja, Braslovče,
Parižlje 34b, razrešena 31. 5. 1997 in po-
novno imenovana 1. 6. 1997, zastopa za-
drugo brez omejitev.

Rg-403330
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00760 z dne 20. 4. 1999 pri
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subjektu vpisa KONSIP, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., Velenje, sedež: Šaleška
2a, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/04011/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo akta o ustanovitvi in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5915201
Dejavnost, vpisana 19. 4. 1999: 22220

Drugo tiskarstvo; 26150 Proizvodnja in ob-
likovanje drugih vrst stekla ter tehničnih ste-
klenih izdelkov; 33400 Proizvodnja optič-
nih instrumentov in fotografske opreme;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72300 Obdelava
podatkov; 72600 Druge računalniške de-
javnosti; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74400 Ekonomsko propagi-
ranje.

Spremeba akta o ustanovitvi d.o.o. z dne
26. 6. 1998.

Rg-403331
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00683 z dne 6. 4. 1999 pri
subjektu vpisa TKANINA, d.d., trgovska
delniška družba, Celje, sedež: Lava 8,
3000 Celje, pod vložno št. 1/00927/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pred-
ložitev zapisnika skupščine z dne 16. 6.
1997, spremembo članov nadzornega sve-
ta ter predsednika in namestnika predsed-
nika nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5003067
Člana nadzornega sveta: Lesnika Boja-

na, izstopila 17. 6. 1996, Čurin Stanka, iz-
stopila 16. 6. 1997, Žmavc Alojz, izstopil in
vstopil kot predsednik 24. 6. 1994, ter Pin-
ter Alojz, izstopil in vstopil kot podpredsed-
nik 24. 6. 1994.

Zapisnik skupščine z dne 16. 6. 1997.

Rg-403332
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01387 z dne 6. 4. 1999 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA MOZIR-
JE, p.o., sedež: Šolska ulica 23, 3330
Mozirje, pod vložno št. 1/00279/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z ZOFVI, spremembo imena, ustanoviteljice
in zastopnika ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5088950
Firma: OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE,

Šolska ulica 23, Mozirje
Ustanoviteljica: Skupščina občine Mo-

zirje, izstopila 19. 5. 1997; Občina Mozir-
je, Savinjska cesta 7, vstopila 19. 5. 1997,
odgovarja neomejeno solidarno.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
ravnateljici Rakun Ivici, ki je bila razrešena
19. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 6. 4. 1999: 5551
Storitve menz; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 7512 Dejavnost javnih usta-
nov, ki zagotavljajo storitve na področju
zdravstva, izobraževanja, kulture in druge
socialne storitve, razen obveznega social-

nega zavarovanja; 80102 Osnovnošolsko
splošno izobraževanje; 80103 Dejavnost
zavodov za izobraževanje otrok z motnjami
v razvoju; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-403333
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00239 z dne 6. 4. 1999 pri
subjektu vpisa Družba za avtoceste v Re-
publiki Sloveniji, d.d., sedež: Ulica 14.
divizije 4, 3000 Celje, pod vložno št.
1/06158/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5814251
Člani nadzornega sveta: Duhovnik Mate-

ja, Krajnc Mirko, Perovšek Janez, Umek
Andrej in Zimšek Jože, izstopili 3. 2. 1998,
Saksida-Pišot Bruna, izstopila 12. 2. 1998,
Orehar Peter in Dvornik Marjan, izstopila
31. 7. 1997; Špolar Anton, vstopil 12. 2.
1998, Rozman Miro in Pregelj Žarko, vsto-
pila 31. 7. 1997, Brečko Milan, Ilc Stane,
Krivec Bernard, Tanko Jože in Turnšek Jo-
že, vstopili 29. 1. 1998.

Rg-403334
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00408 z dne 2. 4. 1999 pri
subjektu vpisa TOPLICE DOBRNA, Ter-
manlno zdravilišče, d.d., sedež: Dobrna
51, 3204 Dobrna, pod vložno št.
1/00061/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča imenovanje predsednika in namest-
nika predsednika nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5053587
Člana nadzornega sveta: Šrot Bojan, iz-

stopil in vstopil kot predsednik 27. 2. 1997,
in Smrečnik Ljudmila, izstopila in vstopila
kot namestnica predsednika 27. 2. 1997.

Rg-403335
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01080 z dne 2. 4. 1999 pri
subjektu vpisa CETIS, grafično podjetje,
d.d., Celje, sedež: Čopova 24, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/01476/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta in članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5042208
Člani nadzornega sveta: Brajkovič Anita,

Slamnik Jože, Zupanc Roman in Palir Boris,
izstopili 8. 9. 1997; Borštner Bojan, Teslič
Radovan, Vračun Drago in Zupančič Milan,
vstopili 8. 9. 1997.

Sprememba statuta z dne 8. 9. 1997.

Rg-403337
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00127 z dne 1. 4. 1999 pri
subjektu vpisa ELEKTROTEHNA MIKRO-
PIS GROUP EMG, Proizvodnja, trgovina
in servis, d.d., Žalec, sedež: Aškerčeva
4a, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/02711/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine z
dne 22. 11. 1996 in spremembo zapisnika
s temile podatki:

Matična št.: 5490537
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Uplaznik Janez in članica uprave Ka-
lišek Sonja, razrešena 22. 11. 1996; pred-

sednik uprave Pustoslemšek Franjo, Bra-
slovče, Braslovče 78, in član uprave Omla-
dič Matjaž, Žalec, Ul. heroja Staneta 6, ime-
novana 22. 11. 1996, zastopata družbo
brez omejtiev.

Predložitev zapisnika skupščine z dne
22. 11. 1996.

Rg-403338
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01352 z dne 1. 4. 1999 pri
subjektu vpisa BOHOR, žaga in furnirni-
ca, d.d., Šentjur, sedež: Leona Dobro-
tinška 9, 3230 Šentjur, pod vložno št.
1/01866/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nazdornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5039509
Člani nadzornega sveta: Drobne Viljem,

Rozinger Jože in Poš Rudi, izstopili 28. 11.
1997; Jager Ivan in Rot Robert, vstopila
28. 11. 1997, ter Cerovski Darko, vstopil
10. 10. 1997.

Rg-403339
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00955 z dne 1. 4. 1999 pri
subjektu vpisa ANDRAGOŠKI ZAVOD –
LJUDSKA UNIVERZA VELENJE, p.o., Ti-
tov trg št. 2, sedež: Titov trg št. 2, 3320
Velenje, pod vložno št. 1/00114/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z ZOFVI, spremembo imena, ustanoviteljice
in zastopnika ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5053013
Firma: ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUD-

SKA UNIVERZA VELENJE
Ustanoviteljica: Skupščina občine Vele-

nje, izstopila 20. 5. 1997; Mestna občina
Velenje, Velenje, Titov trg 1, vstopila 20. 5.
1997, odgovornost: odgovarja omejeno
subsidiarno.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Groznik Jože, razrešen 27. 5. 1997;
direktorica Šibanc Mirjana, Velenje, Efen-
kova 7, imenovana 27. 5. 1997, zastopa
zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 1999: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje;
8022 Srednješolsko poklicno in strokovno
izobraževanje; 80302 Visoko strokovno izo-
braževanje; 804 Izobraževanje odraslih in
drugo izobraževanje.

Rg-403340
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00683 z dne 26. 2. 1999 pri
subjektu vpisa ESOTECH, družba za izva-
janje projektov v energetiki in industriji,
d.d., sedež: Preloška c. 1, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/05053/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5693799
Dejavnost, vpisana 26. 2. 1999: 6023

Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6420 Telekomunikacije;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
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naprav; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije.

Sprememba statuta z dne 22. 6. 1998.

Rg-403344
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00182 z dne 15. 4. 1999 pri
subjektu vpisa MAKROM, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Grobelno, Tratna 2č, se-
dež: Tratna 2č, 3231 Grobelno, pod
vložno št. 1/05761/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., spremembo firme, zastopnika in
družbenikov, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5871166
Firma: MAKROM – MARŠ IN MARŠ,

trgovina in storitve, d.n.o., Grobelno
Skrajšana firma: MAKROM – MARŠ IN

MARŠ, d.n.o., Grobelno
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Marš Miran in Marš Mar-

ko, oba iz Grobelna, Tratna pri Grobelnem
2č, izstopila iz d.o.o. in vstopila v
d.n.o. 10. 11. 1994, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Marš
Miran, razrešen 10. 11. 1994 kot direktor
in imenovan za družbenika, in družbenik
Marš Marko, imenovan 10. 11. 1994, za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4100 Zbira-
nje, čiščenje in distribucija vode; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij 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 drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s 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 go-
spodinjstvo; 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; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
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tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Opomba: pri dejavnosti 51.18 vse, ra-
zen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
74.12 vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-403345
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00920 z dne 15. 4. 1999 pri
subjektu vpisa AVTOPREVOZNIŠTVO IN
SERVISI, d.d., sedež: Koroška c. 64,
3320 Velenje, pod vložno št. 1/00514/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pred-
ložitev zapisnika skupščine z dne 31. 7.
1997 in spremembo člana nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5040272
Član nadzornega sveta: Blaha Lidija, iz-

stopila 31. 7. 1997; Stanič Gojko, vstopil
31. 7. 1997.

Zapisnik skupščine z dne 31. 7. 1997.

Rg-403346
Okrožno  sodišče  v  Celju je  s  skle-

pom Srg št. 97/01425 z dne 13. 4. 1999
pri subjektu vpisa TAN-DEM TOMAŽIN,
export-import, trgovina in marketing,
d.o.o., Celje, Japljeva 7, sedež: Japlje-
va 7, 3000 Celje, pod vložno št.
1/01349/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, dejav-
nosti in zastopnika, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
in preoblikovanje iz d.o.o. v k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5387833
Firma: TAN-DEM TOMAŽIN, export-im-

port, trgovina in marketing, k.d., Celje
Skrajšana firma: TAN-DEM TOMAŽIN,

k.d., Celje
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Tomažin Dominik, vstopil

1. 2. 1990, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem, in Tomažin Anica, vstopi-
la 21. 4. 1994, vložila 10.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja, oba iz Celja, Japlje-
va 7.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: To-
mažin Dominik, razrešen 21. 4. 1994 kot
direktor in imenovan za družbenika, ki za-
stopa družbo brez omejitev kot komple-
mentar.

Dejavnost, vpisana 13. 4. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-

jev; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov,
druge športne dejavnosti; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Opomba: pri šifri 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov.

Rg-403348
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00305 z dne 8. 4. 1999 pri
subjektu vpisa Družba za avtoceste v Re-
publiki Sloveniji, d.d., sedež: Ulica 14.
divizije 4, 3000 Celje, pod vložno št.
1/06158/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predsednika in namestnika pred-
sednika nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5814251
Člana nadzornega sveta: Špolar Anton,

izstopil in vstopil kot predsednik 23. 3.
1998, in Brečko Milan, izstopil in vstopil kot
namestnik predsednika 23. 3. 1998.

Rg-403349
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01177 z dne 9. 4. 1999 pri
subjektu vpisa CETIS, grafično podjetje,
d.d., Celje, sedež: Čopova 24, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/01476/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča predsednika in
namestnika predsednika nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5042208

Člana nadzornega sveta: Vračun Drago,
izstopil in vstopil kot predsednik 22. 9.
1997 in Borštner Bojan, izstopil in vstopil
kot namestnik predsednika 22. 9. 1997.

LJUBLJANA

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 84 z dne 15. 10.
1999, stran 5567, Srg št. 99/0248,
Rg-407160, se teksta pri subjektu vpisa
LIMAB, proizvodnja, trgovina in storitve,
d.o.o., pravilno glasita: stari naslov sedeža:
Korytkova 18, 1000 Ljubljana; skrajšana
firma: LIMAB, d.o.o.

Rg-400896
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06400 z dne 3. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31230/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1338960
Firma: EMAIL, podjetje za internet

storitve, d.o.o., Šentvid pri Stični, Veli-
ke Pece 17

Skrajšana firma: EMAIL, d.o.o., Šentvid
pri Stični

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1296 Šentvid pri Stični, Veli-
ke Pece 17

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Pevec Janja, Šentvid pri

Stični, Velike Pece 17, vstopila 4. 11.
1998, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pevec Janja, imenovana 4. 11.
1998.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1998: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-400897
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06411 z dne 17. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa DALLAS, kulturna posredniška
dejavnost, organiziranje, zastopanje,
svetovanje, založništvo, uvoz in izvoz,
d.o.o., Ljubljana, Gradišče 8, sedež: Gra-
dišče 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17077/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prokuristko s temile podatki:

Matična št.: 5591805
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Porenta Lisica Barbara, Ljubljana,
Gradišče 8, imenovana 4. 11. 1998.

Rg-400899
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06416 z dne 17. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa KOŠČEK, proizvodnja, storitve,
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trgovina, Osolnik, d.o.o., sedež: Veliki
Osolnik 7, 1314 Rob, pod vložno št.
1/14574/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
osnovnega kapitala, deležev in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5553580
Firma: KOŠČEK, proizvodnja, storitve,

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KOŠČEK, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Žnidarišič Boris, Ribnica,

Breg 42, vstopil 18. 12. 1991, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
7. 12. 1998.

Rg-400900
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06417 z dne 11. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa PRIMIK, podjetje za trgovinsko
in storitveno dejavnost, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Ane Ziherlove 14, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24525/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala, deleža in zastopni-
kov, uskladitev dejavnosti in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5832438
Firma: EVOLUT, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: EVOLUT, d.o.o.
Sedež: 1117 Ljubljana, Sojerjeva 10
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kerševan Bojan, izstopil

10. 11. 1998; Raguž Ante, Ljubljana, Ma-
kucova ulica 37, vstopil 10. 11. 1998, vlo-
žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kerševan Bojan, razrešen 10. 11.
1998; direktor Raguž Ante, imenovan
10. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6521 Finančni zakup (leasing);
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 11. 1998.

Rg-400901
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06419 z dne 28. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa PROPAGANDA! d.o.o., Pod-
jetje za trgovino, proizvodnjo in stori-
tve, Kočevje, Nabrežje 10, sedež: Na-
brežje 10, 1330 Kočevje, pod vložno št.

1/16482/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5595991
Dejavnost, vpisana 28. 12. 1998: 7413

Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 11. 1998.

Rg-400902
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06425 z dne 28. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31393/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1339397
Firma: FIPOST HRIBLJAN & CO, fi-

nančno poslovne storitve, d.n.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: FIPOST HRIBLJAN &
CO, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 263
Ustanovitelja: Hribljan Katarina in Hrib-

ljan Marjan, oba iz Ljubljane, Celovška 263,
vstopila 22. 12. 1998, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Hribljan Katarina in zastopnik Hrib-
ljan Marjan, ki zastopa družbo kot namest-
nik direktorice, imenovana 22. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 28. 12. 1998: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-400904
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06434 z dne 3. 12. 1998 pri subjektu
vpisa A & B, Agencija, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 197, Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska 197, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05562/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
dejavnosti, zastopnikov in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5339561
Firma: A & B, turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: A& B, d.o.o.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Mu-

lej Brigita, razešena 9. 11. 1998 kot direk-
torica in imenovana za prokuristko, in direk-
tor Mulej Aleš, imenovan 9. 11. 1998, oba
iz Ljubljane, Neubergerjeva 25.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1998: 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih

linijah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 11. 1998.

Rg-400907
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06450 z dne 14. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31343/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1339435
Firma: MAFIN, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 1111 Ljubljana, Rožna doli-

na XV/3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Kovačič Stanislava, Ljub-

ljana, Rožna dolina XV/3, vstopila 19. 10.
1998, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Kovačič Stanislava in prokurist Ko-
vačič Matej, oba iz Ljubljane, Rožna dolina
XV/3, imenovana 19. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1998:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210
Tiskanje časopisov; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 22250 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 22310 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 22320 Razmnoževanje video-
zapisov; 22330 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 45110 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena
dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 45500 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 drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
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deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgo-
vina na debelo; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52260 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-

delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55120 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 55210 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 55220 Storitve
kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 61100 Pomorski promet;
61200 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63220 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 63230 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 64120 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 65210
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-

vanje trga in javnega mnenja; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74150
Upravljanje s holding družbami; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80410 Dejavnost vozniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 92330 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 93010 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 93030 Druge storitve
za nego telesa; 93040 Pogrebne storitve;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-400908
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06458 z dne 24. 12. 1998 pri subjektu
vpisa KOLTIN, trgovina, proizvodnja in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Buč 17, 1219 Laze v
Tuhinju, pod vložno št. 1/20172/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in zastop-
nikov, člane nadzornega sveta in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5684595
Firma: MOTIVI TRADE, trgovina in sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: MOTIVI TRADE, d.o.o.
Sedež:  1000  Ljubljana,  Šmartin-

ska 152
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Smolnikar Franc in Smolni-

kar Helena, izstopila 10. 11. 1998; Novak
Milojka, Ljubljana, Vrhovci, C. XVII 6b, Ce-
sar Vesna, Novo mesto, Ragovska ulica 10,
in Koritnik Gorazd, Komenda, Moste 88a,
vstopili 10. 11. 1998, vložili po 1,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Smolnikar Franc, in zastopnica Smol-
nikar Helena, razrešena 10. 11. 1998; di-
rektorji Novak Milojka, Cesar Vesna in Ko-
ritnik Gorazd, imenovani 10. 11. 1998.

Člani nadzornega sveta: Cesar Tone,
predsednik, Koritnik Vid, namestnik in No-
vak Stane, član, vstopili 10. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 24. 12. 1998: 1930
Proizvodnja obutve; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Tr-
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govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 6024 Cestni tovorni promet.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 11. 1998.

Rg-400910
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06469 z dne 15. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31345/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1331639
Firma: MOJSTER BORUT, gradbeniš-

tvo in zaključna dela, d.o.o., Hrastnik
Skrajšana firma: MOJSTER BORUT,

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

govornostjo
Sedež: 1430 Hrastnik, Boben 17
Osnovni kapital: 2,195.800 SIT
Ustanovitelj: Slanšek Borut, Hrastnik,

Boben 17, vstopil 11. 11. 1998, vložil
2,195.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Slanšek Borut, imenovan 11. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1998: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobi-
vanje gline in kaolina; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-
nja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbe-
nih strojev; 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; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovi-

na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-400911
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06478 z dne 18. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa SAMCOM, mednarodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Endlicherje-
va 10, sedež: Endlicherjeva 10, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17663/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, naslova
ustanovitelja in zastopnika, dejavnosti in ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5700086
Firma: SAMCOM, mednarodno trgov-

sko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SAMCOM, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška ce-

sta 69
Ustanovitelj: Pušnik Samo, Žeje, Žeje 30a,

vstopil 24. 3. 1992, vložil 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pušnik Samo, imenovan 24. 3. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1998: 6023
Drug kopenski potniški promet.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
6. 11. 1998.

Rg-400921
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02347 z dne 5. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ARTEX, projektni inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Trg mladinskih delovnih bri-
gad 14, sedež: Trg mladinskih delovnih
brigad 14, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04898/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča spremembo firme, naslova se-
deža, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5338972
Firma: ARTEX, projektni inženiring,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Ziherlova uli-

ca 38
Dejavnost, vpisana 5. 1. 1999: 45110

Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51530 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 31. 3. 1998.

Rg-400926
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05775 z dne 28. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31503/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1331159
Firma: MILENIUM G & K, trgovina in

storitve, d.o.o., Domžale
Skrajšana firma: MILENIUM G & K,

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

govornostjo
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Sedež: 1230 Domžale, Krakovska 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Golob Edvard, Kamnik, Pe-

rovo 18, in Kralj Tomaž, Dob, Ul. 7. avgusta
38, vstopila 12. 10. 1998, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Golob Edvard in Kralj Tomaž, ime-
novana 12. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1999: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 3230 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
aparatov in opreme za snemanje in predva-
janje zvoka in slike; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 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; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti.

Rg-400927
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05793 z dne 5. 1. 1999 pod št. vložka
1/31414/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1328441
Firma: TUFRA – TEKAVČIČ & CO., Tr-

govina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: TUFRA – TEKAVČIČ &

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

odgovornostjo
Sedež: 1311 Turjak, Turjak 59
Ustanovitelja: Tekavčič Franci in Tekavčič

Gordana, oba iz Turjaka, Turjak 59, vstopila
13. 11. 1998, vložila po 5.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Tekavčič Franci in prokuristka Tekav-
čič Gordana, imenovana 13. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 5. 1. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2852 Splošna mehanična dela;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4544 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z 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 popravila motornih koles; 5112 Po-
sredništvo 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,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-400928
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05826 z dne 5. 1. 1999 pod št. vložka
1/31416/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1331167
Firma: ALPREM OPREMA, proizvodnja

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ALPREM OPREMA,

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

govornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Ljubljanska ce-

sta 15
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelji: TRIVAL KOMPOZITI,

d.o.o., Kamnik, Bakovnik 3, vložil
1,000.000 SIT, Petrovčič Anton, Kamnik,
Črnivška 1, vložil 420.000 SIT, Marolt Mar-
ko, Kamnik, Ulica Jakoba Zupana 3, vložil
280.000 SIT, Luštrek Janez, Kamnik, Nev-
lje 33a, vložil 40.000 SIT, Bernot Marija,
Stahovica, Zgornje Stranje 57, vložila
40.000 SIT, Narat Jernej, Kamnik, Podgor-
je 72, vložil 40.000 SIT, Lavrinc Saša, Kam-
nik, Pot na Poljane 4a, vložil 100.000 SIT,
Letnar Borivoj, Domžale, Masarykova ulica
11, vložil 40.000 SIT, Jagodic Maksimiljan,
Mekinje, Kamnik, Ul. Antona Kotarja Marti-
na 6, vložil 40.000 SIT, Vidmar Janez, Kam-
nik, Vrhopolje pri Kamniku 150, vložil
20.000 SIT, Divjak Vojko-Slavko, Radom-
lje, Gregorčičeva ulica 13, Zg. Jarše, vložil
60.000 SIT, Uršič Ciril, Stahovica, Zagori-
ca nad Kamnikom, vložil 40.000 SIT, Korit-
nik Tomaž, Komenda, Klanec 29, vložil
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40.000 SIT, in Slabajna Jože, Komenda,
Gmajnica 12, vložil 40.000 SIT – vstopili
2. 9. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Petrovčič Anton, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Capuder Rudolf,
imenovana 8. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 5. 1. 1999: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
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; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2861 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3543 Proizvodnja vozil za in-
valide; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
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; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 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, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debe-
lo 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; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 5551 Storitve menz; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-400935
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07247 z dne 14. 1. 1999 pri subjektu
vpisa DIADA, podjetje za kadrovski inže-
niring, časopisno dejavnost in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Tržaška ul. 2, sedež:
Tržaška ul. 2, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/18283/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, osnovnega kapitala, deležev, dejav-
nosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5701279
Firma: DR. PENDL & DR. PISWANGER,

d.o.o., kadrovsko in podjetniško sveto-
vanje

Skrajšana firma: DR. PENDL & DR. PIS-
WANGER, d.o.o.

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Čepin Zdenka, Ljublja-

na, Uraničeva ul. 7, vstopila 31. 3. 1992,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 14. 1. 1999: 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 15. 12. 1998.

Rg-400936
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/07257 z dne 2. 2. 1999 pri subjektu
vpisa MAIA, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Domžale, Masljeva ulica 3, sedež:
Masljeva ulica 3, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/02739/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5299756
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Pavlič Miran, Bled, Gregorčičeva uli-
ca 33, imenovan 17. 12. 1998.

Rg-400937
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07268 z dne 26. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31492/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1362852
Firma: GHJ, Upravljanje holdinških

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Savska cesta 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Gros Uroš, Krka, Krka 9,

vložil 892.500 SIT, Horvat Marija, Ljubljana,
Cesta na Brdo 117, vložila 420.000 SIT, in
Jager Marija, Ljubljana, Ulica bratov Bezla-
jev 15, vložila 787.500 SIT – vstopili
18. 12. 1998, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gros Uroš, imenovan 18. 12. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 1999: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg-400938
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07285 z dne 29. 1. 1999 pri subjektu
vpisa INVO, Podjetje za gospodarjenje s
stanovanjskimi in poslovnimi objekti ter
finančno računovodske storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Brilejeva 16, sedež: Brilejeva
16, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/16483/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti in spremem-
bo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5606632
Dejavnost, vpisana 29. 1. 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 drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
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pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s 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; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-

jektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 17. 12. 1998.

Rg-400940
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07320 z dne 18. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31471/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1362925
Firma: ALBIS, Družba za izgradnjo, tr-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 31
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Šubic Aleš, Kranj, Zlatnarje-

va pot 9, in Šubic Jure, Naklo, Ulica Toma
Zupana 23, vstopila 4. 12. 1998, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šubic Aleš, imenovan 4. 12. 1998,
zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 18. 1. 1999: 0202
Gozdarske storitve; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1760 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih materialov; 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2222 Drugo
tiskarstvo; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
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 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-



Stran 5802 / Št. 88 / 29. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina 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; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-400945
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00268 z dne 2. 2. 1999 pri subjektu
vpisa SM&A, zastopstvo in trgovina, d.o.o.,
sedež: Koželjeva 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29078/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1123432
Dejavnost, vpisana 2. 2. 1999: 74203

Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 1. 1999.

Rg-400946
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00292 z dne 28. 1. 1999 pod št. vlož-

ka 1/31502/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1363697
Firma: ŠEFI & CO, d.n.o., trgovsko in

gradbeno podjetje, Ljubljana
Skrajšana firma: ŠEFI & CO, d.n.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 136
Ustanovitelja: Šefi Isaku, Struga, Velešta

bb, in Božmanec Barbara, Logatec, Tržaška
cesta 49a, vstopila 15. 1. 1999, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Šefi Isaku, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Rožmanec Barba-
ra, imenovana 15. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-400948
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07186 z dne 5. 1. 1999 pod št. vložka
1/19009/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5662613002
Firma: MAGROMA, podjetje za aran-

žerstvo, grafično, kovinsko in tržno de-
javnost, d.o.o., Podružnica Steklo

Skrajšana firma: MAGROMA, d.o.o., Po-
družnica Steklo

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1230 Domžale, Breznikova 15,

PPC Breza
Ustanoviteljica: MAGROMA, d.o.o.,

Ljubljana, Černivčeva 16, vstopila 26. 11.
1997, odgovornost: vpisana kot ustanovite-
ljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hribar Maja, Ljubljana, Proletar-
ska c. 2, imenovana 26. 11. 1997, zastopa
podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 1. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2852
Splošna mehanična dela; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-

petami, čistili; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim 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; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln.

Rg-401463
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00908 z dne 31. 3. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31744/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1381253
Firma: PLEŠE POLY-TAP, družba za

proizvodnjo in trgovino, k.d.
Skrajšana firma: PLEŠE POLY-TAP, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Bo-

kalce 56
Ustanoviteljici: Pleše Natalija, Ljubljana,

Cesta na Bokalce 56, ki odgovarja s svojim
premoženjem, in Spitzer Brigita, Ljubljana,
Emonska cesta 11, ki je vložila 10.000 SIT,
in ne odgovarja, imenovani 4. 2. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pleše Natalija, imenovana 4. 2.
1999.

Dejavnost, vpisana 31. 3. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 4543 Oblaganje tal in sten; 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; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 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; 5153 Trgovina na debelo z
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lesom, 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;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7440 Oglaševanje; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-401464
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01531 z dne 30. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa AGIP SLOVENIJA, družba za
trženje z naftnimi derivati, d.o.o., Ljub-
jana, sedež: Trg Republike 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25944/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5865441
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Matocci Lamberto, razrešen 17. 12.
1998; direktor Bianconi Giorgio, Dunaj,
Cobenzl Gasse 67b, prokurist Knapp Ot-
to, Bad Voslau, Brunngasse 22, prokurist
Marouschek Wolfgang, Dunaj, Danhauser-
gasse 10/17, in prokurist Simhofer Ger-
hard, Dunaj, Pykergasse 12/8, imenovani
17. 12. 1998, ter prokuristka Pale Tea,
Sežana, Ulica Mihaele Škapinove 10, raz-
rešena in ponovno imenovana 17. 12.
1998.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 12. 1998.

Pri vpisu podatka so bile tuje črke z do-
datnimi oznakami vpisane tako, da so bile
dodatne oznake izpuščene.

Rg-401466
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00962 z dne 29. 3. 1999 pri subjektu
vpisa FRIGOTEHNIKA, Gostinske stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Kamnogoriška 27,
sedež: Kamnogoriška 27, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/22423/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev in zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5748615
Ustanovitelj: Fink Tatjana, izstopila 20. 1.

1999; Dobnikar Igor, Ljubljana, Kamnogo-
riška 27, vstopil 15. 1. 1993, vložil
4,116.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Fink Tatjana, razrešena 20. 1.
1999; direktor Dobnikar Igor, imenovan
20. 1. 1999.

Rg-401473
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00111 z dne 22. 3. 1999 pri subjektu
vpisa TANIA PAK, k.d., oblikovanje ste-
kla, Ljubljana, Pod hribom 56h, sedež:
Pod hribom 56h, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29313/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
firme s temile podatki:

Matična št.: 1194631
Firma: TANIA PAK, k.d., oblikovanje

stekla, Ljubljana, Celovška 325
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 325.

Rg-401475
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00930 z dne 18. 3. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31688/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1381288
Firma: NM INOX, Podjetje za proizvod-

njo, trgovino, storitve, ingeniring, d.o.o.
Skrajšana firma: NM Inox, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Pot v ze-

leni gaj 10
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Novak Maksimilijan in No-

vak Milena, oba iz Ljubljane-Polje, Pot v
zeleni gaj 10, vstopila 19. 2. 1999, vložila
po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Novak Maksimilijan in prokuristka No-
vak Milena, imenovana 19. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1999: 15130
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 15330 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 15510 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 15810 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic; 15820 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 15930 Proizvodnja vina iz
grozdja; 15980 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 28110 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 28512 Druga povr-
šinska in toplotna obdelava kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 28610 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 28621 Proizvodnja
ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja
za stroje; 28710 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 28750 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29210 Proizvodnja peči in gorilnikov;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 29230 Proizvodnja hladilnih in pre-

zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 29530 Proizvodnja strojev
za živilsko in tobačno industrijo; 29560 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51170 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52270 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 55520 Priprava
in dostava hrane (catering); 63120 Skla-
diščenje; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti.

Rg-401476
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01270 z dne 17. 3. 1999 pri subjektu
vpisa INTERTURS, podjetje za prevozne
storitve in trženje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Plešičeva 35, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18522/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5645107
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Civha-Škoda Hijacinta, iz-

stopila 10. 3. 1999; Škoda Anton, Vi-
dem-Dobrepolje, Vodice 16, vstopil 10. 3.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 3. 1999.

Rg-401482
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00922 z dne 11. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ELI LILLY (SUISSE) S.A., Podružni-
ca v Ljubljani, sedež: Vošnjakova 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25954/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5878730
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Haupt Wilhelm, razrešen 6. 1. 1999;
prokurist Schnegg Elgar, Dunaj, Haeckel-
strasse 9/8, imenovan 6. 1. 1999.
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 00474/99 Rg-489
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

ZDRUŽENJE FITAS, GOSPODARSKO
INTERESNO ZDRUŽENJE, Letališka 15,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/27735/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 5. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji združenja so Julon, d.d.,
Ljubljana, Letališka cesta 15, Ljubljana;
Aquasava, d.o.o., Kranj, Gorenjesavska 12,
Kranj; Tobačna Ljubljana, d.o.o., Tobačna
ulica 5, Ljubljana; Henkel - Zlatorog, d.o.o.,
Industrijska 28, Maribor in Cernigoi Teodo-
ro, Glavarjeva ul. 8, Ljubljana, ki prevzema-
jo obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju Gospodarskega intere-
snega združenja po skrajšanem postopku
se vse premoženje prenese v celoti na novo
združenje, ki je v ustanavljanju kot sekcija
Gospodarske zbornice.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 1999

MARIBOR

Srg 631/99 Rg-485
Družba OD-DO, proizvodno, trgovsko

in storitveno podjetje, d.o.o., Suhodol-
čanova 7, Miklavž na Dravskem polju,
katere ustanoviteljica je Fajfar Darinka, Su-
hodolčanova 7, Miklavž na Dravskem polju,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Fajfar Da-
rinka.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 1999

Srg 1501/95 Rg-486
Družba Storitveno in trgovsko podjetje

HOJNIK – DROBNIČ TRADE, d.o.o., Mi-
klavž na Dravskem polju, Ul. Nade Kova-
čič 12, reg. št. vl. 1/6180-00, katere usta-
novitelja sta Edvard Hojnik, Miklavž na Drav-
skem polju, Kurirčkova 38 in Peter Drobnič,
Miklavž na Dravskem polju, Ul. Nade Kova-
čič 12, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Edvard
Hojnik in Peter Drobnič.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 10. 1996

Srg 2712/99 Rg-487
Družba BUSHARA, podjetje za trgovi-

no, gostinstvo, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Gosposvetska cesta 3/a, Maribor,
reg. št. vl. 1/10099-00, katere družbenika
sta Mohamed Abdalla Abdelrahim Bushara,
Rudeška 142/2, Zagreb in Mohamed Mek-
ki Amin Adil, Vijenac Frane Gotovca 2, Za-
greb, po sklepu družbenikov z dne 3. 8.
1999 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Mohamed
Abdalla Abdelrahim Bushara in Mohamed
Mekki Amin Adil.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 10. 1999

SLOVENJ GRADEC

Srg 645/99 Rg-488
Družba EDITH IN PETER KRASSER,

marketing in management, d.n.o., reg.
št. vl. 1/9536-00, katere družbenika sta
Edith in Peter Krasser, po sklepu skupščine
z dne 29. 9. 1999 preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Edith in Pe-
ter Krasser iz Avstrije, Wies, Altenmarkt 195.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 10. 1999

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-12/99 Ob-13781
Pravila sindikata obvladujoče družbe

Mercator, d.d., sindikalne podružnice PC
Trgovina Ljubljana, območje III, Ljublja-
na, Slovenčeva 25, Sindikat delavcev
trgovine Slovenije, sprejeta na zboru čla-
nov dne 20. 4. 1999, se hranijo pri Upravni
enoti Ljubljana, izpostava Bežigrad. Pravila
so vpisana v evidenco statutov sindikata pod
št. 13, dne 27. 9. 1999.

Št. 007-1/99-03/5 Ob-13897
Pravila Osnovne organizacije sindika-

ta Upravne enote Dravograd, s sedežem
Meža 10, p. Dravograd, se z dnem 21. 10.
1999 hranijo pri Upravni enoti Dravograd in
so vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zap. št. 34.

Ob-13976
Iz evidence statutov sindikatov pri

Upravni enoti Domžale se izbrišejo pravila
sindikata Planika, Obrat Lukovica, ki so
bila  vpisana  dne  21. 4. 1993  pod  zap.
št. 24.

Št. 01400-4/99-3 Ob-13977
Pravila sindikata z imenom Sindikat

vzgoje, izobraževanja in znanosti Slove-
nije, Srednja tehniška in naravoslovna
šola Postojna, se z dnem 21. 10. 1999
hranijo pri Upravni enoti Postojna, Ljubljan-
ska 4, Postojna. Pravila so vpisana v evi-
denco statutov pod zap. št. 20.

N 2/99 PO-407248
Terezija Kaiser, roj. 13. 9. 1909, hči

Vacac Marka in Johane, roj. v Slovenski
Bistrici, zadnje prebivališče na območju
Slovenije oziroma Jugoslavije, Trdinova 9,
Maribor, je pogrešana (na predlog Goraz-
da Zafošnika, Vinarska 25, Slovenska Bi-
strica).

Skrbnik za posebni primer je CSD Mari-
bor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 9. 1999

N 17/99-6 PO-406824
Karel Mlinarič, rojen 31. 1. 1912 v Li-

povcih, neznanega bivališča v Ameriki, je
od leta 1950 pogrešan (na predlog Mlinarič
Matije, Lipovci 126).

Skrbnik za posebni primer je Mlinarič
Franc iz Lipovec št. 126a.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 9. 1999

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.
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N 32/99 PO-406823
Alojzij Čotar, pok. Jožefa, roj. 30. 11.

1907, iz Dornberka, Tabor, je pogrešan (na
predlog Cotič Jožefa, iz Dornberka, Prešer-
nova 30, ki ga zastopa odvetnik Valentin
Mozetič iz Dornberka).

Skrbnik za poseben primer je Kavčič
Stojan iz Dornberka, Tabor št. 58.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 8. 1999

N 34/99 PO-406821
Karel Pavlin, od Ivana, iz Mirna, je po-

grešan (na predlog Pahor Nade, Ivana Suli-
ča 12b, Šempeter pri Gorici, ki jo zastopa
odv. Jelena Trunkl iz Nove Gorice.)

Skrbnica za poseben primer je Valantič Mi-
lojka, Gradnikove brigade 11, Nova Gorica.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 8. 1999

N 35/99 PO-406820
Fran Mozetič, pok. Petra, iz Mirna, je

pogrešan (na predlog Pahor Nade, Ivana
Suliča 12b, Šempeter pri Gorici, ki jo zasto-
pa odv. Jelena Trunkl iz Nove Gorice.)

Skrbnica za poseben primer je Valantič Mi-
lojka, Gradnikove brigade 11, Nova Gorica.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 8. 1999

N 36/99 PO-406819
Marija Sandrin, roj. Silič, iz Mirna, je po-

grešana (na predlog Pahor Nade, Ivana Su-
liča 12b, Šempeter pri Gorici, ki jo zastopa
odv. Jelena Trunkl iz Nove Gorice).

Skrbnica za poseben primer je Valantič Mi-
lojka, Gradnikove brigade 11, Nova Gorica.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 8. 1999

N 29/99 PO-406815
Paul Antolič, Glavni trg 3, Celje, roj. 7.

5. 1895 je pogrešan od 10. 5. 1945 (na
predlog Antolitsch Hermanna, Sandgasse
25 A, 8010 Graz, Avstrija).

Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 7. 1999

N 30/99 PO-406816
Antolič Marija Carolina Frančiška, roj.

Ferjen, nazadnje stan. Glavni trg 3, Celje,
roj 23. 6. 1901 je pogrešana od 10. 5.
1945 (na predlog Antolitsch Hermanna,
Sandgasse 25A, 8010 Graz, Avstrija).

Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 7. 1999

Oklici dedičem

D 8/99 OD-406808
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pok. Poje Karolini, hčerki Juri-
ja, roj. Malnar, roj. 18. 2. 1871, nazadnje
stanujoči v Lazcu 26, umrli 17. 10. 1956
ravno tam.

Vsi njeni otroci, razen ene hčerke, ki živi
v Lazcu, so živeli in najverjetneje tudi umrli v
tujini. Sodišču ni znano, kdo so njihovi po-
tomci in kje se nahajajo. Zato s tem okoli-
cem sodišča poziva vse potomce pokojne

Poje Karoline oziroma njenih otrok, da se v
roku enega leta od objave tega okolica v
Uradnem listu RS in na sodni deski tukajšn-
jega sodišča, javijo ter uveljavljajo svojo pra-
vico do dediščine. Po preteku oklicnega
roka bo sodišče zaključilo zapuščinski po-
stopek v skladu z zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 14. 7. 1999

D 16/98 OD-406798
Pred tem sodiščem teče zapuščinski po-

stopek po dne 24. 11. 1997 umrli Viktoriji
Lozar, roj. Lozar, hčeri Alojza, roj. 16. 10.
1910, upokojenki iz Vrtovina št. 89, držav-
ljanki Republike Slovenije. Zapustnica je s
svojim premoženjem razpolagala z oporo-
ko, kot zakoniti dediči po zapustnici pa pri-
dejo v poštev njena sestra Gabrijela Čer-
melj, potomci umrlih zapustničinih sester
Marije Podgornik in Milke Sever in potomci
umrlega zapustničinega brata Alojza Lozar-
ja. Sodišče razpolaga le s podatki o prebi-
vališču zapustničine sestre Gabrijele Čer-
melj, medtem ko se ostali dediči nahajajo v
Sloveniji ali v tujini, vendar na neznanem
naslovu.

Sodišče poziva zgoraj navedene dedi-
če, to je otroke zapustničinih sester Marije
Podgornik in Milke Sever ter zapustničine-
ga brata Alojza Lozarja oziroma njihove po-
tomce ter morebitne druge osebe, ki meni-
jo, da imajo pravico do dedovanja, da v
roku enega leta od objave oklica na oglasni
deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem li-
stu Republike Slovenije priglasijo svoje pra-
vice do zapuščine.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 10. 8. 1999

Dražbeni oklici

St 8/96-524 S-13729
To sodišče v skladu z določilom člena

154/II in III zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93 in
39/97) v stečajnem postopku nad dolžni-
kom Pionir, Gradbeno industrijsko podjetje,
p.o., Novo mesto – v stečaju, razglaša

oklic
za javno zbiranje ponudb

za prodajo nepremičnega premoženja
stečajnega dolžnika, in sicer:

– nepremičnin, vpisanih pri vl. št. 1284
k. o. Senuše:

– parc. št. 2021/5, odprti kop, v iz-
meri 3.039 m2,

– parc. št. 2022/6, odprti kop, v iz-
meri 2.048 m2,

– parc. št. 2022/7, odprti kop, v iz-
meri 3.831 m2,

– parc. št. 2024/1, njiva, v izmeri
9.278 m2,

– parc. št. 2025/2, odprti kop, v iz-
meri 4.694 m2,

– parc. št. 2026/6, neplodno, v iz-
meri 3.324 m2,

– parc. št. 2026/7, neplodno, v iz-
meri 212 m2,

– parc. št. 2027/1, njiva, v izmeri
3.343 m2,

– parc. št. 2027/2, njiva, v izmeri
914 m2,

– parc. št. 2028/1, njiva, v izmeri
3.486 m2;

– nepremičnin,  vpisanih  pri  vl.  št.
1372 k. o. Senuše:

– parc. št. 2203/4, pot, v izmeri
110 m2,

– parc. št. 2203/5, travnik, v izmeri
105 m2.

Izklicna cena za nepremičnine pri vl. št.
1284 in 1372 k. o. Senuše znaša skupno
345.781,54 DEM in je plačljiva v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.

Pogoji sodelovanja:
1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne

osebe, s sedežem in firmo v Republiki Slo-
veniji in vse fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije. Pravne osebe morajo
predložiti izpisek iz sodnega registra, fizič-
ne osebe pa potrdilo o državljanstvu Re-
publike Slovenije.

2. Pooblaščenci, ki bodo zastopali po-
nudnike, morajo predložiti pooblastilo za za-
stopanje in ponujanje.

3. Ponudniki morajo najkasneje do dne-
va odpiranja ponudb vplačati varščino v vi-
šini 10% izklicne cene, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
vplačila in dokazilo o vplačani varščini pred-
ložiti.

4. Varščina  mora  biti  vplačana  na
žiro  račun  stečajnega  dolžnika  GIP
Pionir, p.o., Novo mesto – v stečaju, Ko-
čevarjeva ulica št. 1, Novo mesto, številka
52100-690-68375, ki je odprt pri Agenciji
RS za plačilni promet, podružnica Novo
mesto.

5. Varščina bo uspelemu ponudniku vra-
čunana v kupnino, drugim pa bo vrnjena v 5
delovnih dneh po odpiranju ponudb.

6. Izbrani ponudnik bo o izbiri obveščen
v roku pet delovnih dni po odpiranju po-
nudb.

7. Uspeli ponudnik mora kupoprodajno
pogodbo v obliki notarskega zapisa skleniti
v 8 dneh po odpiranju ponudb. Če pogod-
ba ni sklenjena v 8 dneh, se šteje, da je
kupec od pogodbe odstopil, zaradi česar
se položena varščina zadrži.

8. Uspeli ponudnik lahko izbira med na-
slednjima plačiloma kupnine:

– kupnino plača v 15 dneh po sklenitvi
pogodbe;

– kupnino plača v 60 dneh po sklenitvi
pogodbe, s tem, da je ponudnik ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe dolžan predložiti kot
instrument zavarovanja plačila garancijo pr-
vovrstne banke na prvi poziv za celotni zne-
sek kupnine, brez možnosti ugovora. Ste-
čajni dolžnik ima pravico garancijo vnovčiti,
če kupec zamuja s plačilom kupnine.

9. Davek na promet z nepremičninami in
vse druge dajatve, povezane s prenosom
lastninske pravice ter stroške zemljiškok-
njižnega prenosa plača kupec.

10. Prodajalec ne daje nikakršnih jam-
stev za nepremičnine, ki so predmet proda-
je; vse je naprodaj po načelu “videno –
kupljeno“.
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11. Vsa druga določila, pomembna za
odnose med prodajalcem in kupcem, bodo
urejena v kupoprodajni pogodbi.

12. Stečajna upraviteljica na podlagi te-
ga razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o
prodaji predmeta s katerimkoli ponudnikom.

13. Pisne ponudbe ponudniki pošljejo
na naslov GIP Pionir, p.o., Novo mesto – v
stečaju, Kočevarjeva ulica št. 1, Novo me-
sto, vključno do 19. 11. 1999 do 12. ure,
pod oznako “Ne odpiraj – ponudba za To-
grel“, s priporočeno pošiljko.

14. Odpiranje ponudb bo dne 22. 11.
1999 v poslovni stavbi družbe Real, Koče-
varjeva ulica št. 2, Novo mesto, v drugem
nadstropju desno, ob 14. uri.

15. Morebitne druge informacije so kup-
cem na voljo po tel. 068/321-663 in
068/323-029. Ogled nepremičnin je mo-
goč po predhodnem telefonskem dogovoru.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 18. 10. 1999

Oklici o skrbnikih in razpravah

P 1038/98 SR-406398
To sodišče je postavilo začasnega zastop-

nika Rada Čevnika, odvetnika v Celju, tožen-
cu Praznik Rudolfu, na podlagi 82. člena
ZPP. Začasni zastopnik bo zastopal toženca
v pravdnem postopku pred tem sodiščem P
1038/98 vse dotlej, dokler toženec ali nje-
gov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 9. 1999

P 44/99 SR-406809
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke Kapelj Jožeta, Nova Sušica 31, Ko-
šana, ki ga zastopa odvetnica Vida Andreja-
šič iz Postojne, zoper toženo stranko nezna-
ne dediče po pok. Mikol Frančiški, neznane-
ga bivališča, zaradi priznanja lastninske pra-
vice (pcto 500.000 SIT) na temelju določila
4. točke drugega odstavka 84. člena ZPP,
neznanemu dediču po pok. Mikol Frančiški
je postavilo za začasnega zastopnika odvet-
nika Gorazda Gabriča iz Sežane, Partizanska
34/B. Začasni zastopnik se postavlja, ker je
prebivališče toženca neznano, v pravdi pa
nima pooblaščenca, reden postopek s po-
stavitvijo zakonitega zastopnika tožencu pa
bi trajal predolgo, tako da bi zaradi tega lah-
ko nastale škodljive posledice za tožnika.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženca v postopku vse dotlej, dokler
toženec ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavilo
skrbnika.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 22. 6. 1999

I P 614/97 SR-406797
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke Olge Petrič Isbeisheh iz Vodic, Kam-
niška c. 69, ki jo zastopa odvetnica Sonja
Dolinar iz Ljubljane, proti toženi stranki 1.
Faidallahu Isbeishehu, Jordanija, naslov nez-

nan in 2. mld. Žanu Pristopcu iz Vodic, Kam-
niška c. 69, zaradi izpodbijanja očetovstva,
na podlagi določila 84. člena zakona o pravd-
nem postopku, dne 9. 9. 1999 sklenilo:

prvotoženi stranki Faidallahu Isbeishehu
se kot začasna zastopnica postavi Valerija
Šter, strokovna sodelavka pri Okrožnem so-
dišču v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala prvo-
toženo stranko, dokler ne bosta prvotožena
stranka ali njen pooblaščenec nastopila
pred sodiščem oziroma dokler ji skrbstveni
organ ne bo postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 1999

In 5/98, In 34/97, In 14/98 SR-406795
To sodišče je v izvršilnih zadevah upnika

Armatura, vodovodno inštalaterstvo, trgovi-
na z vodovodno in ogrevalno tehniko, Sta-
rešinič Anton, s.p., Črnomelj, ki ga zastopa
odv. Šuštarič Niko iz Novega mesta, upnika
Slovenske investicijske banke, d.d., Čopo-
va 38, Ljubljana in upnika Begrad, d.d.,
Zadružna c. 14, Črnomelj, zaradi izterjave
496.782 SIT, 11,707.624,80 SIT in
885.125,10 SIT spp, v smislu drugega od-
stavka 37. člena zakona o izvršbi in zavaro-
vanju in 82. člena zakona o pravdnem po-
stopku v zvezi s 15. členom zakona o izvršbi
in zavarovanju, postavlja začasnega zastop-
nika Štravs Vojku, roj. 7. 10. 1962, sedaj
neznanega bivališča, kot dediču po Štravs
Cirili, rojeni 26. 5. 1947 iz Semiča 81, umrli
dne 7. 9. 1998.

Začasni zastopnik je Jože Perko, dipl.
jur., iz Novega mesta, Slavka Gruma 54.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal dediča Štravs Vojka vse do takrat, do-
kler le-ta ali pa njegov pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ, pristojen za socialne za-
deve ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 27. 8. 1999

I Pl 664/96 SR-406794
To sodišče je po sodnici Martini Erzin, v

pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalni-
ca Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana,
proti toženi stranki Stanojevič Dragoslav,
Stara cesta 7, Rakek, zaradi plačila
25.195,40 SIT, dne 13. 7. 1999 sklenilo:

1. Toženi stranki Stanojevič Dragoslavu,
neznanega prebivališča, se postavlja zača-
sna zastopnica Nataša Koščak, strokovna
sodelavka Okrajnega sodišča v Ljubljani.

2. Začasna zastopnica bo zastopala to-
ženo stranko v pravdni zadevi opr. št. I Pl
664/96, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred so-
diščem oziroma dokler ji skrbstveni organ
ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 1999

I 99/00472 SR-406792
To sodišče je v izvršilni zadevi upnika

mld. Jovanovič Elvir, Ljubljanska 76, Dom-
žale, ki ga zastopa zakonita zastopnica mati
Šahin Senija, roj. Hašič, Ljubljanska 76,
Domžale, ki jo zastopa odvetnica Alenka
Reisner iz Domžal, zoper dolžnika Jovano-
vič Žiko, Savska 1, Domžale, zaradi izterja-
ve preživnine sklenilo:

1. Dolžniku Jovanovič Žiku, zadnje znano
prebivališče Savska 1, Domžale, se na pod-
lagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ kot začasna
zastopnica postavi Andreja Gutnik, univ. dipl.
pravnica, z opravljenim pravniškim državnim
izpitom, stanujoča Studenec 7/A, Ljubljana
Polje, strokovna sodelavka pri Okrajnem so-
dišču v Domžalah, Ljubljanska 76, Domžale.

2. Začasna zastopnica bo v postopku za-
stopala dolžnika vse dotlej, dokler ne bo
sam ali njegov pooblaščenec nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 8. 1999

I Pl 534/98 SR-406791
To sodišče je po sodnici Martini Erzin, v

pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalni-
ca Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana,
proti toženi stranki Grom Bojan, Reboljeva
19, zaradi plačila 881.408 SIT, dne 13. 7.
1999 sklenilo:

1. Toženi stranki Grom Bojanu, nezna-
nega prebivališča, se postavlja začasna za-
stopnica Nataša Koščak, strokovna sode-
lavka Okrajnega sodišča v Ljubljani.

2. Začasna zastopnica bo zastopala to-
ženo stranko v pravdni zadevi opr. št. I Pl
534/98, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred so-
diščem oziroma dokler ji skrbstveni organ
ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 1999

I P 263/94 SR-406790
To sodišče je po sodnici Mariji Bele Va-

tovec, v pravdni zadevi tožeče stranke 1.
Ivana Žalika in 2. Rozalije Žalik, oba Berni-
kova 1, Medvode, proti toženi stranki Bra-
netu Božuleta, nazadnje stanujočem Trg Ko-
mandanta Staneta 4, Ljubljana in 2. Eriki
Božuleta, Celovška c. 179, Ljubljana, zara-
di plačila 6.398 DEM in 488.600 SIT, dne
12. 7. 1999 sklenilo:

1. Začasna zastopnica Nataša Čeč Gru-
den, se razreši dolžnosti začasne zastopni-
ce v obravnavani pravdni zadevi.

2. Prvotoženi stranki Branetu Bužuleta,
nazadnje stanujočem Trg Komandanta Sta-
neta 4, Ljubljana, sedaj neznanega prebiva-
lišča, se v pravdni zadevi opr. št. I P 263/94
postavlja začasna zastopnica Nataša Ko-
ščak, strokovna sodelavka Okrajnega so-
dišča v Ljubljani.

2. Začasna zastopnica bo zastopala pr-
votoženo stranko v pravdni zadevi, dokler
ne bo prvotožena stranka ali njen poob-
laščenec nastopil pred sodiščem oziroma
dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 1999

II P 489/94 SR-406789
To sodišče je po sodnici Bojani Jovin

Hrastnik, v pravdni zadevi tožeče stranke
Jelka Gielnik, Mladinska ulica 60, Murska
Sobota, zoper toženo stranko Ciril Klemen-
čič, Poljanski nasip 28, Ljubljana, zaradi
plačila 25.000 DEM v tolarski protivredno-
sti, dne 12. 7. 1999 sklenilo:
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1. Toženi stranki Cirilu Klemenčiču, nez-
nanega prebivališča, se postavlja začasna
zastopnica Vesna Hren, strokovna sodelav-
ka Okrajnega sodišča v Ljubljani.

2. Začasna zastopnica bo zastopala to-
ženo stranko v pravdni zadevi opr. št. II P
489/94, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred so-
diščem oziroma dokler ji skrbstveni organ
ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 1999

I Pl 538/98 SR-406787
To sodišče je po sodnici Martini Erzin v

pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalni-
ca Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19,
zoper toženo stranko Hasanović Ibrahim,
Velike Lašče 113, Velike Lašče, zaradi pla-
čila 1,367.462 SIT s pripadki, dne 12. 5.
1999 sklenilo:

1. Hasanović Ibrahimu, neznanega pre-
bivališča se v pravdni zadevi opr. št. I Pl
538/98 postavi začasna zastopnica Vesna
Hren, strokovna sodelavka Okrajnega so-
dišča v Ljubljani.

2. Začasna zastopnica bo v navedeni
pravdni zadevi zastopala toženo stranko, do-
kler ne bo tožena stranka ali njen pooblašče-
nec nastopil pred sodiščem oziroma dokler ji
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 1999

P 720/98 SR-406786
Okrajno sodišče v Kranju je v pravdni za-

devi tožeče stranke Slovenica, Zavarovalna
hiša, d.d., Ljubljana, Celovška 206, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnik Zlatko Lipej iz Medvod,
proti toženi stranki Goranu Kovaču, nazadnje
stanujoči Novi Lazi 17, Kočevje, sedaj nezna-
nega naslova, zaradi plačila 112.331 SIT s
pripadki, na podlagi 4. točke drugega odstav-
ka 82. člena zakona o pravdnem postopku
(Ur. l. RS, št. 26/99), s sklepom opr. št. P
720/98 z dne 16. 9. 1999, toženi stranki
Goranu Kovaču postavilo začasnega zastop-
nika Primoža Krapenca, Trg Prekomorskih bri-
gad 5, Ljubljana, dipl. jur.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdnem postopku vse dotlej,
dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma do-
kler skrbstveni organ ne sporoči, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 16. 9. 1999

I P 505/94 SR-406784
To sodišče je po sodnici Ireni Rozman, v

pravdni zadevi tožeče stranke mld. Julijan
Sydney Picej, Štihova ul. 12, Ljubljana, ki
ga zastopa zakonita zastopnica Renata Pi-
cej Klančnik, Štihova ul. 12, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnik Milan Štumberger iz Dra-
vograda, zoper toženo stranko Branko Buž-
leta, neznanega prebivališča, zaradi plače-
vanja preživnine in plačila 1,000.000 SIT,
dne 30. 6. 1999 sklenilo:

1. Toženi stranki Branku Bužleta, nezna-
nega prebivališča, se postavlja začasna za-
stopnica Vesna Hren, strokovna sodelavka
Okrajnega sodišča v Ljubljani.

2. Začasna zastopnica bo zastopala to-
ženo stranko v pravdni zadevi opr. št. I P

505/94, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred so-
diščem oziroma dokler ji skrbstveni organ
ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 1999

P 98/99 SR-406781
To sodišče je po okrožni sodnici Evelin

Toroš, v pravdni zadevi tožeče stranke Za-
varovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, ki jo za-
stopa odv. Emil Mozetič, zoper toženo stran-
ko Dražena Topoljaka, Vojkova 66, Nova
Gorica, sedaj neznanega bivališča, zaradi
plačila 2,660.763,60 SIT spp, sklenilo:

na podlagi določila 5. točke drugega od-
stavka 84. člena zakona o pravdnem po-
stopku se toženi stranki Draženu Topoljaku,
Vojkova 66, Nova Gorica, sedaj neznanega
bivališča, postavlja začasna zastopnica Mir-
jam Batistič, strokovna sodelavka Okrožne-
ga sodišča v Novi Gorici, ki bo zastopala
toženo stranko v pravdni zadevi P 98/99,
vse dokler tožena stranka ali njen poob-
laščenec ne nastopi pred sodiščem oziro-
ma dokler skrbstveni organ ne sporoči so-
dišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 7. 1999

I Pl 977/97 SR-406779
To sodišče je po sodnici Martini Erzin, v

pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalni-
ca Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana,
zoper toženo stranko Papič Denis, Kosove-
lova 18, Ljubljana, zaradi plačila 644.110
SIT s pp, dne 3. 5. 1999 sklenilo:

1. Denisu Papič, neznanega prebiva-
lišča, se v pravdni zadevi opr. št. I Pl 977/97
postavi začasna zastopnica Vesna Hren,
strokovna sodelavka Okrajnega sodišča v
Ljubljani.

2. Začasna zastopnica bo v navedeni
pravdni zadevi zastopala toženo stranko, do-
kler ne bo tožena stranka ali njen poob-
laščenec nastopil pred sodiščem, oziroma
dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 1999

I Pl 665/97 SR-406778
To sodišče je po sodnici Martini Erzin, v

pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalni-
ca Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana,
zoper toženo stranko Jordovič Marko, Pod
bresti 7, Ljubljana, zaradi plačila 711.236
SIT s pp, dne 30. 6. 1999 sklenilo:

1. Toženi stranki Marku Jordovič, nez-
nanega prebivališča, se postavlja začasna
zastopnica Vesna Hren, strokovna sodelav-
ka Okrajnega sodišča v Ljubljani.

2. Začasna zastopnica bo zastopala to-
ženo stranko v pravdni zadevi opr. št. I Pl
665/97, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred so-
diščem oziroma dokler ji skrbstveni organ
ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 1999

I Pl 1104/97 SR-406777
To sodišče je po sodnici Martini Erzin, v

pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalni-
ca Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana,

zoper toženo stranko Smajlovič Emina, Na
lazih 16, Brezovica, zaradi plačila 335.153
SIT spp, dne 29. 6. 1999 sklenilo:

1. Smajlovič Emini, neznanega prebiva-
lišča, se v pravdni zadevi opr. št. I Pl
1104/97 postavi začasna zastopnica Ve-
sna Hren, strokovna sodelavka Okrajnega
sodišča v Ljubljani.

2. Začasna zastopnica bo v navedeni
pravdni zadevi zastopala toženo stranko, do-
kler ne bo tožena stranka ali njen poob-
laščenec nastopil pred sodiščem oziroma
dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 6. 1999

I Pl 1105/95 SR-406776
To sodišče je po sodnici Martini Erzin, v

pravdni zadevi tožeče stranke Zavaroval-
nica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljublja-
na, zoper toženo stranko Škrgatič Sre-
brenka, Prušnikova 35, Ljubljana, zaradi
plačila 261.400 SIT spp, dne 30. 6. 1999
sklenilo:

1. Toženi stranki Škrgatič Srebrenki,
neznanega prebivališča, se postavlja zača-
sna zastopnica Vesna Hren, strokovna so-
delavka Okrajnega sodišča v Ljubljani.

2. Začasna zastopnica bo zastopala to-
ženo stranko v pravdni zadevi opr. št. I Pl
1105/95, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred so-
diščem oziroma dokler ji skrbstveni organ
ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 1999

N 58/93 SR-406775
To sodišče je po sodnici Vesni Štih v

nepravdni zadevi predlagatelja Franca Pera-
ta, Avsa 11, Kobarid, ki ga zastopa odv. Ivan
Kokošin Fon iz Tolmina, zoper nasprotne
udeležence: Heleno Lajkovič, Puhova 5,
Ljubljana; Jelko in Borisa Perata, ki sta nez-
nanega prebivališča in ju zastopa skrbnica za
poseben primer Danica Hrast; Marijo Ugolini
Perat, Ulontreux 1. St. Louis, Francija; Zoro
Kralj, Casilla 404, Caquimbo, Chile; Avgusta
Perata, Zgornje Jezersko 66 in Mirka Pera-
ta, 4 Rue de Hesingue, 68300 Saint Louis,
Francija, zaradi delitve stvari, sklenilo:

1. Nasprotnim udeležencem: Mirku Pe-
ratu, 4 Rue de Hesingue, 68300 Saint Lo-
uis, Francija; Zori Kralj, Casilla 404, Ca-
quimbo, Chile in Mariji Ugolini Perat, Ulon-
treux 1. St. Louis, Francija, se na podlagi
5. točke drugega odstavka 84. člena zako-
na o pravdnem postopku postavi začasna
zastopnica.

2. Za začasno zastopnico se postavi Tat-
jana Lipušček, strokovna sodelavka pri tu-
kajšnjem sodišču.

3. Začasna zastopnica bo zastopala nas-
protne udeležence vse dotlej, dokler nas-
protni udeleženci ali njihov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dot-
lej, dokler skrbstveni organ ne sporoči so-
dišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 13. 7. 1999

P 3/97 SR-406774
To sodišče je po okrajni sodnici Vesni

Štih v pravdni zadevi tožeče stranke Nikola-
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ja Zorča, Brdo 60, Bovec, ki ga zastopa
odv. Tanja Marušič iz Nove Gorice, zoper
toženi stranki Ivano Melihen in Martino Meli-
hen, obe Angleur Rus De la Belle Jardiniere
121, Belgija, zaradi izstavitve zemljiškok-
njižne listine, sklenilo:

1. Toženima strankama se na podlagi
5. točke drugega odstavka 84. člena zako-
na o pravdnem postopku postavi začasna
zastopnica.

2. Za začasno zastopnico se postavi Tat-
jana Lipušček, strokovna sodelavka pri tu-
kajšnjem sodišču.

3. Začasna zastopnica bo zastopala to-
ženi stranki vse dotlej, dokler toženi stranki
ali njun pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma vse dotlej, dokler skrbstve-
ni organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 13. 7. 1999

I Pl 728/97 SR-406773
To sodišče je po sodnici Martini Erzin, v

pravdni zadevi tožeče stranke Zavaroval-
nica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljublja-
na, zoper toženo stranko Miloš Marin Mile-
ta, Videm 1, Cerknica, zaradi plačila
98.723,60 SIT s pripadki, dne 27. 5.
1999 sklenilo:

1. Toženi stranki Miloš Marin Mileta, nez-
nanega prebivališča, se postavlja začasna
zastopnica Vesna Hren, strokovna sodelav-
ka Okrajnega sodišča v Ljubljani.

2. Začasna zastopnica bo zastopala to-
ženo stranko v pravdni zadevi opr. št. I Pl
728/97, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred so-
diščem oziroma dokler ji skrbstveni organ
ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 1999

I Pl 508/97 SR-406772
To sodišče je po sodnici Martini Erzin, v

pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalni-
ca Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana,
zoper toženo stranko Jalšovec Robert, Za-
savska c. 38, Ljubljana-Črnuče, zaradi pla-
čila 869.835 SIT s pripadki, dne 11. 5.
1999 sklenilo:

1. Jalšovec Robertu, neznanega prebi-
vališča, se v pravdni zadevi opr. št. I Pl
508/97 postavi začasna zastopnica Vesna
Hren, strokovna sodelavka Okrajnega so-
dišča v Ljubljani.

2. Začasna zastopnica bo v navedeni
pravdni zadevi zastopala toženo stranko, do-
kler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler ji
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 1999

I Pl 927/94 SR-406771
To sodišče je po sodnici Martini Erzin, v

pravdni zadevi tožeče stranke A Banka, d.d.,
Ljubljana, Slovenska c. 58, ki jo zastopa Ire-
na Kočevar, odv. v Ljubljani, zoper toženo
stranko Niko Krhlikar, Predjamska 9, Ljublja-
na, sedaj v tujini, zaradi plačila 6.284,50
DEM s pp, dne 12. 5. 1999 sklenilo:

1. Začasna zastopnica Tanja Poberžnik
se razreši dolžnosti začasne zastopnice v
obravnavani pravdni zadevi.

2. Toženi stranki Niku Krhlikar, Predjam-
ska 9, Ljubljana, se v pravdni zadevi opr. št.
I Pl 927/94 postavlja začasno zastopnico
Vesno Hren, strokovno sodelavko pri Okraj-
nem sodišču v Ljubljani.

2. Začasna zastopnica bo v navedeni
pravdni zadevi zastopala toženo stranko,
dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 1999

I Pl 81/98 SR-406769
To sodišče je po sodnici Martini Erzin, v

pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalni-
ca Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana,
proti toženi stranki Strmljan Marjan, Cesta
na Brdo 49, Ljubljana, zaradi plačila
563.128,20 SIT s pripadki, na podlagi do-
ločila 84. člena zakona o pravdnem postop-
ku (v nadaljevanju ZPP), dne 1. 6. 1999
sklenilo:

1. Toženi stranki Strmljan Marjan, nez-
nanega prebivališča, se postavlja začasna
zastopnica Vesna Hren, strokovna sodelav-
ka Okrajnega sodišča v Ljubljani.

2. Začasna zastopnica bo zastopala to-
ženo stranko v pravdni zadevi opr. št. I Pl
81/98, dokler tožena stranka ali njen poob-
laščenec ne bo nastopil pred sodiščem ozi-
roma dokler ji skrbstveni organ ne bo posta-
vil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 1999

I Pl 933/97 SR-406768
To sodišče je po sodnici Martini Erzin, v

pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalni-
ca Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana,
zoper toženo stranko Jurinič Lina, Dolomit-
ska 12, Ljubljana, zaradi plačila 336.401
SIT spp, dne 30. 6. 1999 sklenilo:

1. Toženi stranki Jurinič Lini, neznanega
prebivališča, se postavlja začasna zastopni-
ca Vesna Hren, strokovna sodelavka Okraj-
nega sodišča v Ljubljani.

2. Začasna zastopnica bo zastopala to-
ženo stranko v pravdni zadevi opr. št. I Pl
933/97, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred so-
diščem oziroma dokler ji skrbstveni organ
ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 1999

Oklici o uvedbi postopka za
nastavitev zemljiške knjige

Su 43-02/99-4 ZK-406810
1. Uvaja se postopek po 136/1. členu

zakona  o  zemljiški  knjigi  za  vpis  pravic
pri  nepremičninah  v  vl.  št.  207 k.o.
Bukovo.

2. Poizvedbe glede pravic na nepremič-
ninah v vl. št. 207 k.o. Bukovo se začnejo
opravljati z dnem 16. 8. 1999.

3. Imetniki pravic na nepremičninah v vl.
207 k.o. Bukovo se pozivajo, da se udeleži-
jo poizvedb in na kraju poizvedb prijavijo

pravice, ki naj se vpišejo v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale od 16. 8.
1999 do 15. 9. 1999 vsak ponedeljek od
9. do 12. ure v sobi št. 12 pri Okrajnem
sodišču v Idriji.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 6. 1999

Amortizacije

N 86/99-6 AM-406813
Na predlog Koren Aleksandra, Groz-

nikova 17, Ljubljana, se uvaja amortizacija
delnic Lek, d.d., Ljubljana, razred B, serij-
ske številke: BS004973, BS004974,
BS004975, BP030481, BP030516,
BT011661.

Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 28. 7. 1999

N 701/98 AM-407243
Na predlog predlagatelja MB-GRADNJA,

d.o.o., Maribor, Šentiljska c. 49, ki ga za-
stopata odvetnika Marjan Veit in Bojana Pe-
nič iz Maribora, se uvaja amortizacija če-
kov, ki sta jih izdali:

a) Nova kreditna banka Maribor, d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor:

za imetnika tekočega računa Klemenčič
Viktorja

št. datum zapadlosti znesek
39933551 2. 10. 1996 15.000 SIT
39933552 2. 10. 1996 15.000 SIT

za imetnika tekočega računa Jelenko
Marjana

št. datum zapadlosti znesek
41057777 30. 9. 1996 6.112 SIT

za imetnika tekočega računa Zavec Ra-
divoja

št. datum zapadlosti znesek
37990343 16. 9. 1996 15.000 SIT
37990344 16. 10. 1996 15.000 SIT
37990345 16. 11. 1996 15.000 SIT

za imetnika tekočega računa Vehovec
Roberta

št. datum zapadlosti znesek
39663769 9. 9. 1996 13.165 SIT

za imetnika tekočega računa Fluher
Branka

št. datum zapadlosti znesek
39783103 7. 9. 1996 11.329 SIT
39783104 7. 10. 1996 11.329 SIT
39783105 7. 11. 1996 11.329 SIT
39783106 7. 12. 1996 11.329 SIT

za  imetnika  tekočega  računa  Maček
Bojana

št. datum zapadlosti znesek
41303456 28. 9. 1996 15.000 SIT
41303457 28. 9. 1996 13.600 SIT

za imetnika tekočega računa Topolovec
Dušana

št. datum zapadlosti znesek
41260734 7. 9. 1996 15.000 SIT
41260735 7. 10. 1996 15.000 SIT
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za imetnika tekočega računa Kaiserber-
ger Cecilijo

št. datum zapadlosti znesek
41275139 17. 9. 1996 15.000 SIT

za imetnika tekočega računa Bračko
Marija

št. datum zapadlosti znesek
39426451 9. 9. 1996 8.000 SIT

za  imetnika  tekočega  računa  Hrenič
Ivana

št. datum zapadlosti znesek
40703365 6. 9. 1996 7.920 SIT
40703366 6. 9. 1996 7.920 SIT

za imetnika tekočega računa Potočnik
Cecilijo

št. datum zapadlosti znesek
41278068 3. 9. 1996 15.000 SIT
41278069 23. 9. 1996 15.000 SIT
41278070 23. 10. 1996 15.000 SIT
41278071 23. 10. 1996 15.000 SIT
41278072 23. 11. 1996 15.000 SIT
41278073 23. 11. 1996 15.000 SIT
41278074 23. 12. 1996 15.000 SIT
41278075 23. 12. 1996 15.000 SIT

za imetnika tekočega računa Zorman
Janeza

št. datum zapadlosti znesek
40951921 30. 9. 1996 14.000 SIT

za imetnika tekočega računa Jurčec
Staneta

št. datum zapadlosti znesek
042814031 12. 9. 1996 15.000 SIT

za  imetnika  tekočega  računa  Krope
Daniela

št. datum zapadlosti znesek
41162690 7. 9. 1996 12.799 SIT
41162691 7. 10. 1996 12.799 SIT
41268851 14. 9. 1996 15.000 SIT

za  imetnika  tekočega  računa  Bezjak
Jožeta

št. datum zapadlosti znesek
39516811 5. 9. 1996 15.000 SIT
39516812 5. 10. 1996 15.000 SIT
39516813 5. 11. 1996 12.000 SIT
39516814 5. 11. 1996 15.000 SIT

za imetnika tekočega računa Svenšek
Marjana

št. datum zapadlosti znesek
42652386 29. 9. 1996 5.334 SIT

za  imetnika  tekočega  računa  Krajnc
Ferdinanda

št. datum zapadlosti znesek
41071199 11. 9. 1996 15.000 SIT
41071200 14. 10. 1996 15.000 SIT
41071201 14. 10. 1996 15.000 SIT

za  imetnika  tekočega  računa  Colnar
Tomaža

št. datum zapadlosti znesek
42641043 29. 9. 1996 9.254 SIT

b) A Banka, d.d., Ljubljana, Glavna po-
družnica Maribor:

za imetnika tekočega računa Likavec
Danico

št. datum zapadlosti znesek
23513113 8. 9. 1996 10.000 SIT
23513114 8. 10. 1996 8.959 SIT

za imetnika tekočega računa Zorman
Milico

št. datum zapadlosti znesek
22355644 7. 9. 1996 15.000 SIT
22355645 7. 10. 1996 15.000 SIT
22355646 7. 11. 1996 15.000 SIT
22355647 7. 12. 1996 15.000 SIT

za  imetnika  tekočega  računa  Hribar
Mirka

št. datum zapadlosti znesek
23060430 13. 9. 1996 15.000 SIT

Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Mariboru

dne 27. 9. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije

St 9/98 S-13728
To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/98

z dne 13. 10. 1999, začelo in takoj zaključi-
lo stečajni postopek nad dolžnikom Petra,
trgovsko, storitveno in gostinsko podjet-
je, d.o.o., Slovenj Gradec, Stari trg 251/a,
ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni od dneva objave tega sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika Petra, trgovsko, storitveno in
gostinsko podjetje, d.o.o., Slovenj Gradec,
Stari trg 251/a, iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 10. 1999

St 32/99-28 S-13743
To sodišče obvešča vse upnike, da bo

drugi narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi Gradbeni finalist – Finalni podi,
Zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o. – v
stečaju, Maribor, Smetanova 75, dne
21. 12. 1999 ob 10. uri, v sobi št. 330.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 10. 1999

St 4/95-361 S-13750
Narok za prisilno poravnavo v stečajnem

postopku nad dolžnikom Lepenka, d.d. – v
stečaju, Tržič, bo dne 3. 12. 1999 ob 9.
uri, v sobi 113/I tega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije v stečajni pisarni te-
ga sodišča v času uradnih ur: ponedeljek,
sredo in petek, od 9. do 12. ure in v sredo
od 13. do 15. ure.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 10. 1999

St 16/99-6 S-13861
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 16/99 sklep z dne 20. 10. 1999:
Začne se postopek prisilne poravnave

med dolžnikom: Libela Maxima, Industri-
ja tehtnic in finomehanike, d.o.o., Ope-
karniška 2, Celje in njegovimi upniki.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča,
se poziva, naj poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili ter kolkovane s predpisano sodno
takso (5% od prijave terjatve, maksimum
30.000 SIT), v roku 30 dni po objavi tega
oklica prijavijo svoje terjatve.

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
(20. 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 prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v di-
skontirani višini na dan začetka postopka.

Upnike se opozarja, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
iz prejšnje točke (v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatve).

Za upravitelja prisilne poravnave se ime-
nuje Hramec Rudi, univ. dipl. prav., Pra-
protnikova 1, Mozirje.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

1. Libela, p.o., Celje, Opekarniška 2,
Celje – v stečaju,

2. Volksbank – Ljudska banka, d.d.,
Ljubljana, Miklošičeva 30, Ljubljana,

3. Krekova banka, d.d., Maribor, Slom-
škov trg 18, Maribor,

4. Intereuropa, d.d., Filiala Celje, Kidri-
čeva 38, Celje,

5. Marjan Biderman, kot predstavnik de-
lavcev.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko dne
20. 10. 1999.

Predlagatelju prisilne poravnave se nalo-
ži, da položi predujem za stroške postopka
v višini 2,000.000 SIT, na žiro račun Okrož-
nega sodišča v Celju, št. 50700-696-250,
sklic na št. 5-16-99, v roku 8 dni po preje-
mu pisnega odpravka tega sklepa.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 10. 1999

St 30/99 S-13862
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Titan, tovarna kovinskih
izdelkov in livarna, d.d, Kamnik, Kovi-
narska 28, za dne 17. 11. 1999 ob 9. uri v
konferenčni dvorani tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 1999

St 63/99 S-13863
To sodišče je s sklepom St 63/99 dne

20. 10. 1999 začelo stečajni postopek nad
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dolžnikom Iskra Žarnice, d.o.o., Stegne
23, Ljubljana, matična številka 5045428,
šifra dejavnosti 011792.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina iz Ljubljane.

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

Dolžnike se poziva, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike se pozi-
va, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 2. 2000 ob 11. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 10. 1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 1999

St 40/99 S-13864
To sodišče je s sklepom opr. št. St

40/99 z dne 19. 10. 1999 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Stol Inform,
d.o.o., Ljubljanska 45, Kamnik.

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

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 1999

St 9/91-524 S-13865
To sodišče je v stečajnem postopku nad

dolžnikom Iskra Kibernetika Podjetje In-
ženiring, p.o., Kranj – v stečaju, Savska
loka 4, Kranj, opr. št. St 9/91, na seji sena-
ta dne 18. 10. 1999 sprejelo naslednji sklep:

peti narok za preizkus terjatev bo dne
17. 12. 1999 ob 9.30, v sobi 113/I tega
sodišča.

Potrdi se osnutek glavne razdelitve ste-
čajne mase dolžnika Iskra Kibernetika, Pod-
jetje Inženiring, p.o., Kranj – v stečaju, Sav-
ska loka 4, Kranj.

Narok za obravnavanje osnutka za glav-
no razdelitev se določi na dan 17. 12. 1999
ob 10. uri v sobi št. 113/I tega sodišča.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 10. 1999

St 24/99 S-13981
Stečajni postopek nad družbo Izoles,

trgovina z lesom, d.o.o., Izola, se začne
in se zaradi tega, ker je premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti
oziroma ne zadošča za stroške stečajnega
postopka, tudi takoj zaključi.

Premično premoženje stečajnega dolž-
nika, ki obsega seštevalni stroj, tiskalnik in
bivalni kontejner se izroči Občini Izola, in
sicer vse brez prevzema obveznosti.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris družbe iz sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 10. 1999

St 60/93 S-13985
To sodišče je s sklepom z dne 19. 10.

1999 zaključilo stečajni postopek nad dolž-
nikom GOT – Gradbeno obrtniška trgovi-
na, d.o.o., Lucija, Obrtniška ul. b. š. – v
stečaju in po pravnomočnosti sklepa odre-
dilo izbris družbe iz sodnega registra tukajš-
njega sodišča.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 10. 1999

St 12/95 S-13986
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-

nika Kovin, družba za proizvodnjo, trgo-
vino in inženiring, d.o.o., Ajdovščina – v
stečaju, bo tretji narok za preizkus terjatev
dne 1. 12. 1999 ob 10. uri, v sobi 110/I
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 10. 1999

St 63/98 S-13987
To sodišče je s sklepom opr. št. St

63/98 z dne 21. 9. 1999 potrdilo sklenje-
no prisilno poravnavo med dolžnikom Le-
sna industrija Litija, d.d., Zagorica 1, Li-
tija in njegovimi upniki.

Ugotovljene terjatve upnikov ,ki se ne
spremenijo v novoizdane delnice (razred 4),
to je terjatve po stanju na dan 8. 9. 1998
(glavnica in obresti do 8. 9. 1998), izplača
dolžnik v višini 20% v roku enega leta od
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave, skupaj z obrestmi po temeljni
obrestni meri (TOM) za čas od 8. 9. 1998
do plačila.

Seznam upnikov iz te točke z njihovimi
terjatvami v ugotovljenih in zmanjšanih zne-
skih (priloga št. 2 in št. 2a) je sestavni del
sklepa.

Ugotovi se:
– da je upnik Komercialna banka Triglav,

d.d., Ljubljana – v stečaju, Beethovnova 14,
Ljubljana, s pogodbo o odplačilni cesiji z
dne 25. 5. 1999 odstopil terjatve, prijavlje-
ne v postopku prisilne poravnave pod zap.
št. 101, družbi SVEA, lesna industrija, d.d.,
Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija 23,

– da je v postopek prisilne poravnave
namesto upnika Komercialna banka Triglav,
d.d. – v stečaju, vstopil upnik SVEA, lesna
industrija, d.d.

Ugotovi se, da je skupščina dolžnika pod
odložnim pogojem, da bo prisilna poravna-
va pravnomočno potrjena, dne 5. 7. 1999
sprejela sklep o povečanju osnovnega kapi-
tala za skupaj 574,028.883,26 SIT, z izda-
jo skupaj 574.028 novih navadnih imenskih
delnic dolžnika, ki jih vplačajo upniki:

– SVEA, lesna industrija, d.d., Zagorje
ob Savi, Cesta 20. julija 23 in

– delavci dolžnika,
z odstopom svojih terjatev.
Zaradi izpolnive obveznosti do upnikov,

ki so pristali na vplačilo stvarnih vložkov s
prenosom njihovih terjatev na dolžnika (raz-
red 3), je dolžnik dolžan opraviti dejanja,
potrebna za vpis sklepa o spremembi os-
novnega kapitala v sodni register in upni-
kom, namesto denarnega izplačila njihovih
terjatev, izdati ustrezno število navadnih
imenskih delnic.

Seznam upnikov z njihovimi terjatvami,
navedenim številom navadnih delnic in do-
ločitvijo deleža v osnovnem kapitalu dolžni-

ka, ki ga upniki s konverzijo pridobijo (prilo-
ga št. 3), je sestavni del sklepa.

Ta prisilna poravnava nima pravnega učin-
ka na terjatve upnikov, ki so prijavili ločitvene
pravice (razred 1) in z dolžnikom niso sklenili
dogovora, da se njihove terjatve spremenijo
v delnice dolžnika. Seznam teh upnikov (pri-
loga št. 4) je sestavni del sklepa.

Ta prisilna poravnava nima pravnega
učinka tudi na terjatve upnikov (delavcev
dolžnika), ki se na podlagi drugega odstav-
ka 160. člena ZPPSL poravnajo kot stroški
postopka – privilegirane terjatve delavcev
(razred 2).

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 6. 10. 1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 1999

St 6/99 S-13990
To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/99

z dne 24. 9. 1999 potrdilo sklenjeno prisil-
no poravnavo med dolžnikom IUV – Indu-
strija usnja Vrhnika. d.d., Tržaška cesta
31, Vrhnika in njegovimi upniki.

Ugotovi se, da na ločitvene upnike raz-
reda A sklenjena prisilna poravnava v ne-
konvertiranem delu nima učinka.

Upnikom razreda B izplača dolžnik 80%
na dan 24. 5. 1999 ugotovljene terjatve, in
sicer v roku štirih let od pravnomočnosti
sklepa, z obrestno mero TOM + 0% od dne
24. 5. 1999 do plačila.

Upnikom razreda C izplača dolžnik 20%
na dan 24. 5. 1999 ugotovljene terjatve, in
sicer v roku enega leta od pravnomočnosti
sklepa, z obrestno mero TOM + 0% od dne
24. 5. 1999 do plačila.

Upnikom razredov D-0 in D-1 (delavci
dolžnika iz temelja posojila, ki ni bilo kon-
vertirano) izplača dolžnik 100% na dan
24. 5. 1999 ugotovljene terjatve, in sicer v
roku petih let od pravnomočnosti sklepa, z
obrestno mero TOM + 0% od dne 24. 5.
1999 do plačila.

Upnikom razredov D-2 in D-3 (delavci
dolžnika za neizplačan regres za leto 1998)
izplača dolžnik 20% na dan 24. 5. 1999
ugotovljene terjatve, in sicer v roku enega
leta od pravnomočnosti sklepa, z obrestno
mero TOM + 0% za čas od 24. 5. 1999 do
plačila.

Ugotovi se, da so upniki razreda E (RS –
različna ministrstva) pristali na vplačilo stvar-
nega vložka s prenosom terjatev na dolžni-
ka ter bodo po pravnomočnosti prisilne po-
ravnave pridobili v družbi delnice, kot izhaja
iz priloge sklepa.

Ugotovi se, da so delavci družbe ter dru-
ge pravne osebe za del ali celotno terjatev
pristali na vplačilo stvarnega vložka s preno-
som terjatev na dolžnika ter bodo po pravno-
močnosti prisilne poravnave pridobili v druž-
bi delnice, kot to izhaja iz priloge sklepa.

Ugotovi se, da je dolžnik v skladu z
51. členom ZPPSL v načrtu finančne reor-
ganizacije predvidel prenehanje delovnega
razmerja za 662 delavcev ter o tem seznanil
pristojni organ za zaposlovanje.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
9. 9. 1999. Sklep o potrditvi prisilne porav-
nave je postal pravnomočen dne 19. 10.
1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 1999



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 29. 10. 1999 / Stran 5811

St 6/96 S-13991
Narok za obravnavo osnutka za glavno

razdelitev v stečajnem postopku nad dolžni-
kom Modena, p.o., Tržič, Usnjarska ulica
3, Tržič – v stečaju, bo dne 6. 12. 1999
ob 14. uri, v sobi 014 tega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo osnutek za glav-
no razdelitev v času uradnih ur v stečajni
pisarni, soba št. 6 tega sodišča.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 21. 10. 1999

St 5/96 S-13992
Začne se stečajni postopek zoper dolž-

nika Priko, d.o.o., Podjetje za projektira-
nje in razvoj strojnih delov, Maistrova 7,
Slovenj Gradec.

Odslej se firma dolžnika glasi: Priko,
d.o.o., Podjetje za projektiranje in razvoj
strojnih delov, Maistrova 7, Slovenj Gradec
– v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se postavi univ.
dipl. pravnik Albin Puclin – odvetnik iz Mari-
bora, Sodna ulica 24.

I. narok za preizkus terjatev bo dne
19. 1. 2000 ob 9. uri, v sobi št. 38 tukajš-
njega sodišča.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v roku dveh mesecev, šteto
od dneva, ko je bil oklic o začetku stečajne-
ga postopka objavljen v Uradnem listu RS.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih skupaj z
dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve
in z navedbo žiro računa ali drugega računa
upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni po-
stopek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba spi-
sa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do
katerega njihova terjatev ne bo krita z loči-
tveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo
navesti v prijavi del premoženja (predmet),
na katerega se nanaša njihov zahtevek. Up-
niki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki
v višini 5% vrednosti prijavljene terjatve, ven-
dar največ 30.000 SIT.

Dolžnike stečajnega dolžnika se poziva,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove,
ki jih imajo do stečajnega dolžnika.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča dne 22. 10. 1999.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 22. 10. 1999

Razpisi
 delovnih mest

Preklic

Št. 1061 Ob-13996
Občina Krško, Občinski svet, Komisija za

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Cesta krških žrtev 14, Krško, dne 19. 10.
1999, na podlagi 16. in 18. člena statuta
Občine Krško (Ur. l. RS, št. 2/96) preklicuje
razpis prostega delovnega mesta poveljni-

ka – direktorja javnega zavoda Poklicna ga-
silska enota Krško, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 77-78 z dne 24. 9. 1999.

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Občinskega sveta občine Krško

Št. 751-33/99 Ob-13983
Ministrstvo za pravosodje, na podlagi tret-

jega odstavka 281. člena zakona o izvršbi in
zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/98), objavlja
razpis za imenovanje izvršiteljev in sicer:

1. 7 prostih mest za izvršitelje s se-
dežem na območju Okrožnega sodišča
v Celju,

2. 5 prostih mest za izvršitelje s se-
dežem na območju Okrožnega sodišča
v Kopru,

3. 5 prostih mest za izvršitelje s se-
dežem na območju Okrožnega sodišča
v Kranju,

4. 12 prostih mest za izvršitelje s se-
dežem na območju Okrožnega sodišča
v Ljubljani,

5. 8 prostih mest za izvršitelje s se-
dežem na območju Okrožnega sodišča
v Mariboru,

6. 3 prosta mesta za izvršitelje s se-
dežem na območju Okrožnega sodišča
v Murski Soboti,

7. 2 prosti mesti za izvršitelja s sede-
žem na območju Okrožnega sodišča v
Novi Gorici,

8. 3 prosta mesta za izvršitelje s se-
dežem na območju Okrožnega sodišča
v Novem mestu,

9. 2 prosti mesti za izvršitelja s sede-
žem na območju Okrožnega sodišča v
Krškem,

10. 2 prosti mesti za izvršitelja s se-
dežem na območju Okrožnega sodišča
na Ptuju,

11. 2 prosti mesti za izvršitelja s se-
dežem na območju Okrožnega sodišča
v Slovenj Gradcu.

Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor iz-
polnjuje naslednje pogoje:

1. da je državljan Republike Slovenije;
2. da je poslovno sposoben in ima splo-

šno zdravstveno zmožnost;
3. da ima pridobljeno najmanj V. stopnjo

izobrazbe;
4. da ima najmanj dve leti delovnih izku-

šenj;
5. da ima opravljen izpit za izvršitelja po

programu, ki ga je predpisal minister, pri-
stojen za pravosodje;

6. da aktivno obvlada slovenski jezik;
7. da je vreden javnega zaupanja za

opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja kot
javnega pooblastila;

8. da ima opremo in prostore, ki so po-
trebni in primerni za opravljanje dejanj izvrš-
be in zavarovanja.

Prijavi na razpis je potrebno priložiti na-
slednja dokazila:

pod tč. 1 – potrdilo o državljanstvu;
pod tč. 2 – zdravniško potrdilo speciali-

sta medicine dela;
pod tč. 3 – potrdilo o doseženi stopnji in

vrsti izobrazbe;
pod tč. 4 – dokazilo o pridobljenih naj-

manj dveletnih delovnih izkušnjah;
pod tč. 5 – potrdilo o opravljenem izpitu

za izvršitelja;

pod tč. 6 – dokazilo o aktivnem znanju
slovenskega jezika (spričevalo o končanem
šolanju v RS ali potrdilo o aktivnem znanju
slovenskega jezika ali drug ustrezen dokaz);

pod tč. 7 – izpisek iz kazenske evidence
pod tč. 8 – dokazilo o lastništvu oziroma

pravici uporabe prostorov z opremo ter pri-
mernim vozilom po pravilniku o minimalnih
tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo
na prostore in opremo izvršitelja (Ur. l. RS,
št. 6/99).

Kandidati, ki so v postopku opravljanja
izpita za izvršitelja že predložili dokazila pod
točko 1., 2., 3., 4. in 6., le-teh k prijavi na
razpis za imenovanje izvršiteljev ni potrebno
ponovno predložiti.

Dokazilo pod 7. točko ne sme biti starej-
še od 30 dni od dneva vložitve prijave.

Pisne prijave na razpis za imenovanje
izvršiteljev z življenjepisom in dokazili o iz-
polnjevanju pogojev sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, 30
dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

Su 102/99-1.1 Ob-14116
Ustavno sodišče Republike Slovenije,

sekretariat, objavlja dve prosti delovni mesti
svetovalca ustavnega sodišča.
Pogoji:
– diploma pravne fakultete,
– pravniški državni izpit ali magisterij zna-

nosti s področja prava,
– 7 let delovnih izkušenj,
– pogoji, določeni z zakonom o delavcih

v državnih organih (Ur. l. RS, št. 15/90,
5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93,
70/97 in 38/99).

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami s področja organizaci-
je državne oblasti, lokalne samouprave, vo-
litev in referenduma oziroma kandidati z iz-
kušnjami s področja gospodarskega prava
ter kandidati z znanjem angleškega,
nemškega ali francoskega jezika.

Kandidati naj svoje vloge z dokazili o
izpolnjevanju pogojev in z opisom doseda-
njih delovnih izkušenj pošljejo v petnajstih
dneh po objavi razpisa na naslov: ustavno
sodišče Republike Slovenije, sekretariat,
Ljubljana, Beethovnova 10.

Ta razpis se objavi v Uradnem listu Re-
publike Slovenije in časopisu Delo. Rok za
prijave začne teči po zadnji objavi.

Ustavno sodišče RS

Št. 55 Ob-13725
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbe-

ništvo in geodezijo, razpisuje delovno mesto
tajnika fakultete za nedoločen čas s

5-letnim mandatom (reelekcija).
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– vodstvene in organizacijske sposob-

nosti,
– 5 let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega

jezika,
– pravniški državni izpit.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

pošljite v 8 dneh po objavi na naslov: UL
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, ka-
drovska služba, 1000 Ljubljana, Jamova 2.

UL Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo
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Št. 14/99 Ob-13780
Svet Osnovne šole Spodnja Idrija, Šol-

ska ul. 9, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določa 53., 144. in 145. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Ur. l. RS, št. 12/96) ter imeti pe-
dagoške in organizacijske sposobnosti za
uspešno vodenje zavoda.

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta.
Nastop dela: 1. 3. 2000.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o

izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov šole, s pripisom: “Razpis
– ravnatelj”.

Osnvona šola Spodnja Idrija

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. 091-3-82/98 Ob-13799
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakul-
teta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, faks
321-755; za Inštitut za mikrobiologijo, Inštitut
za patologijo in Inštitut za sodno medicino.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: kemikalije in laborato-
rijski material.

Ocenjena vrednost naročila:
– kemikalije: 238,400.000 SIT, in sicer:

– Inštitut za mikrobiologijo:
199,000.000 SIT,

– Inštitut za patologijo: 27,800.000
SIT,

– Inštitut za sodno medicino:
11,600.000 SIT;

– laboratorijski material: 143,900.000
SIT, in sicer:

– Inštitut za mikrobiologijo:
100,000.000 SIT,

– Inštitut za patologijo: 29,200.000
SIT,

– Inštitut za sodno medicino:
14,700.000 SIT.

3. Kraj dobave: Univerza v Ljubljani, Me-
dicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologi-
jo, Inštitut za patologijo, Inštitut za sodno
medicino.

4. Ocenjeni  datum  pričetka  javnega
naročila blaga, če je znan: december
1999.

5.
Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta

Št. 0048-308/88-99 Ob-13872
1. Naročnik, poštni naslov, številka

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

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: deli policijskih uniform,
osnovni material za izdelavo le-teh in
druga osebna oprema policistov, v koli-
činah, glede na potrebe med letom in
ocenjeni vrednosti 500,000.000 SIT.

3. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Vodovodna 93a, Ljubljana.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila blaga, če je znan: 1. 2. 2000.

5.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 4393/99 Ob-13949
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Ljubljanski potniški
promet, d.o.o., Celovška 160, 1 000 Ljub-
ljana, 061/159-31-22, 061/159-44-09.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih:

– 31 avtobusov za mestni in primest-
ni promet – skupaj 1.210,000.000 SIT,

– 6 enojnih nizkopodnih avtobusov
za mestni potniški promet –
200,000.000 SIT,

– 13 zgibnih nizkopodnih avtobusov
za mestni potniški promet –
645,000.000 SIT,

– 8 enojnih standardnih avtobusov za
primestni potniški promet –
225,000.000 SIT,

– 4 enojni nadstandardni avtobusi za
primestni potniški promet –
140,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost ne vključuje davka
na dodano vrednost.

3. Kraj dobave: Ljubljana.
4., 5.

Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

Št. 0048-308/98-99 Ob-13997
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. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: prevozna sredstva za
potrebe MNZ, v količinah, glede na potre-
be med letom in ocenjeni vrednosti
700,000.000 SIT.

3. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Vodovodna 93 a, Ljubljana.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila blaga, če je znan: 1. 2. 2000.

5.
Ministrstvo za notranje zadeve RS

Št. 0048-308/96-99 Ob-13998
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. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: predhodno ugotavljanje
sposobnosti izvajalcev, proizvajalcev,
dobaviteljev in vzdrževalcev za teleko-
munikacijsko opremo, opremo tehnič-
nega varovanja, informacijsko opremo,
informacijske telekomunikacijske kabel-
ske sisteme in sisteme za neprekinjeno
napajanje.

Ocenjena vrednost naročila:
1.140,000.000 SIT.

3. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Vodovodna 93 a, Ljubljana.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila blaga, če je znan: 1. 2. 2000.

5.
Ministrstvo za notranje zadeve RS

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. 00415/00 Ob-13915

V javnem razpisu brez omejitev za blago,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 81-82
z dne 8. 10. 1999, št. 00530/00,
Ob-12905, se 3.(b) točka popravi in pravil-
no glasi: Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: predvidena nabava
120.000 l plina za kontejnerje.

3. (č) Ocenjena vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Popravek
Št. 402-04-57/99 Ob-14124

V javnem razpisu brez omejitev za blago,
za dobavo endoskopov, za potrebe Mini-
strstva za finance, Carinska uprava RS, na-
ročnik: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, faks
061/178-5579, objavljenem v Uradnem li-
stu RS, št. 85-86 z dne 22. 10. 1999,
Ob-13682, Št. 402-04-57/99, se pod
14. točko Merila za dodelitev naročila (teža
in način uporabe meril – 21. člen ZJN) do-
da točka 6. Ponudbena cena.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 402-04-56/99 Ob-14125
V javnem razpisu brez omejitev za blago,

za dobavo kontrabant detektorjev, za potre-
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be Ministrstva za finance, Carinska uprava
RS, naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
faks 061/178-5579, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 85-86 z dne 22. 10. 1999,
Ob-13683, Št. 402-2-04-56/99, se pod
14. točko Merila za dodelitev naročila (teža
in način uporabe meril – 21. člen ZJN) do-
da točka 6. Ponudbena cena.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 402-04-55/99 Ob-14126
V javnem razpisu brez omejitev za bla-

go, za dobavo naprav za odkrivanje ljudi na
bazi CO2, za potrebe Ministrstva za finan-
ce, Carinska uprava RS, naročnik: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Slo-
venije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, faks
061/178-5579, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 85-86 z dne 22. 10. 1999,
Ob-13684, Št. 402-04-55/99, se pod
14. točko Merila za dodelitev naročila (te-
ža in način uporabe meril – 21. člen ZJN)
doda točka 6. Ponudbena cena.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 1/5-1306/99 Ob-13740
1. Naročniki, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Univerza v Mariboru, Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in informa-
tiko, Fakulteta za gradbeništvo, Fakulteta
za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakul-
teta za strojništvo, Smetanova ul. 17, 2000
Maribor, tel. 062/220-7501, faks
062/220-7993.

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

3. (a) Kraj dobave: Smetanova ul. 17,
2000 Maribor.

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

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

30,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

sukcesivno v 12 mesecih po podpisu po-
godbe.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo,
Smetanova ul. 17, 2000 Maribor, tel.
062/220-7501.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 25. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 SIT na žiro
račun Univerze v Mariboru, Fakultete za
strojništvo, št. 51800-609-1029.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti
oddane najkasneje do 29. 11. 1999 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Univerza v Mariboru, Fakul-
teta za strojništvo, prevzemnik – vložišče,
Smetanova ul. 17, 2000 Maribor.

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 pisar-
niški material – Ne odpiraj”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 12. 1999 ob
12. uri, v dekanatu Fakultete za strojništvo,
B-315/II., Smetanova ul. 17, Maribor.

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
1,000.000 SIT.

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:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, ki mora predložiti do-
kumente v skladu z razpisno dokumentacijo.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba je ve-
ljavna 90 dni od dneva te objave.

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

15., 16., 17.
Za koordinacijo TF

dekan UM – FG

Št. 250-4/99-3 Ob-13742
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica “dr. Franca Der-
ganca” Nova Gorica, Ulica padlih borcev
13a, 5290 Šempeter pri Gorici, tel.
065/31-811, faks 065/31-232.

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

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

trebno dobaviti: mobilni slikovni RTG
aparat.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

8,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do

31. 12. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290
Šempeter pri Gorici, tajništvo direktorja za-
voda.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, pri blagajni
zavoda ali virmansko na ŽR
52000-603-32020.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. november 1999
do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica “dr. Fran-
ca Derganca” Nova Gorica, Ulica padlih bor-
cev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici, tajniš-
tvo direktorja zavoda.

8. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb: Splošna bolnišnica “dr. Franca Der-
ganca” Nova Gorica – medicinska knjižni-
ca, 15. novembra 1999 ob 11. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od ponudbene cene, v obli-
ki bančne garancije za resnost ponudbe,
trajanje veljavnosti do 31. 12. 1999.

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: zah-
teve so navedene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 31. 12.
1999.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: odgovorne osebe, ki so navedene v
razpisni dokumentaciji za posamezna po-
dročja JN.

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

17.
Splošna bolnišnica

“dr. Franca Derganca”,
Nova Gorica

Su 83/99 Ob-13752
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčar-
jeva 9, Ljubljana, faks 303-051.

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

3. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče v
Ljubljani in okrajna sodišča v Ljubljani, v
Cerknici, Domžalah, Grosupljem, Kamniku,
Kočevju, Litiji, Trbovljah in na Vrhniki.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava pisarniškega, ra-
čunalniškega in potrošnega materiala
ter drobnega inventarja. Vse podrobnosti
so razvidne iz razpisne dokumentacije.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
51,000.000 SIT.

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

1. 1. 2000 do 31. 12. 2000, oziroma do-
bave blaga v letu 2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Ljubljani – Urad pred-
sednika, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom na
račun št. 50100-637-55973.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 29. 11. 1999 do 9.
ure, ne glede na način prenosa pošiljke.
Ponudba mora biti oddana v zaprti in žigo-
sani kuverti, z obveznim pripisom “Javni raz-
pis – ponudba za dobavo pisarniškega idr.
materiala – ne odpiraj!”.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Okrožno sodišče v Ljubljani,
Tavčarjeva 9, Ljubljana – vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 11. 1999 ob 10. uri, v malem delu
konferenčne dvorane sodne palače, na Tav-
čarjevi 9, Ljubljana, vhod iz srednjega vez-
nega hodnika, soba št. 257.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1% ocenjene vrednosti naro-
čila, z veljavnostjo do 23. 2. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z vzorcem po-
godbe, ki je 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:
določeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
biti veljavna do 29. 2. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): 1. kva-
liteta, 2. cena, 3. rok dobave, 4. stalnost
zalog, 5. reference, 6. ponudba izven spe-
cifikacije, 7. razne ugodnosti.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu iz točke 6.(a) razpisa.

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

čilo je bil objavljen: to je prvi razpis.
Okrožno sodišče v Ljubljani

Su 32/99 Ob-13753
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Okrožno sodišče v Krškem, Cesta
krških žrtev 12, 8270 Krško, faks
0608/22-972.

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

3. (a) Kraj dobave:
– Okrožno sodišče v Krškem, Cesta kr-

ških žrtev 12, Krško,
– Okrajno sodišče v Krškem, Cesta kr-

ških žrtev 12, Krško,
– Okrajno sodišče v Brežicah, C. prvih

borcev 48, Brežice,
– Okrajno sodišče v Sevnici, Glavni trg

30, Sevnica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: sukcesivna dobava pisar-
niškega (potrošnega) materiala po sez-
namu, ki je sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

(c)

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

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

1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Krškem, Cesta krških
žrtev 12, Krško, sekretarka sodišča Nina
Ribič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 15 dni po tej objavi.

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

trebno predložiti ponudbe: 30. 11. 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Okrožno sodišče v Krškem,
Cesta krških žrtev 12, Krško (sprejemna
pisarna).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 12. 1999 ob 9. uri, v prostorih Okrož-
nega sodišča v Krškem, Cesta krških žrtev
12, Krško.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ponudbene vrednosti, z
veljavnostjo do 31. 12. 1999.

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

– plačilni rok najmanj 30 dni,
– drugi plačilni pogoji, razvidni iz razpi-

sne dokumentacije.
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:

a) pravni status: ponudnik je lahko prav-
na ali fizična oseba, registrirana za dejav-
nost, ki je predmet razpisa in ima vsa dovo-
ljenja za opravljanje dejavnosti;

b) zahteve glede finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti so razvidne iz razpi-
sne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 12. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skupna
ponudbena cena, rok dobave, reference.

Pomen posameznega merila je oprede-
ljen z vrstnim redom navedbe meril.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

a) naročnik si pridržuje pravico določiti
morebiten manjši obseg dobave od razpisa-
nega, z ozirom na razpoložljiva finančna
sredstva in dejanske potrebe naročnika;

b) ponudba mora biti v zaprti ovojnici,
opremljena z imenom in naslovom ponudni-
ka in napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
navedbo številke tega javnega razpisa ter
navedbo predmeta naročila.

16., 17.
Okrožno sodišče v Krškem

Št. 441/99 Ob-13755
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za varstvo in usposabljanje dr.
Marijana Borštnarja, Dornava 128, 2252
Dornava, telefaks 062/755-050.

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

3. (a) Kraj dobave: Dornava 128, 2252
Dornava.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je dobava kurilnega olja – ekstra lahko,
450.000 litrov.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

29,900.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave blaga.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod
za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Boršt-
narja, Dornava, referent za javna naročila.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, negotovinsko na
ŽR, št. 52400-603-30549, ali na blagajni
zavoda.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: 22. 11. 1999
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za varstvo in uspo-
sabljanje dr. Marijana Borštnarja, Dornava
128, 2252 Dornava, administracija.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 11. 1999 ob 12. uri, v Zavodu za var-
stvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnar-
ja, Dornava 128, konferenčna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija v višini
5% ponujene vrednosti, z veljavnostjo do
31. 1. 2000.

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

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

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

– izjavo pristojnega organa, da ni v po-
stopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku,

– registracijo podjetja oziroma obrtno
dovoljenje, ne starejše od 30 dni,

– izjavo pristojnega organa, da ni izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
nestrokovnost,

– potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom,

– obrazec BON 1 in BON 2 ali BON 3
oziroma identični dokumenti,

– izjavo o zagotovitvi zahtevanih letnih
količin,

– izjavo o plačilnem roku, dostavi, odziv-
nem času,

– predložitev zahtevanih referenc,
– vse ostale zahtevane dokumente,

opredeljene v razpisni dokumentaciji.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 1. 2000.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Simona Petrovič, tel. 062/754-02-49.

16., 17.
Zavod za varstvo in usposabljanje

dr. Marijana Borštnarja Dornava

Št. 90/99 Ob-13796
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: OŠ Dušana Flisa, Hoče, Šolska ulica
10, 2311 Hoče, kontaktna oseba Marica
Rečnik-Hudin, Šolska ulica 10, tel.
062/616-557 in faks 062/616-5577,
2311 Hoče.

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

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

trebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih skupinah:

a) mleko in mlečni izdelki,
b) meso in mesni izdelki,
c) ribe in konzervirane ribe,
d) jajca,
e) olja in izdelki,
f) sveža zelenjava in sadje,
g) jabolka,
h) krompir,
i) zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje,
j) sadni sokovi,
k) žita, mlevski izdelki in testenine,
l) kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski iz-

delki in keksi,
m) ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,500.000 SIT.

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

a) mleko in mlečni izdelki – 1,600.000
SIT,

b) meso in mesni izdelki – 4,100.000
SIT,

c) ribe in konzervirane ribe – 120.000
SIT,

d) jajca – 100.000 SIT,
e) olja in izdelki – 240.000 SIT,
f) sveža zelenjava in sadje – 420.000

SIT,
g) jabolka – 440.000 SIT,
h) krompir – 250.000 SIT,
i) zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje – 500.000 SIT,
j) sadni sokovi – 250.000 SIT,
k) žita, mlevski izdelki in testenine –

390.000 SIT,
l) kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski iz-

delki in keksi – 2,400.000 SIT,
m) ostalo prehrambeno blago –

690.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: da-

tum pričetka sukcesivne dobave blaga je
1. 1. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 1. 2002.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zain-
teresirani ponudniki lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo na sedežu naročnika pri
Marici Rečnik-Hudin, v tajništvu šole, med
8. in 13. uro.

(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno

dokumentacijo: ob dvigu razpisne doku-
mentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu 5.000 SIT, na račun naročnika št.
51800-603-30330 – za razpisno doku-
mentacijo.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele na naslov naročni-
ka do 18. 11. 1999 do 12. ure.

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko Uradnega lista RS ter z navedbo
predmeta naročila.

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

javno odpiranje ponudb bo v petek, 19. 11.
1999 ob 12. uri, na naslovu naročnika.

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna
komisija.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa: ponudniki bodo
obveščeni o izidu javnega razpisa najkasne-
je do 10. 12. 1999.

9., 10., 11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

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

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

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

čilu: dodatne informacije lahko dobijo inte-
resenti pri Marici Rečnik-Hudin, med 8. in
13. uro, tel. 062/616-557.

16., 17.
Osnovna šola Dušana Flisa, Hoče

Št. 13/1386 Ob-13776
1. Naročik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, 4000 Kranj, tel. 064/373-160, faks
064/373-167.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZNJ): javni razpis brez omeji-
tev za blago.

3. (a) Kraj dobave: pokriti olimpijski ba-
zen Kranj, Partizanska c. bš, 4000 Kranj,
tel. 064/224-040.

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

– dezinfekcijsko sredstvo - plinski
clor za pokriti olimpijski bazen, za letno
kopališče clor v drugem agregatnem
stanju,

– Ph korektor,
– sredstvo za kosmičenje - flokulant,
– algicid.
Količina dobavljenega blaga za eno ko-

palno sezono po predvidevanju predlaga-
nega postopka priprave bazenske vode.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za ketere dele oziroma skupine: ponud-
nik se lahko ločeno poteguje za dobavo
plinskega clora, ostali del je združen v enot-
ni ponudbi.

(č) Ocenjena vrednost naročila: okvirno
4,500.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: plinski
clor - 700.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: pe-
riodična naročila v času kopalne sezone.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
kriti olimpijski bazen Kranj, Partizanska c.
bš, 4000 Kranj, tel. 064/224-040, faks
064/224-106.

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

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

predložiti ponudbe: 9. 11. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, 4000 Kranj, z oznako “Ponud-
ba za kemikalije - Ne odpiraj“.

8. Datum, čas in kraj odpiranje ponudb:
9. 11. 1999 ob 11. uri v prostorih Mestne
občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
soba št. 9.

9., 10., 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:
BON-2, BON-3, dovoljenje za promet z ne-
varnimi snovmi.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 11. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril - 21. člen ZJN):
količina potrebnih kemikalij za pripravo ba-
zenske vode in pričakovani rezultati, skla-
dišče kemikalij v Sloveniji, dobava v 24.
urah od naročila, UN embalaža za tekoče
kemikalije, za plinski clor mora ponudnik
zagotoviti jeklenke in servisiranje jeklenk,
cena.

15., 16., 17.
Mestna občina Kranj

Št. 404-218/98 Ob-13801
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za geofiziko, Kersnikova
3, 1000 Ljubljana, telefaks: 13-27-067.

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

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

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

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki morajo podati ponudbo za celoten
predmet javnega naročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,145.000 SIT.

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

do 15. 12. 1999.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava RS za geofiziko, Kersnikova 3, 1000
Ljubljana, tajništvo (Saša Dumbovič), tele-
fon: 131-92-67.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 8. 11. 1999 in
sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

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

predložiti ponudbe: do 10. 11. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Uprava RS za geofiziko, Ker-
snikova 3, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 1999 ob 12. uri; Uprava RS za
geofiziko, Kersnikova 3, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: brezpogojna bančna garancija za
resnost ponudbe, plačljiva na prvi poziv v
višini in z veljavnostjo, določeno v razpisnih
pogojih naročnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili razpi-
snih 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 s področja izvedbe javnega na-
ročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, ustrezna pooblastila in de-
lovne zmožnosti ter zadostne proste tehnič-
ne zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanes-
ljivost, izkušnje in ugled.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 12. 1999.

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

a) ponudbena cena – (0,40),
b) dobavni rok –(0,30),
c) garancijski rok –(0,20),
d) druge ugodnosti –(0,10).
Pri vrednotenju ponudb komisija podeli naj-

ugodnejši ponudbeni ceni (dobavnemu roku,
garancijskemu roku in drugim ugodnostim)
100 točk. Nato najugodnejšo ponudbeno ce-
no (dobavni rok, garancijski rok in druge ugod-
nosti) deli z vsako ponudbeno ceno (dobav-
nim rokom, garancijskim rokom in drugimi
ugodnostmi) ter množi s 100. Tako dobljene
točke množi z ustreznimi utežmi. Rezultat mno-
ženja je skupek točk za vsako merilo posebej.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve, ki bodo na-
ročniku posredovane po telefaksu št.
13-27-067 do vključno 8. 11. 1999.

16., 17.
Uprava RS za geofiziko

Št. 11/2-124/99 Ob-13808
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave: sedež in poslovne
enote Telekom Slovenije, d.d.

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

A) telefonskih kabin,
B) telefonskih glušnikov.
(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 celoti (A. in B.),
– po posameznih delih (A. in B.).
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna

ocenjena vrednost je 18,000.000 SIT, kar
po posameznih skupinah znaša:

ad A) 5,000.000 SIT,
ad B) 13,000.000 SIT.
(d)
4. Datum  dobave,  če  je  predvideno:

30 dni od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

60 dni od podpisa pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in lo-
gistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Tele-
kom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljublja-
na, soba 306.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
oddaje ponudbe, vsak delovni dan od 8. do
14. ure, razen ob petkih od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT in posreduje matično in davčno
številko.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 18. 11. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana – Sektor za nabavo in logistiko, ali
oddajte osebno v tajništvu Sektorja za naba-
vo in logistiko, Cigaletova 15, Ljubljana, 3.
nadstropje, soba 306.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 19. 11. 1999, v
sobi št. 801 poslovne stavbe Telekom Slo-
venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, s pri-
četkom ob 9. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

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

– 5% od skupne ocenjene vrednosti ozi-
roma od ocenjene vrednosti posamezne
skupine (A., B.),

– za katero se ponudnik prijavlja (to je
900.000 SIT oziroma 650.000 SIT oziro-
ma 250.000 SIT),

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne

dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo pogodbe-
no vrednost del poravnal po posamezni do-
bavi na podlagi izstavljenega računa. Rok
plačila je 90 dni. Ponudbene cene so fik-
sne. Avansov ni.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: v skladu z zahtevami razpisne doku-
mentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

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

1. vrednost ponudbe z morebitnim
popustom:

– ponudnik z najnižjo ceno in naj-
ugodnejšimi popusti dobi 80 točk,

– ostali pa glede na procentualno od-
stopanje od najnižje ponudbene vrednosti
ustrezno procentualno manj;

2. reference ponudnika (št. prodanih
telefonskih kabin ali glušnikov):

– ponudnik z nad 1.000 prodanimi
telefonskimi kabinami in glušniki dobi 10
točk,

– ponudnik z do 1.000 prodanimi te-
lefonskimi kabinami in glušniki dobi 5 točk;

3. kakovost:
– ponudnik, ki predloži izjavo, da do

sedaj ni imel reklamacij, dobi 6 točk;
4. opcije:
– ponudnik, ki zagotavlja vse opcije,

dobi 3 točke,
– za posamezno opcijo ponudnik do-

bi 1 točko;
5. certifikati – 1 točka.

15., 16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 00415/00 Ob-13877
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (na-
bava 449-2302), faks 062/449-2311.

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

3. (a) Kraj dobave: franko Poštni center
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 670.000 kosov, trikrat
letno mapa Poštni o’glasnik.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

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

krat letno po 670.000 kosov.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
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meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200 (062/449-2302), faks
062/449-2311, III. nadstropje.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT,
51800-601-180, Pošta Slovenije, d.o.o.,
virman ali splošna položnica.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 11. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200
(062/449-2302), faks 062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1999 ob 10. uri, III. nadstropje,
uprava, Slomškov trg 10, Maribor.

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

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

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

– da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,

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

– da ima veljavno registracijo in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti,

– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-
teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. št. 6 največ 10 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki vo-
di njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran več kot 10 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od dvakratne vrednosti ponudbe,
na katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7).

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbe-
nih obveznosti iz prejšnjih pogodb.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 12. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): 40 točk
vrednost ponudbe; 10 točk rok izdelave.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: 12. 11. 1999.

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

Št. 039-2/99 Ob-13878
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Upravna enota

Celje, Trg celjskih knezov 9, 3001 Celje, p.
p. 432, faks 063/482-801.

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

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

trebno dobaviti: nabava pisarniškega ma-
teriala po skupinah:

I. skupina: registratorji, papir, mape in
zvezki,

II. skupina: tonerji, trakovi za printerje,
fakse in računske stroje,

III. skupina: kuverte in obrazci,
IV. skupina: ostali material po specifi-

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

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje (sodeluje) za do-
bavo blaga v celoti ali pa po skupinah iz
razpisne dokumentacije.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

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

I. skupina: 1,785.000 SIT,
II. skupina: 1,190.000 SIT,
III. skupina: 1,540.000 SIT,
IV. skupina: 2,485.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: za-

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

zaključek 31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Upravna enota Celje, Trg
celjskih knezov 9, 3001 Celje, p. p. 432,
referat za premoženjsko pravne zadeve, II.
nadstropje, soba št. 33, pri vodji javnih na-
ročil Daniju Zagoričnik.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni plačila.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je možno
predložiti do 8. 11. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbo je mogoče poslati
po pošti ali jo predložiti osebno na naslov:
Republika Slovenija, Upravna enota Celje,
Trg celjskih knezov 9, 3001 Celje, p. p.
432. Ponudbe morajo biti oddane v zape-
čateni pisemski ovojnici in označene z napi-
som “Ne odpiraj – ponudba za pisarniški
material”. Na hrbtni strani mora biti naveden
točen naslov pošiljatelja. Ponudba pa je ve-
ljavna, če je prispela pravočasno in je ozna-
čena v skladu z zahtevami razpisne doku-
mentacije.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 9. 11.
1999 ob 10. uri, v prostorih vodje službe za
finančno računovodske posle, soba št. 36,
III. nadstropje.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb in bodo sodelo-
vali pri samem odpiranju ponudb, morajo
predložiti podpisano in žigosano pooblasti-
lo za zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora finančno zavaro-

vati ponudbo z bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 5% orientacijske vrednosti
javnega naročila za celoto ali za posamezno
skupino, za katero daje ponudbo, z veljav-
nostjo do 30. 1. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo izvršil
100% plačilo v roku 30 dni po opravljeni
dobavi blaga v skladišče naročnika.

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:

a) dovoljenje za opravljanje dejavnosti
(odločba o izpolnjevanju pogojev za oprav-
ljanje dejavnosti),

b) bančno garancijo za resnost ponudbe,
c) bančno garancijo za dobro in pravo-

časno izvedbo posla, ki jo bo izbrani ponud-
nik dostavil najkasneje v 10 dneh od skleni-
tve pogodbe,

d) predpisani obrazec izjave, da ponud-
nik sprejema pogoje razpisne dokumenta-
cije in

e) dokazilo o poravnanih svojih obvez-
nostih iz naslova davkov, vendar ne starejše
od 30 dni od dneva objave tega javnega
naročila.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 24 ur pred javnim
odpiranjem ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
jamstvo za kvalitetno ponudbo blaga, refe-
rence ponudnika, dobavni roki, način doba-
ve, rok plačila, garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku, odzivni čas in tekoči
stroški. Nepravilno, netočno ali nepopolno
izpolnjeni vzorec ponudbe pisarniškega ma-
teriala bo naročnik upošteval pri ocenjeva-
nju ponudb za izbiro ponudnika.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite na tel. 063/443-551 – Dani
Zagoričnik.

16., 17.
Upravna enota Celje

Št. 0048-308/93-99 Ob-13880
1. Naročnik, poštni naslov, številka

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

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

3. (a) Kraj dobave: dobavljeno bo na lo-
kacije Ministrstva za notranje zadeve, in si-
cer so lokacije dobave za artikle iz posa-
meznih sklopov naslednje:

za artikle od 1. do 8. sklopa:
– Uprava skupnih služb, Oddelek pre-

hrane Tacen, Rocenska 56, Ljublja-
na-Šmartno,

– Uprava skupnih služb, Oddelek pre-
hrane DMP, Kotnikova 8, Ljubljana;

za artikle od 9. do 13. sklopa:
– v času poletne sezone (maj–septem-

ber) na lokacijo: Uprava skupnih služb, Od-
delek za počitniško dejavnost Debeli rtič,
Jadranska 2, Ankaran;
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za artikle pod 14. sklopom:
– Uprava skupnih služb, Oddelek za po-

čitniško dejavnost Bohinj, PD Ribčev laz 59,
Bohinjska Bistrica;

za artikle od 15. do 17. sklopa:
– Uprava skupnih služb, Sektor za oskr-

bo Gotenica, Kočevska Reka.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: predmet javnega razpisa je
dobava živil, artiklov za osebno rabo,
čistil za vzdrževanje obratov za družbe-
no prehrano in drugega potrošnega bla-
ga, in sicer po naslednjih sklopih:

1. sklop: mleko in mlečni izdelki,
2. sklop: kruh, pekarsko in slaščičarsko

pecivo,
3. sklop: testenine in hitro zamrznjene

jedi,
4. sklop: prehrambeno blago in potrošni

material,
5. sklop: sveže sadje in zelenjava,
6. sklop: zelenjava, sadje – zamrznjen

program,
7. sklop: sokovi, brezalkoholne in alko-

holne pijače,
8. sklop: ribe,
9. sklop: prehrambeno blago – Debeli

rtič,
10. sklop: potrošno blago – Debeli rtič,
11. sklop: mleko in mlečni izdelki – De-

beli rtič,
12. sklop: kruh in pekarsko pecivo –

Debeli rtič,
13. sklop: ribe – Debeli rtič,
14. sklop: prehrambeno in ostalo blago

– Bohinj,
15. sklop: živila, artikli za osebno rabo in

drugo potrošno blago – Gotenica,
16. sklop: mleko in mlečni izdelki – Go-

tenica,
17. sklop: kruh, pekarsko in slaščičar-

sko pecivo – Gotenica.
Vrsta, opis in orientacijske količine arti-

klov, ki so predmet javnega naročila, so
navedeni v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki se lahko prijavijo za dobavo vseh
artiklov v celoti (sklopi od 1 do 17) ali za
posamezne sklope v celoti. Ponudniki se
ne morejo prijaviti za dobavo posameznih
artiklov iz posameznih sklopov.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je za vse sklope v celo-
ti (od 1 do 17) 149,500.000 SIT.

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

1. sklop: 15,000.000 SIT,
2. sklop: 18,000.000 SIT,
3. sklop: 9,000.000 SIT,
4. sklop: 18,000.000 SIT,
5. sklop: 8,000.000 SIT,
6. sklop: 2,000.000 SIT,
7. sklop: 17,000.000 SIT,
8. sklop: 3,000.000 SIT,
9. sklop: 25,000.000 SIT,
10. sklop: 3,400.000 SIT,
11. sklop: 6,500.000 SIT,
12. sklop: 1,600.000 SIT,
13. sklop: 2,500.000 SIT,
14. sklop: 4,000.000 SIT,
15. sklop: 12,500.000 SIT,
16. sklop: 2,300.000 SIT,
17. sklop: 1,700.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: do-
bava bo sukcesivna za čas veljavnosti po-
godbe.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Uprava skup-
nih služb, Sektor za prehrano, stanovanjske
in počitniške zadeve, Rocenska c. 56, 1211
Ljubljana-Šmartno, kontaktna oseba: Mira
Pecl, tel. 061/151-65-15 (int. 313).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
tega javnega razpisa do roka za oddajo po-
nudb, in sicer od 10. do 12. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, način plačila: vir-
mansko, številka računa: 50100-637-55284
(Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna šte-
vilka: 308-93-99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 29. 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 30. 11.
1999  ob  9. uri,  na  naslovu:  Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.

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

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

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o do-
bavi živil, artiklov za osebno rabo, čistil za
vzdrževanje obratov za družbeno prehrano
in drugega potrošnega blaga, v skladu z
razpisno dokumentacijo.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti po-

nudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 150 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
celovitost ponudbe, kvaliteta, finančno sta-
nje ponudnika.

Največje število točk, ki jih lahko po-
nudbe prejmejo za ceno je 26 točk, za
celovitost ponudbe 4,25 točk, za kvaliteto
4 točke ter za finančno stanje ponudnika 4
točke.

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

Št. 2/99-1228 Ob-13881
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorči-
čeva 5, 3000 Celje, faks 063/441-356.

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

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

trebno dobaviti: dobava in montaža pet
zobozdravstvenih strojev.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
19,500.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 45

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

predvidoma do konca leta 1999 oziroma
maksimalno 45 dni po podpisu pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene
dejavnosti celjske regije, Celje, Gregorči-
čeva 3, tel. 063/434-615.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 11. 1999,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije v višini 11.900 SIT, na žiro ra-
čun št. 50700-603-31892, davčna števil-
ka: 43103375. Na potrdilo o vplačilu naj
ponudniki navedejo svojo davčno številko
zaradi izstavitve računa (v znesek je vklju-
čen DDV).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 11. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ Zdravstveni dom Celje,
Gregorčičeva 5, 3000 Celje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 11. 1999 ob 8.15, v prostorih Zdrav-
stveni dom Celje, Gregorčičeva 5, Celje, I.
nadst. – levo.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti
naročila, z veljavnostjo 90 dni od dneva od-
piranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik financira naro-
čilo v celoti iz lastnih sredstev in se zavezuje
poravnati plačila v skladu s pogodbo.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim dobaviteljem.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navodila 7. in 10. člena: ustrezna registra-
cija oziroma dovoljenje, poravnani davki in
prispevki, BON 1, 2 ali 3.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 31. 12.
1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence, garancija, servis, tehnične karakteri-
stike in cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: za tehnične karakteristike v JZ ZD Ce-
lje, Planko Dragica, tel. 063/434-351.

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

17.
JZ Zdravstveni dom Celje

Št. 2/99-1227 Ob-13883
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ Zdravstveni dom Sevnica, Trg svo-
bode 14, 8290 Sevnica, faks
0608/461-550.

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

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

trebno dobaviti: reševalno vozilo s povi-
šano streho.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 90

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

januar 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene de-
javnosti celjske regije, Celje, Gregorčičeva
3, tel. 063/434-615.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 11. 1999,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije v višini 11.900 SIT, na žiro račun
št. 50700-603-31892, davčna številka:
43103375. Na potrdilo o vplačilu naj ponud-
niki navedejo svojo davčno številko zaradi
izstavitve računa (v znesek je vključen DDV).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 11. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, 3000 Celje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 1999 ob 8.15, v prostorih Zdrav-
stvenega doma Celje, Gregorčičeva 5, Ce-
lje, I. nadst. – levo.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti
vozila, z veljavnostjo 90 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik financira naro-
čilo v celoti iz lastnih sredstev in se zavezuje
poravnati plačila v skladu s pogodbo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim dobaviteljem.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navodila 7. in 10. člena: ustrezna registra-
cija oziroma dovoljenje, poravnani davki in
prispevki, BON 1, 2 ali 3.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 31. 12.
1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, garancija, servis, plačilni pogoji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: za tehnične karakteristike v JZ ZD Sev-
nica, Željko Halapija, dr. med., tel.
0608/461-500.

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

17.
JZ Zdravstveni dom Sevnica

Su 96/99 Ob-13885
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova
ulica 2, 4000 Kranj, tel. 064/226-666, faks
064/211-331.

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

3. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče v
Kranju, Zoisova ulica 2, Kranj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava pisar-
niškega in računalniškega potrošnega
materiala.

Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

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

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

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

cesivne dobave blaga predvidoma od 1. 1.
2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Kranju, Urad predsedni-
ce, Zoisova ulica 2, 4000 Kranj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
javnega razpisa do 12. 11. 1999, vsak de-
lovni dan, ko državni organ dela, od 9. do
13. ure.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, predložijo dokazilo o plačilu

3.000 SIT in pooblastilo za dvig dokumen-
tacije.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno  dokumentacijo:  3.000 SIT,  s  potrje-
nim nalogom za prenos na ŽR:
51500-637-53589, ob navedbi sklicne
številke: Su 96/99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 17. 11. 1999 do
12. ure, ne glede na način dostave po-
šiljke.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Okrožno sodišče v Kranju,
Urad predsednice, Zoisova ulica 2, 4000
Kranj. Ponudba mora biti oddana v zaprtem
in žigosanem ovitku, z vidno oznako: “Po-
nudba – ne odpiraj – Javni razpis za sukce-
sivno dobavo pisarniškega in računalniške-
ga potrošnega materiala, št. Su 96/99”, z
navedbo številke tega javnega razpisa. Na
hrbtni strani ovitka mora biti označeno ime
in naslov ponudnika.

Vzorci artiklov se predložijo v zapečate-
nem kartonskem zaboju, na ovitku mora
biti naslov naročnika z vidno oznako “Vzor-
ci – Ne odpiraj – Javni razpis za sukcesiv-
no dobavo pisarniškega in računalniškega
potrošnega materiala, št. Su 96/99”, z na-
vedbo številke tega javnega razpisa. Na
hrbtni strani mora biti označeno ime in na-
slov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 11. 1999 ob 14. uri, v sobi 117, v
I. nadstropju Okrožnega sodišča v Kranju,
Zoisova ulica 2.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ocenjene vrednosti na-
ročila, z veljavnostjo 60 dni od javnega od-
piranja ponudb.

Bančna garancija (izbrani ponudnik) za
dobro izvedbo pogodbene obveznosti v vi-
šini pogodbene vrednosti, z veljavnostjo 13
mesecev.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od tridesetih dni, ko naročnik uradno
prejme račun, ki je izstavljen 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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost po-
nudbe je 60 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, rok dobave, kvaliteta in od-
zivni čas za reševanje reklamacij.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Karolina Rozman, sekretarka sodišča,
naslov kot v točki 6.(a), tel. 064/22-6666,
int. 222.

16., 17.
Okrožno sodišče v Kranju
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Št. 7108 Ob-13908
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center šolskih in obšolskih dejavno-
sti, Komenskega 12, Ljubljana, faks
13-10-094.

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

3. (a) Kraj dobave:
pod A) oprema za dom Planinka – Hoč-

ko Pohorje,
pod B) oprema za dopolnitev potreb do-

mov – navedeno v razpisni dokumentaciji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
A) oprema za dom Planinka

1. učna oprema in drobni inventar
za naravoslovje,

2. športna oprema,
3. oprema za življenje v naravi,
4. kuhinjska oprema,
5. drobni kuhinjski inventar in ku-

hinjski pripomočki,
6. bivanjska oprema,
7. avdio-vizualna sredstva in pro-

jektna oprema,
8. oprema za vzdrževanje objekta

in okolice;
B) oprema za dopolnitev potreb do-

mov
1. bivanjska oprema.

(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 posamezne
dele naročila, po točkah, kot je navedeno v
3. (b) točki te objave.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
21,500.000 SIT.

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

A) oprema za dom Planinka
1. učna oprema in drobni inventar za

naravoslovje – 3,000.000 SIT,
2. športna oprema – 3,200.000 SIT,
3. oprema za življenje v naravi –

600.000 SIT,
4. kuhinjska oprema – 2,700.000

SIT,
5. drobni kuhinjski inventar in kuhinj-

ski pripomočki – 500.000 SIT,
6. bivanjska oprema – 9,000.000

SIT,
7. avdio-vizualna sredstva in projekt-

na oprema – 700.000 SIT,
8. oprema za vzdrževanje objekta in

okolice – 800.000 SIT;
B) oprema za dopolnitev potreb domov

1. bivanjska oprema – 1,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

15. 1. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 1. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Cen-
ter šolskih in obšolskih dejavnosti, Komen-
skega 12, Ljubljana, II. nadstropje, tajniš-
tvo, od 9. do 12. ure, od ponedeljka do
petka.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do vključno
15. 11. 1999 proti dokazilu o plačilu razpi-
sne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT je potrebno na-
kazati pred dvigom dokumentacije, virman-
sko, na žiro račun št. 50100-603-43666 z
navedbo številke javnega razpisa v Urad-
nem listu RS.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 19. 11. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Center šolskih in obšolskih
dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, taj-
ništvo, od 9. do 12. ure, od ponedeljka do
petka.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 11.
1999 ob 12. uri, na naslovu: Center šolskih
in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12,
Ljubljana, II. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: sprejemljivo finančno za-
varovanje resnosti ponudbe je brezpogoj-
na bančna garancija, plačljiva na prvi po-
ziv, v znesku 10% od vrednosti javnega
razisa oziroma dela javnega razpisa, za ka-
terega je ponudnik stavil ponudbo. Ponud-
niku ni potrebno predložiti bančne garanci-
je, če predloži ponudbo le za en del ali več
delov, katerih vrednost je nižja od
5,000.000 SIT. Za ta primer bo naročnik v
razpisni dokumentaciji določil veljavni in-
strument za zavarovanje ponudnikovih ob-
veznosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo plačal za
dobavljeno blago v 90 dneh od dobave.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pooblastilo
enemu ponudniku za dajanje in sprejema-
nje pravno upoštevanih izjav za celotno sku-
pino udeležencev, izjava o solidarni odgo-
vornosti nasproti naročniku.

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: sposobnost bo priznana ponudnikom,
ki so samostojni podjetniki ali gospodar-
ske družbe, ki so registrirane za dejavnost,
ki je predmet razpisa in imajo za oprav-
ljanje te dejavnosti vsa predpisana dovolje-
nja ter izpolnjujejo finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti po razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 12. 1999.

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

– ponudbena cena – 50%,
– kakovost – 15%,
– kakovost v razmerju nasproti ceni –

20%,
– finančna sposobnost – 5%,
– reference – 5%,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

– 5%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: eventualni ponudniki dobijo druge in-
formacije vsak dan od objave javnega razpi-
sa, na tel. 061/13-43-402, oziroma na na-

slovu: Center šolskih in obšolskih dejavno-
sti, Komenskega 12, Ljubljana.

16., 17.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Ljubljana

Ob-13911
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-24-32.

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

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

trebno dobaviti: dobava, montaža in
umerjanje optičnega kabelskega siste-
ma za objekt: DV 400 kV Maribor–Kr-
ško, OPGW, kabelski sistem in termi-
nalska TK oprema (vse ostale podrobno-
sti so razvidne iz razpisne dokumentacije,
ki je na razpolago na vpogled na naslovu
naročnika).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zaje-
majo celotni razpis.

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

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

bava in izvedba do 15. 7. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku med 10. in 12. uro, v tajništvu
Sektorja za investicije, II. nadstropje, An-
dreja Mihevc, tel. 174-2433, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
DDV je upoštevan v ceni.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 11. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, so-
ba 3 C 5, prevzemnica Katarina Lipovec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 11. 1999 ob 10. uri, pri naročniku,
sejna soba B/IV. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% skupne ponudbene vred-
nosti, trajanje veljavnosti 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
30 dni, gotovinsko plačilo, obračun po si-
tuacijah, ki so navedene v razpisni doku-
mentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna ob-
lika odnosa med njimi.

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

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– registracija podjetja pri pristojnem or-

ganu (datum izdaje listine in njene overovi-
tve ne sme biti starejši od 90 dni) oziroma
priglasitveni list,

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,

– pravnomočna odločba – dovoljenje pri-
stojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum izdaje in ove-
rovitve ne sme biti starejši od 90 dni),

– reference ponudnika (na objektih za
zunanje naročnike in na objektih ELES-a),

– reference redno zaposlenih kadrov, ki
bodo sodelovali pri izvedbi posla,

– potrdilo o vpisu v inženirsko zbornico,
– z manjkajočimi podatki izpolnjena po-

godba, parafirana na vsaki strani in podpi-
sana ter potrjena z žigom ponudnika,

– izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna,

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

– parafiran vzorec menične izjave v pri-
meru, da ima ponudnik v svoji ponudbi vklju-
čenega tudi podizvajalca,

– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,

– potrdilo Ministrstva za finance – Davč-
ne uprave RS, da ponudnik nima evidentira-
nih neporavnanih davkov in drugih dajatev
(datum potrdila ne sme biti starejši od 90
dni),

– potrdilo Ministrstva za pravosodje – ka-
zenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa, niso bili obsojeni
zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne
sme biti starejši od 90 dni),

– potrdili Okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno:

– da ponudnik ni plačilno nezmožen,
pod prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno (datum
potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),

– izjava ponudnika o sposobnosti in us-
posobljenosti izvedbe predmeta naročila,

– predložiti pisna dokazila in informaci-
je, iz katerih je razvidno, da ponudnik raz-
polaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi
in drugimi pravicami,

– podati podatke o že sklenjenih pogod-
bah za tovrstna dela, iz katerih je razvidna
stopnja gotovosti del in zasedenost oziroma
razpoložljivost kadrovskih kapacitet,

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalci ali v obliki poslovne-
ga sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo s podizvajalci oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju,

– pisne izjave vseh svojih v ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik pra-

vočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti.

Vse ostale zahtevane dokumente, opre-
deljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 1. 2000.

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

– skupna ponudbena cena (60%),
– plačilni pogoji (5%),
– pozitivne reference izvajalca (35%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Janez Šerjak, tel. 061/174-32-25, faks
061/174-2432.

16., 17.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ob-13912
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-114, 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: transportna naprava za
prevoz ljudi in materiala (viseča diesel
lokomotiva).

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
90,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno:
29. 2. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
29. 2. 2000.

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: 29. 11. 1999.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 12. 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:
6. 12. 1999 ob 12. uri, v Trbovljah – odde-
lek 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 opreme v skla-
du z navedbami razpisne dokumentacije.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. 12. 1999, po
oddaji ponudbe.

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

– cena ponujene opreme – do 50 točk,
– rok dobave – do 15 točk,
– plačilni pogoji – do 30 točk,
– fiksnost cen – do 5 točk.
Način vrednotenja posameznih meril je

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

ročilu: informacije o naročilu je možno do-
biti pri Klenovšek Srečku, v času razpisa,
vsak dan od 10. do 12. ure, po tel.
0601/26-144, int. 268.

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

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

Ob-13921
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Direkcija za turizem Bled, Cesta svo-
bode 13, Bled, tel. 064/7480-134.

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

3. (a) Kraj dobave: Smučišče Straža na
Bledu.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: hladilna stolpa z op-
remo;

– hladilni stolp 2 kosa,
– samočistilni filter 1 kos,
– potopna črpalka 1 kos.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj mora ponuditi celotno razpisano
blago.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

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

26. 11. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Di-
rekcija za turizem Bled, Turistična infrastruk-
tura, Cesta svobode 13, Bled.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo in navodila zainteresirani lahko dobijo
osebno na Direkciji za turizem Bled po pred-
hodnem telefonskem dogovoru do vključno
8. 11. 1999.

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

predložiti ponudbe: 18. 11. 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Direkcija za turizem Bled,
Cesta svobode 13, Bled, v zaprti kuverti z
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oznako: Ne odpiraj – ponudba za dobavo
hladilnih stolpov.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 11. 1999 ob 11. uri v sejni sobi Festi-
valne dvorane, Cesta svobode 11, Bled.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi pred-
ložiti veljavno bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% od ocenjene vredno-
sti naročila.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo bo izvršeno v
skladu s pogodbeno dogovorjenim načinom
plačila.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev 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:
ponudnik, da bi mu bila priznana sposob-
nost kot ponudnik, lahko sodeluje vsaka
pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana do-
voljenja. Ponudnik ne sme biti v stečaju,
imeti mora poravnane vse davčne in druge z
zakonom določene obveznosti.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do poteka roka
za oddajo ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni rok, dobavni rok, garancijski rok,
reference, dodatne ugodnosti (oblika sode-
lovanja pri financiranju projekta), kompati-
bilnost ponujene opreme s projetom do-
končanja in avtomatizacije celotnega siste-
ma zasneževanja.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico spremem-
be fizičnega ali finančnega obsega javnega
naročila z obzirom na razpoložljiva finančna
sredstva ali zaradi drugih vzrokov in spre-
menjenih okoliščin.

16., 17.
Direkcija za turizem Bled

Ob-13947
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: VVZ Vrtec Ivančna gorica, C. II. Gru-
pe odredov 17, Ivančna gorica, tel.
061/778-123, faks 061/778-123.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave:
– enota Čebelica; Šentvid pri Stični 48a,

Šentvid pri Stični,
– enota Marjetica, C. II. Grupe odredov

16, Ivančna Gorica,
– enota Miška, Stična 24a, Ivančna go-

rica,
– enota Polžek, Ciglarjeva 27, Višnja

gora.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

(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 naročila po
skupinah ali pa za celoto:

1. meso in mesni izdelki,
2. kruh in pekovsko pecivo,
3. zmrznjene ribe,
4. jajca,
5. krompir,
6. mleko in mlečni izdelki,
7. sadje in zelenjava,
8. drugo prehrambeno blago.

Dobava živil po vseh skupinah je sukce-
sivna.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroči-
lo se deli na 8 skupin, in sicer:

1. skupina: meso in mesni izdelki:
7,400.000 SIT,

2. skupna: kruh in pekovsko pecivo:
4,400.000 SIT,

3. skupina: zmrznjene ribe: 400.000
SIT,

4. skupina: jajca: 400.000 SIT,
5. skupina: krompir: 500.000 SIT,
6. skupina: mleko in mlečni izdelki:

4,600.000 SIT,
7. skupina: sadje in zelenjava:

5,600.000 SIT,
8. skupina: drugo prehrambeno bla-

go: 6,700.000 SIT.
Količine živil so posamezni skupini so

opredeljene v razpisni dokumentaciji.
4. Datum dobave, če je predvideno: od

1. 1. 2000 do 31. 12. 2001, in sicer suk-
cesivno.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: VVZ
Vrtec Ivančna gorica, C. II. Grupe odredov
17, Ivančna gorica, računovodstvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan vključno
do 18. 11. 1999 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
50130-603-403558 ali v gotovini na bla-
gajni na sedežu naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali bo-
do osebno oddane do 19. 11. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: VVZ Vrtec Ivančna gorica,
C. II. Grupe odredov 17, 1295 Ivančna go-
rica, v zapečateni kuverti z oznako: “Ponud-
ba – Ne odpiraj” in številka te objave. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 11. 1999
ob 12. uri v VVZ Vrtec Ivančna gorica, C. II.
Grupe odredov 17, Ivančna gorica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 5% ponudbene vrednosti z veljavnost-
jo 30 dni po datumu izdaje sklepa o izbiri.
Bančna garancija mora biti veljavna do
31. 12. 1999.

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

drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba,
samostojni dobavitelji z možnostjo sodelo-
vanja podizvajalcev, ki se jih v ponudbi
navede.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do začetka odpiranja
ponudb 19. 11. 1999 do 10. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merilo
za dodelitev naročila je najnižja končna ce-
na in ostala merila, ki so navedena v razpi-
sni dokumentaciji, reference na področju
predmeta javnega naročanja, dosedanje iz-
kušnje na področju javnega naročanja s pri-
poročili naročnikov, sposobnost rednih suk-
cesivnih dobav naročniku, na način kot jo
zahteva naročnik, kvaliteta izdelkov, plačilni
roki. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje v 14. dneh po odpiranju
ponudb.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki zahtevajo samo v pisni obliki na
naslovu VVZ Vrtec Ivančna gorica, C. II. Gru-
pe odredov 17, Ivančna gorica, do tri dni
pred javnim odpiranjem ponudb.

16., 17.
VVZ Vrtec Ivančna gorica

Ob-13964
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Lambrechtov dom, Šolska 4, Sloven-
ske Konjice, tel. 063/757-410, faks
063/757-41-10.

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

3. (a) Kraj dobave: Lambrechtov dom,
Šolska 4, Slovenske Konjice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema negovalnega od-
delka.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

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

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

24. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Lam-
brechtov dom, Šolska 4, 3210 Slovenske
Konjice – tajništvo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, DDV je vštet v
ceno,  račun  boste  prejeli  ob  dvigu



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 29. 10. 1999 / Stran 5823

razpisne dokumentacije s predložitvijo po-
trdila o plačilu, nakazilo na žiro račun:
50720-603-34004.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: 18. 11. 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Lambrechtov dom, Šolska
4, 3210 Slovenske Konjice.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 11. 1999 ob 12. uri v prostorih uprave
doma.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot finančno zavarovanje za re-
snost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 10% od razpisane
vrednosti. Bančna garancija za resnost po-
nudbe mora veljati do vključno datuma ve-
ljave ponudbe, to je 25. 11. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji plačila bo-
do določeni v pogodbi, priloga razpisne do-
kumentacije.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ka-
tere zahteva zakon za opravljanje dejavno-
sti, v okviru predmeta javnega naročila, da
je denarno likviden, da ni pod prisilno upra-
vo ali v stečaju, da ima poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom, da ima po-
slovne izkušnje iz predmeta javnega naroči-
la in druge pogoje iz razpisne dokumentaci-
je. Dokazila mora ponudnik priložiti ponudbi
na način, kot je opredeljeno v razpisni do-
kumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izteka veljav-
nosti ponudbe, 25. 11. 1999.

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

– ponudbena cena – 60%,
– ustreznost in kvaliteta – 15%,
– reference ponudnika – 15%,
– garancijski rok in možnost vzdrževanja

– 10%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: pojasnila o razpisni dokumentaciji sme
ponudnik zahtevati osebno ali po tel. pri g.
Leban, tel. 063/757-42-01, odgovore na
vsebinska vprašanja v zvezi z javnim razpi-
som pa le pisno na naslov: Lambrechtov
dom, Šolska 4, Slovenske Konjice.

16., 17.
Lambrechtov dom, Slovenske Konjice

Ob-13965
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Lambrechtov dom, Šolska 4, Sloven-
ske Konjice, tel. 063/757-410, faks
063/757-41-10.

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

3. (a) Kraj dobave: Lambrechtov dom,
Šolska 4, Slovenske Konjice.

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

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

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

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

24. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Lam-
brechtov dom, Šolska 4, 3210 Slovenske
Konjice – tajništvo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, DDV je vštet v
ceno, račun boste prejeli ob dvigu razpi-
sne dokumentacije s predložitvijo potrdila
o plačilu, nakazilo na žiro račun:
50720-603-34004.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 11. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Lambrechtov dom, Šolska
4, 3210 Slovenske Konjice.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 11. 1999 ob 12. uri v prostorih uprave
doma.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot finančno zavarovanje za re-
snost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 10% od razpisane
vrednosti, bančna garancija za resnost po-
nudbe mora veljati do vključno datuma ve-
ljave ponudbe, to je 26. 11. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji plačila bo-
do določeni v pogodbi, priloga razpisne do-
kumentacije.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ka-
tere zahteva zakon za opravljanje dejavno-
sti, v okviru predmeta javnega naročila, da
je denarno likviden, da ni pod prisilno upra-
vo ali v stečaju, da ima poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom, da ima po-
slovne izkušnje iz predmeta javnega naroči-
la in druge pogoje iz razpisne dokumentaci-
je. Dokazila mora ponudnik priložiti ponudbi
na način, kot je opredeljeno v razpisni do-
kumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izteka veljav-
nosti ponudbe, 26. 11. 1999.

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

– ponudbena cena – 30%,
– ustreznost in kvaliteta – 40%,
– reference ponudnika – 15%,
– garancijski rok in možnost vzdrževanja

– 15%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: pojasnila o razpisni dokumentaciji sme
ponudnik zahtevati osebno ali po tel. pri g.

Leban, tel. 063/757-42-01, odgovore na
vsebinska vprašanja v zvezi z javnim razpi-
som pa le pisno na naslov: Lambrechtov
dom, Šolska 4, Slovenske Konjice.

16., 17.
Lambrechtov dom, Slovenske Konjice

Št. 0048-308/80/99 Ob-13955
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

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

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

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik lahko ponudi blago, ki je predmet javne-
ga razpisa v celoti ali pa po posameznih
sklopih: 1, 2 in 3 v celoti. Ponudniki ne
morejo ponuditi posameznih postavk iz po-
sameznega sklopa.

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

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

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

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

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

4. Datum dobave in inštalacije, če je pred-
videno: razpisano opremo mora izbrani po-
nudnik dobaviti najkasneje do 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,
Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hla-
de, tel 061/1724317.

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

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

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 18. 11. 1999, najkasneje do
14. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 11. 1999,
ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko – var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji 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 mo-
rebitni inštalaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o do-
bavi radijskih postaj, v skladu z razpisno
dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.

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

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

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

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

Št. 5788 Ob-13993
Na podlagi 18. člena zakona o blagov-

nih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95 in 38/99)
in 18. in 19. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo dveh osebnih avtomobilov

1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106, tel. 189-73-00, faks 189-73-47.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

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

trebno dobaviti: dva osebna avtomobila z
obveznostjo prevzetja dveh starih vozil.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročila samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik se lahko poteguje za dobavo samo ene-
ga avtomobila.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 8 mio
SIT brez ocenjene vrednosti starih avtomo-
bilov.

4. Datum dobave, če je predvideno: do
24. 12. 1999.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago na
naslovu: Zavod RS za blagovne rezerve,
Ljubljana 1000, Dunajska 106/8 – taj-
ništvo;

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 3. 11. do
5. 11. 1999 od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za znesek 5.000 SIT, katere-
ga vplačajo interesenti virmansko na račun
št. 50101-603-402300.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti
predložene do 10. 11. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod RS za blagovne rez-
erve, ljubljana, Dunajska 106, 8. nadstrop-
je – tajništvo.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – dobava
osebnih avtomobilov – ne odpiraj“ in števil-
ko objave razpisa v Uradnem listu RS.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti točen
naslov odpošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 11. 1999
ob 11. uri na naslovu: Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve Ljubljana, Du-
najska 106, 8. nadstropje – sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija, ali po-
log v višini 600.000 SIT z veljavnostjo do
30. 11. 1999. V primeru pologa se sred-
stva nakažejo na žiro račun, naveden pod
tč. 6.c.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanja na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Vesna Vavtar, Zavod
RS za blagovne rezerve Ljubljana, Dunajska
106, tel. 061/189-73-11.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 184/99 Ob-14117
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine Maribor, Slomškov trg 6, Mari-
bor, faks 062/22-21-22.

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

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

trebno dobaviti: strešna kritina bobrovec
– 165.000 kosov, sušen rezan les po
specifikaciji – 140 m3, opečni tlakovci
ročne izdelave – 450 m2, kamnite tla-
kovne plošče po specifikaciji – 120 m2,
okna po specifikaciji.

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

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

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ni del-
nih dobav.

4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za varstvo naravne in kulturne dedišči-
ne Maribor, Slomškov trg 6, Maribor, tel.
062/22-84.811, faks 062/22-21-22.

(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 žiro račun
51800-603-31044.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 11. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine Maribor, Slomškov trg
6, Maribor v tajništvo z oznako “Ne odpiraj
– ponudba za material”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 11. 1999 ob 10. uri v prostorih Zavoda
za varstvo naravne in kulturne dediščine Ma-
ribo, Slomškov trg 6, Maribor.

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: po pogodbi.

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

12. Zahteve  glede  pravnega  statusa
ponudnika  storitev,  finančno-poslovne  in
tehnične  sposobnosti,  ki  jih  mora  izpol-
njevati  ponudnik,  da  mu  bo  priznana
sposobnost:  skladno  z  zakonom  o  gos-
podarskih  družbah  in  po  razpisni  doku-
mentaciji.

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):

– cena,
– kvaliteta,
– rok dobave.
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Natančna razčlenitev je podana v razpi-
sni dokumentaciji.

15., 16., 17.
Zavod za varstvo naravne in kulturne

dediščine Maribor

Št. 85.31/99 Ob-13994
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Dom upokojencev Franc Salamon,
Kolonija 1. maja 21, Trbovlje, tel.
0601/34-030, 34-050, faks 0601/31-960.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. člen ZJN) za sukce-
sivno dobavo živil.

3. (a) Kraj  dobave:  Dom  upokojencev
Franc Salamon Trbovlje, Kolonija 1. maja 21,
Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
in material za prehrano po naslednji spe-
cifikaciji:

– sadje in zelenjava,
– kruh, pekovsko pecivo (trajno in pol-

trajno) in zmrznjena delikatesa,
– mlevski izdelki in testenine,
– sveže meso, zamrznjeno meso in iz-

delki iz mesa,
– mleko in mlečni izdelki,
– jajca,
– sokovi, sirupi, mineralna voda, alko-

holne pijače,
– splošno prehrambeno blago.
Okvirna količina blaga je razvidna iz raz-

pisne dokumentacije.
(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 po
skupinah (A,B...), ali podskupinah (1, 2....):

Dobavitelj mora ponuditi najmanj 70%
blaga po posamezni skupini ali podskupini.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
36,800.000 SIT.

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

A) sadje in zelenjava
1. sadje – 1,867.200 SIT,
2. kmetijski pridelki – 2,427.140 SIT,
3. sveža zelenjava – 552.150 SIT,
4. zelenajva in sadje – zmrznjeno –

177.000 SIT;
B) kruh, pekovsko pecivo (trajno in pol-

trajno) in zmrznjena delikatesa,
1. kruh in pekovsko pecivo (trajno in

poltrajno) – 2,636.850 SIT,
2. zmrznjena delikatesa – 753.000 SIT,

C) mlevski izdelki in testenine,
1. mlevski izdelki – 1,573.000 SIT,
2. testenine – 611.500 SIT,
D) sveže meso, zmrznjeno meso in

izdelki iz mesa
1. sveže meso in izdelki iz mesa –

9,900.430 SIT,
2. ribe in konzervirane ribe –

311.000 SIT,
E) mleko in mlečni izdelki – 5,073.950

SIT,
F) jajca – 420.000 SIT,
G) sokovi, sirupi, mineralna voda, alko-

holne pijače – 2,694.000 SIT,
II) splošno prehrambeno blago –

7,802.780 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: od

1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se lahko dobi v tajniš-
tvu Doma upokojencev Franc Salamon, Ko-
lonija 1. maja 21, Trbovlje pri Kastelic Mile-
ni med 8. in 13. uro, tel. 0601/34-030,
faks 0601/31-960 po enodnevni predhod-
ni najavi po faksu in predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumnetacio
je potrebno plačati 5.950 SIT (v ceno je
vključen 19%DDV v znesku 950 SIT) na žiro
račun št. 52700-603-40729.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 12. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov, ki je naveden pod 6.a točko
v zapečateni kuverti z oznako Ne odpiraj –
javni razpis – Živila in številko objave v Urad-
nem listu RS.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v Domu upoko-
jencev Franc Salamon Trbovlje, Kolonija 1.
maja 21, v sejni sobi, dne 6. 12. 1999 ob
8. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 1% ponudbene vrednosti z veljavnost-
jo do 31. 12. 1999.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja. Zahteve glede
finančno-poslovne in tehnične sposobnosti
so razvidne iz razpisne dokumentacije.

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do 3. 12. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merilo
za dodelitev naročila je:

– najnižja končna cena – 5 točk,
– plačilni rok – 3 točke,
– reference ponudnika – 2 točke.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba naročnika je Slavi Len-
ko, dipl. ek., tel. 0601/34-030.

16., 17.
Dom upokojencev Franc Salamon,

Trbovlje

Št. 401-1/99-3 Ob-14087
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana, faks
322-964.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo se odda z
javnim razpisom za izbiro izvajalca brez ome-
jitev za izbor najugodnejšega ponudnika za
dobavo svežega sadja in zelenjave in za
potrebe Zavoda za prstajanje kazni zapora
Ljubljana skupaj z oddelkoma Novo mesto
in Radovljica.

3. (a) Kraj dobave: izbrani dobavitelj bo
blago dobavljal na naslove naročnika:

ZKPZ Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana,
ZPKZ Ljubljana, oddelek Novo mesto,

Jerebova 1, Novo mesto,
ZPKZ Ljubljana, oddelek Radovljica: Go-

renjska cesta 15, Radovljica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: okvirne potrebe po svežem
sadju in zelenjavi:

Sveže sadje
Naziv Količina kg
breskve 50
banane 1650
jabolka 1 kv 1300
jabolka 2 kv 1300
limone 160
pomaranče 1090
suhe slive 50
suha jabolka 20
hruške 50
kivi 50.
Sveža zelenjava
Naziv Količina kg
bučke 30
cvetača 291
čebula 3930
česen 286
fižol suhi beli 450
fižol sveži stročni 100
šampinioni 153
krompir 19700
korenje 890
kumare sveže 75
koleraba 100
melancani 23
por 210
paradižnik sveži 1060
paprika sveža 617
peteršilj 165
repa kisla 20
solata kristalka 840
solata endivija 1990
solata mehka 400
zelje sveže 2060
zelje kislo 1000
zelena 170
fižol suhi rjavi 725.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se ne more potegovati za oskrbo
samo ene lokacije.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

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

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

31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se dobi v tajništvu Za-
voda za prestajanje kazni zapora Ljubljana,
Povšetova 5, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
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tacijo je možno dvigniti samo osebno s pi-
snim pooblastilom vsak delovni dan med 8.
in 14. uro do 12. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je mogoče pred-
ložiti osebno vsak delovni dan do 29. 11.
1999 med 8. in 14. uro v tajništvo zavoda.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Zavod za prestajanje kazni
zapora Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 11. 1999
ob 10. uri na naslovu naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: naročnik zahteva bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene
vrednosti. Trajanje veljavnosti bančne garan-
cije je do datuma veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo blaga se izvaja
na podlagi mesečnega zbirnika v roku 30
dni po prejemu računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik je
lahko gospodarska družba ali samostojni
podjetnik, ki je registriran za opravljanje tr-
govine s svežim sadjem in zelenjavo.

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 ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane davčne in druge z zakonom do-
ločene obveznosti.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe, jih dopolnijo ali zame-
njajo do poteka roka za oddajo ponudb, ne
da bi imel naročnik pravico vnovčiti garanci-
jo za resnost ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): osnov-
no merilo za izbor je cena. Ob enaki ceni pa
veljajo še naslednja merila: druge ugodno-
sti, ki jih nudi ponudnik naročniku in plačilni
pogoji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Stanislavu Pavliču,
tel. 1313-229.

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

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

Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij

Zavod za prestajanje kazni zapora

Št. 401-1/99-6 Ob-14088
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana, faks
322-964.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo se odda z
javnim razpisom za izbiro izvajalca brez ome-
jitev za izbor najugodnejšega ponudnika za
dobavo kruha, pekovskih izdelkov in drob-

tin za potrebe Zavoda za prestajanje kazni
zapora Ljubljana skupaj z oddelkoma Novo
mesto in Radovljica.

3. (a) Kraj dobave: izbrani dobavitelj bo
blago dobavljal na naslove naročnika:

ZKPZ Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana,
ZPKZ Ljubljana, oddelek Novo mesto,

Jerebova 1, Novo mesto,
ZPKZ Ljubljana, oddelek Radovljica: Go-

renjska cesta 15, Radovljica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: okvirne potrebe po kruhu,
pekovskih izdelkih in drobtinah.

Kruh, drobtine in pekovski izdelki
Naziv Količina kg
štruce t850 2600
rezani kruh pakirani 18370
graham 0,5 kg rezani 2 kos 1130
hlebec 1,5 kg 100
beli kruh 1 kg 2600
rženi kruh rezani 2 kos 8750
prepečenec 150
drobtine 581
krofi 1450
zavitki 6700
štruklji 500
burek jabolčni 2000
burek mesni 2000
burek sirov 2000
pite jabolčne pakirane 1000
pakirano pecivo 100g 5000
pite skutine pakirane 1000
napolitanke 50g 3500.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se ne more potegovati za oskrbo
samo ene lokacije.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

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

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

31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se dobi v tajništvu Za-
voda za prestajanje kazni zapora Ljubljana,
Povšetova 5, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti samo osebno s pi-
snim pooblastilom vsak delovni dan med 8.
in 14. uro do 12. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je mogoče pred-
ložiti osebno vsak delovni dan do 29. 11.
1999 med 8. in 14. uro v tajništvo zavoda.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Zavod za prestajanje kazni
zapora Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 12. 1999 ob
10. uri na naslovu naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: naročnik zahteva bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene
vrednosti. Trajanje veljavnosti bančne garan-
cije je do datuma veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo blaga se izvaja
na podlagi mesečnega zbirnika v roku 30
dni po prejemu računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik je
lahko gospodarska družba ali samostojni
podjetnik, z ustreznimi kvalifikacijami za pro-
izvodnjo in trženje kruha, pekovskih izdel-
kov in drobtin.

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 ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane davčne in druge z zakonom do-
ločene obveznosti.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe, jih dopolnijo ali zame-
njajo do poteka roka za oddajo ponudb, ne
da bi imel naročnik pravico vnovčiti garanci-
jo za resnost ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): osnov-
no merilo za izbor je cena. Ob enaki ceni pa
veljajo še naslednja merila: druge ugodno-
sti, ki jih nudi ponudnik naročniku in plačilni
pogoji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Stanislavu Pavliču,
tel. 1313-229.

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

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

Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij

Zavod za prestajanje kazni zapora

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-13974
V javnem razpisu brez omejitev za grad-

bena, obrtniška in instalacijska dela na
adaptaciji paviljonske stavbe Kmetijskega in-
štituta Slovenije, objavljenem v Uradnem li-
stu RS, št. 81-82 z dne 8. 10. 1999,
Ob-12976, se popravi 10. točka (Znesek,
vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih fi-
nančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če
so v tem primeru zahtevana) in se pravilno
glasi: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od vrednosti ponudbe.

Kmetijski inštitut Slovenije
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Št. 624/99 Ob-13794
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, 3320 Velenje, faks 063/869-131.

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

3. Kraj izvedbe del: Premogovnik Velenje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja računskega centra. Ocenjena vred-
nost razpisanih del je 110,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in dokon-
čanja del ali čas izvedbe: predvideni začetek
del je 20. 12. 1999, čas izvedbe 110 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pre-
mogovnik Velenje, Partizanska 78, Velenje,
tajništvo direktorja RR, soba št. 234, tel.
063/871-465 int. 2214.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 150.000 SIT, virmansko
na ŽR Premogovnika Velenje, št.
52800-601-23430.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 12. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Premogovnik Velenje, d.d.,
vložišče, Partizanska 78, 3320 Velenje, v
tajništvo direktorja RR, II. nadstropje, soba
št. 234.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 12. 1999 ob 12. uri na naslovu Premo-
govnik Velenje, d.d., Partizanska 78, 3320
Velenje, 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% od ponudbene vrednosti.

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: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo v
razpisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvig-
ne pri naročniku.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 1. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference, plačilni pogoji, rok
izvedbe del. Teža in način uporabe meril sta
podrobneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vse informacije o javnem naročilu
interesenti lahko dobijo v času od 3. 11.
1999 do 19. 11. 1999, med 8. in 9. uro,
tel. 063/871-465, int. 1480 oziroma
041/775-546, Milan Pritržnik.

17., 18.
Promogovnik Velenje, d.d.

Št. 353 34/96-99 Ob-13886
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330
Piran, faks 066/746-205.

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

3. Kraj izvedbe del: Seča–Paderno.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vsa
gradbena dela za izgradnjo II. faze jav-
ne sekundarne fekalne kanalizacije na
področju Seča–Paderno v orientacijski
vrednosti 32,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se bodo oddala v
kompletu skupaj.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jekti so že izdelani.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
so sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: december,
čas izvedbe 120 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Piran, Urad za okolje in prostor, Tartini-
jev trg 2, 6330 Piran.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 15.000 SIT, plačljivo z virma-
nom na račun številka: 51410-637-20808.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do torka 23. 11. 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Pirna, Urad za ob-
činsko premoženje in gospodarske javne
službe, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, z vidno
oznako “Ne odpiraj, Ponudba – II. faza jav-
ne sekundarne fekalne kanalizacije na po-
dročju Seča–Paderno”. Ponudba mora biti
v zaprti in žigosani ovojnici.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1999 ob 13. uri v mali sejni dvorani
v stavbi Občine Piran, Tartinijev trg 2, 6330
Piran.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po izstavljenih mesečnih situacijah v
roku 90 dni po potrditvi situacije s strani
nadzornega organa.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni skupine ponud-
nikov.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik.

Dokumentacija in dokazila, ki jih mora
ponudnik predložiti, so navedena v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izbire izva-
jalca.

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

– znesek ponudbe (70% delež),
– plačilni pogoji (8% delež),
– fiksnost ponudbene cene (8% delež),
– garancijski rok (7% delež),
– reference ponudnika (6% delež),
– način usklajevanja izhodiščnih cen (1%

delež).
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: prikazane so v razpisni dokumentaciji.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni
bila objavljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ni bil objavljen.

Občina Piran

Št. 03300-83/99-33 Ob-13806
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, 716-146.

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

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 otroškega igrišča v Krajevni skupno-
sti Venclja Perka. Orientacijska vrednost
9,000.000 SIT.

b), c)
5. a), b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 1. 12.
1999 – dokončanje 30. 4. 2000.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ljubljanska 69, Domžale – tajništvo
(I. nadstropje – soba 29).

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

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom na
žiro račun Občine Domžale, št.
50120-630-810230, sklic na št.
7141991005 Občina Domžale.

8. a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: 15. 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 – izgradnja otroškega igrišča v
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Krajevni skupnosti Venclja Perka Domžale“.
Na hrbtni strani mora biti označen točen
naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
17. 11. 1999 ob 16. uri v konferenčni sobi
Občine Domžale, Ljubljanska 69, Domžale.

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:
v skladu s pogodbo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN) najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitna druge informacije o naro-
čilu: Občina Domžale, Ljubljanska 69, Dom-
žale, kontaktna oseba Irena Gričar, univ.
dipl. org. dela, tel. 721-305, faks 716-146.

Občina Domžale

Št. 03300-82/99-33 Ob-13807
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, 716-146.

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

3. Kraj izvedbe del: Vir.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja otroškega igrišča na Viru. (Orientacij-
ska vrednost 9,000.000 SIT).

b), c)
5. a), b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 1. 12.
1999 – dokončanje 30. 4. 2000.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ljubljanska 69, Domžale – tajništvo
(I. nadstropje – soba 29).

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

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom na
žiro račun Občine Domžale, št.
50120-630-810230, sklic na št.
7141991005 Občina Domžale.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 11. 1999 do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče
p.p. 113, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– ponudba – izgradnja otroškega igrišča na
Viru“. Na hrbtni strani mora biti označen
točen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
17. 11. 1999 ob 16. uri v konferenčni sobi
Občine Domžale, Ljubljanska 69, Domžale.

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:
v skladu s pogodbo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN) najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitna druge informacije o naro-
čilu: Občina Domžale, Ljubljanska 69, Dom-
žale, kontaktna oseba Irena Gričar, univ.
dipl. org. dela, tel. 721-305, faks 716-146.

Občina Domžale

Št. 068-6/98-55 Ob-13822
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b,
3214 Zreče, tel. 063/757-17-00, faks
063/762 498.

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

3. Kraj izvedbe: Stranice.
4. (a) Vrsta storitve in opis ter ocenjena

vrednost naročila: modernizacija javne
poti Odcep Marovt.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: trajanje naro-
čila ali datum pričetka in dokončanja stori-
tve: pričetek 1. 12. 1999 do 30. 4. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214
Zreče, tel. 063/757-17-00, faks
063/762-498.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejitve.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
50720-630-10173.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 11. 1999 do 11.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Zreče, Cesta na Ro-
glo 13/b, 3214 Zreče, v tajništvu občine.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj - Ponudba za
modernizacijo javne poti Odcep Marovt“.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 11. 1999 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče.

10. Znesek,  vrsta  in  trajan je  veljav-
nosti sprejemljivih finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so v tem postopku zah-
tevana: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in / ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: plačilo situacij
60 dni po izstavitvi oziroma celotna investi-
cija bo izplačana v 4 obrokih po tranšah:

– 25. 2. 2000 – 25%,
– 30. 5. 2000 – 25%,
– 30. 8. 2000 – 25%,
– 30. 11. 2000 – 25%.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-

pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo sklenil z izbranim
ponudnikom pogodbo o izvedbi 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:
ponudnik mora dostaviti dokazila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 90 dni od
odpiranja ponudb.

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

16. Druge informacije o naročilu: v raz-
pisni dokumentaciji, kontaktna oseba: An-
drej Furman, tel. 063/757-17-00.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17. , 18.
Občina Zreče

Št. 03300/99-34 Ob-13888
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  grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov,  ki  se  bodo  oddajali  posamično:
izgradnja vodovoda v vasi Žiče
(71,000.000 SIT).

b), c)
5. a), b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 30. 11. 1999
– 90 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, tajniš-
tvo – 1. nadstropje.

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

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR št.
50120-630-810230, sklic na št.
7141991005 Občina Domžale.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 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 vodovoda v vasi
Žiče“. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 11. 1999 ob 16. uri, Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, konferenč-
na soba I. nadstropje.

Investitor  si  pridržuje  pravico,  da
sklepa pogodbo do višine razpoložljivih
sredstev.
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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.

Občina Domžale

Št. 03300/99-34 Ob-13889
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 grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: iz-
gradnja vodovoda Ihan-Goričica-Brdo
(68,000.000 SIT).

b), c)
5. a), b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 30. 11. 1999
– 120 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, tajniš-
tvo – 1. nadstropje.

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

c) Znesek  in  način  plačila  za  razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR št.
50120-630-810230, sklic na št.
7141991005 Občina Domžale.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 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 vodovoda
Ihan-Goričica-Brdo“. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 11. 1999 ob 16. uri, Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, konferenč-
na soba I. nadstropje.

Investitor si pridržuje pravico sklepati po-
godbo do višine razpoložljivih sredstev.

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.

Občina Domžale

Ob-13920
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Koz-
je, faks 063/801-075.

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

3. Kraj izvedbe del: Kozje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: preu-
reditev Zdravstvene postaje Kozje.

Ocenjena vrednost celotne investicije:
34,000.000 SIT (z DDV).

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: v izvedbo se bo odda-
la celotna investicija, v letu 1999 se bo
izvajala prva faza, katere ocenjena vrednost
je 22,000.000 SIT (z DDV).

Popis del prve faze investicije bo opre-
deljen v razpisni dokumentaciji.

5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
prve faze – začetek decembra 1999; kon-
čanje del prve faze – 31. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kozje, Občinski urad, Kozje 37, 3260
Kozje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 2. 11. 1999
do 8. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 8.000 SIT je po-
trebno nakazati na ŽR Občine Kozje, štev:
50730-630-10194, sklic: 00-7141-99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 19. 11. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti na naslov Občina Kozje, Kozje 37,
3260 Kozje, postopek za predložitev po-
nudbe je naveden v razpisni dokumentaciji.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe so bodo odpirale 19. 11. 1999
ob 12. uri v prostorih Občine Kozje, Kozje
37, 3260 Kozje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se bančna garancija za resnost po-
nudbe, ki se glasi na 10% ocenjene vredno-
sti investicije. Ponudnik garancijo predloži
ob predložitvi ponudbe. Trajanje garancije
in vsebina ostalih zahtevanih garancij je raz-
vidna v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:

investicija se bo financirala deloma iz sred-
stev ministrstva za zdravstvo, deloma iz sred-
stev naročnika. V primeru, da se sredstva iz
ministrstva ne bodo pridobila, se naročilo
ne bo izvedlo. Način plačila in roki plačil so
določeni v pogodbi, ki je sestavni del razpi-
sne dokumentacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo k ponudbi predložiti do-
kumentacijo, ki se za ugotavljanje sposob-
nosti zahteva v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku, določenem
za odpiranje ponudbe.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Občina Kozje, Občinski urad, Suza-
na  Kunst-tajnik, tel. 063/800-140, faks
063/801-075, e-mail: obcina1.kozje-
@siol.net.

17., 18.
Občina Kozje

Št. 4393/99 Ob-13950
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Ljubljanski potniški
promet, d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta
160, tel. 159-41-14, faks 159-31-22.

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

3. Kraj izvedbe del: pritličje poslovnega
objekta, Trdinova 3, Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija prostorov potniške blagajne ob-
sega izvedbo:

1. gradbenih del (rušitvena dela, zi-
darska dela),

2. obrtniških del (mizarska dela, dela
iz aluminija, steklarska dela, kamnoseška
dela, slikarska dela),

3. instalacijskih del (elektro-instalacij-
ska dela, strojno-instalacijska dela, central-
no ogrevanje in prezračevanje).

Orientacijska vrednost naročila znaša
16,000.000 SIT. Orientacijska vrednost
vključuje davek na dodano vrednost.

(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: ponudniki morajo po-
nuditi vsa dela, ki so predmet javnega naro-
čila v celoti.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
pričetka je 3. januar 2000, predviden rok
dokončanja je 29. marec 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Ljubljanski potniški promet,
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d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana, v taj-
ništvu, II. nadstropje, soba št. 211, pri Jelki
Ivančan, kontaktna oseba Milena Kranjc, tel.
159-41-14, int. 252.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago vsak delovni dan od
12. do 15. ure, od 2. 11. 1999 do 12. 11.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT. Pri dvigu razpisne doku-
mentacije morajo ponudniki predložiti potr-
dilo o plačilu na ŽR št. 50104-601-25781,
z namenom nakazila “plačilo razpisne doku-
mentacije” ali potrdilo o plačilu na glavni
blagajni JP LPP, d.o.o., v III. nadstropju,
Celovška cesta 160.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 22. 11. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti pripo-
ročeno poslane po pošti v zaprti kuverti na
naslov: Javno podjetje Ljubljanski potniški
promet, d.o.o., Celovška cesta 160, Ljub-
ljana, ali oddane osebno v tajništvu podjetja
LPP, d.o.o., Celovška cesta 160 – II. nad-
stropje.

Zapečatene ponudbe morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj – ponud-
ba – adaptacija potniške blagajne, Trdinova
3” in številko objave tega javnega razpisa.
Na hrbtni strani mora biti označen točen
naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo opravila komisi-
ja naročnika dne 22. 1. 1999 ob 13. uri, v
sobi št. 407/IV. poslovne stavbe podjetja
LPP, d.o.o., Celovška cesta 160, Ljublja-
na. Na odpiranje so vabljeni predstavniki
ponudnikov s pisnim pooblastilom za sode-
lovanje pri odpiranju ponudb.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 5% vred-
nosti ponudbe, z veljavnostjo do 15. 1.
2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni pogoji so navedeni v razpisni doku-
mentaciji. Predvideni rok plačila je 30 dni
po potrditvi mesečne situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za
adaptacijo potniške blagajne, Trdinova 3, v
skladu z razpisno dokumentacijo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki in obrtniki, ki izpolnjuje-
jo vse pogoje, določene v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od datuma in ure
začetka javnega odpiranja ponudb do roka
veljavnosti ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): komisija
bo prispele ponudbe ocenila v skladu z raz-
pisno dokumentacijo z naslednjimi merili:

– cena – 50 točk,
– reference – 40 točk,
– rok izvedbe del – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije lahko ponudniki
zahtevajo samo v pisni obliki na naslov: Jav-
no podjetje Ljubljanski potniški promet,
d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana, kon-
taktna oseba Milena Kranjc, do 12. 11.
1999.

17., 18.
Javno podjetje

Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

Ob-13966
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Radovljica, Gorenjska c. 19,
4240 Radovljica, faks 064/714-684.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
za izbiro izvajalca brez omejitve.

3. Kraj izvedbe del: Studenčice–Lesce.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja kanalizacijskega zbiralnika Studen-
čice–Lesce, odsek Hraše–Lesce. Orien-
tacijska vrednost naročila: 35,700.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del december 1999, dokončanje
30. 6. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
razpisna dokumentacija se ob predhodni
najavi dvigne na Občini Radovljica, Go-
renjska c. 19, 4240 Radovljica, kont. ose-
ba Marko Markelj, dipl. inž. (tel.
064/700-230, 064/700-2327).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do vključno 18. 11.
1999.

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

predložiti ponudbo: rok oddaje ponudb je
3. 12. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Radovljica, tajniš-
tvo, Gorenjska c. 19, Radovljica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 6. 12. 1999 ob 12.
uri, na naslovu: Občina Radovljica, Gorenj-
ska c. 19, Radovljica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
potrebna je predložitev bančne garancije za
resnost ponudbe. Opcija ponudbe je 30
dni od predpisanega roka oddaje.

11., 12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, rokovna izvedba, reference po-
nudnika in podizvajalcev na izgradnji podob-
nih objektov, pogoji plačil, finančna spo-
sobnost.

16., 17., 18.
Občina Radovljica

Ob-13967
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Radovljica, Gorenjska c. 19,
4240 Radovljica, faks 064/714-684.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
za izbiro izvajalca brez omejitve.

3. Kraj izvedbe del: Studenčice–Lesce.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja kanalizacijskega zbiralnika Studen-
čice–Lesce, odsek Lesce–Trata. Orien-
tacijska vrednost naročila: 35,700.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del januar 2000, dokončanje 31. 8.
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se ob predhodni na-
javi dvigne na Občini Radovljica, Gorenjska
c. 19, 4240 Radovljica, kont. oseba Mar-
ko Markelj, dipl. inž. (tel. 064/700-230,
064/700-2327).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do vključno 18. 11.
1999.

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

predložiti ponudbo: rok oddaje ponudb je
8. 12. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Radovljica, tajniš-
tvo, Gorenjska c. 19, Radovljica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 10. 12. 1999 ob 12.
uri, na naslovu: Občina Radovljica, Gorenj-
ska c. 19, Radovljica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
potrebna je predložitev bančne garancije za
resnost ponudbe. Opcija ponudbe je 30
dni od predpisanega roka oddaje.

11., 12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, pogoji plačil, reference ponud-
nika in podizvajalcev na izgradnji podobnih
objektov, rokovna izvedba, finančna spo-
sobnost.

16., 17., 18.
Občina Radovljica

Št. 414-05-48/1999-1403 Ob14010
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Novo mesto, Seid-
lova cesta 1, 8000 Novo mesto,
068/322-731.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe: Mestna občina Novo
mesto - objekt OŠ Brusnice.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost naročila: iz-
gradnja prizidka k osnovni šoli Brusnice
– otroški vrtec; ocenjena vrednost naroči-
la: 46,000.000 SIT.

b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in
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možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: oddaja dela ali posa-
meznih sklopov naročila posebej ni pred-
videna.

c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del in čas izvedbe: od 10. 1. 2000
do 30. 7. 2000.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Novo mesto, Služba za in-
vesticije, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
soba 46.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 24. 11. 1999.

c) Znesek  in  način  plačila  za  razpisno
dokumentacijo:  15.000 SIT  plačati  na
ŽR Mestne občine Novo mesto, št.
52100-630-40115 pri APP Novo mesto;
dvig razpisne dokumentacije ob predložitvi
potrdila o plačilu.

8. a) Datum in ura do kdaj je treba pred-
ložiti ponudbo: do 1. 12. 1999 do 10. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Služba za investicije, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, soba 46.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 12. 1999 ob 12. uri v sejni sobi Mestne
občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% od vrednosti predložene ponudbe z
bančno garancijo na prvi poziv, ki mora ve-
ljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z vzor-
cem pogodbe iz razpisne dokumentacije ali
ugodnejše.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudbe kot posamez-
ni izvajalec lahko predložijo vse pravne ose-
be in samostojni podjetniki, ki so registrirani
za opravljanje razpisane dejavnosti. V pri-
meru, da se predloži ponudba s strani več
izvajalcev (ponudnikov) skupaj, je potrebno
jasno opredeliti, kdo je glavni izvajalec, ki
bo podpisnik pogodbe in kdo so njegovi
podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
glede pravnega statusa ni posebnih zahtev
(v skladu s prejšnjo točko); neblokiran žiro
račun v preteklih 6 mesecih; ustrezna os-
novna sredstva in kadrovska struktura zapo-
slenih.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 1. 12. 1999
po 10. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence za izvajanje tovrstnih objektov, po-
nudbena cena in plačilni pogoji. Najcenejši
ponudnik ni nujno najugodnejši.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Obseg del se bo prilagodil razpoložlji-
vim finančnim sredstvom v proračunu. Na-
ročnik si pridržuje pravico, da ne odda raz-
pisanih del, in sicer brez obrazložitve.

17., 18.
Mestna občina Novo mesto

Št. 137/99 Ob-14121
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica Golnik-KOPA, 4204 Gol-
nik, tel. 064/469-442.

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

3. Kraj izvedbe del: Bolnišnica Golnik -
KOPA, Golnik 36, Golnik.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va respiratornega laboratorija (gradbe-
na-obrtniška dela), ocenjena vrednost ce-
lote je 9,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se oddajo kot
celota.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudba se odda
na podlagi popisa del v razpisni dokumen-
taciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
december 1999, dokončanje del januarja
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bol-
nišnica Golnik - KOPA, uprava bolnišnice,
nabava in javna naročila (R. Potočnik), tel.
064/469-444.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 11. 1999
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z gotovino
neposredno pred dvigom dokumentacije
na blagajni bolnišnice ali predložiti doka-
zilo o virmanskem nakazilu na ŽR št.
51500-603-34158.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  potreb-
no predložiti ponudbo: 22. 11. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Bolnišnica Golnik - KOPA,
Golnik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave
(Ksenija Podržaj), tel. 064/469-441.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 11. 1999
ob 12. uri v sejni sobi na upravi bolnišnice
Golnik - KOPA.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot finančno zavarovanje za resnost ponud-
be mora ponudnik predložiti bančno garan-
cijo v višini 5% vrendosti ponudbe. Bančna
garancija za resnost ponudbe mora veljati
še 45 dni od datuma odpiranja ponudb.

11.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba, sklenjena

za čas od podpisa pogodbe do realizacije
obnove  (podpisa  primopredajnega  zapi-
snika).

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljene v splošnih in posebnih razpi-
snih pogojih naročnika.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik svojih
ponudb ne morejo umakniti od 22. 11.
1999 do 12. ure dalje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (50 točk), rok plačila in plačilni
pogoji 20 točk, čas izvedbe 20 točk, refe-
rence 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podajata jih Vinko Štefe, tel.
064/464-461 in Roman Potočnik, tel.
064/469-444 (razpisni del).

17., 18.
Bolnišnica Golnik - KOPA

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Popravek

Št. 01/488/99 Ob-13784
V  javnem  razpisu  za  PGD/PZI  Kole-

sarska  pot  od  Gozd  Martuljka  do  Jese-
nic, naročnika Občine Kranjska Gora, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 81-82 z
dne 8. 10. 1999, št. 01/172/99,
Ob-12828, se 10.(a) in 11. točka pravilno
glasita:

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
8. 11. 1999 do 12. ure.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 11.
1999 ob 13. uri, v prostorih Občine Kranj-
ska Gora, Kolodvorska 1/a, 4280 Kranj-
ska Gora.

Občina Kranjska Gora
po pooblastilu: Dominvest, d.o.o.

Popravek
Ob-14175

V javnem razpisu za PDG/PZI Kolesar-
ska pot od Gozd Martuljka do Jesenic,
naročnika Občine Kranjska Gora, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 81-82 z dne
8. 10. 1999, št. 01/172/99, Ob-12828,
se 10.(a) in 11. točka pravilno glasita:

10. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
8. 11. 1999 do 12. ure.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 11. 1999 ob
13. uri v prostorih Občine Kranjska Gora,
Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora.

Občina Kranjska Gora
po pooblastilu: Dominvest Jesenice

Popravek
Ob-14119

V javnem razpisu brez omejitev za inže-
niring storitve pri realizaciji investicij na
državnih cestah, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999,
Ob-12484, Št. 011-04-20/98, se datu-
ma v 10.(a) in 11. točki popravita in se
pravilno glasita:

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 12. 11. 1999 do
12. ure.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
12. 11. 1999 ob 12. uri, na naslovu: Mi-
nistrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna
soba št. 320/III.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Popravek
Ob-14120

V javnem razpisu brez omejitev za kon-
zultantske storitve pri realizaciji investicij
na državnih cestah, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999,
Ob-12485, Št. 011-04-20/98, se datu-
ma v 10.(a) in 11. točki popravita in se
pravilno glasita:

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 12. 11. 1999 do
11. ure.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
12. 11. 1999 ob 12. uri, na naslovu: Mi-
nistrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna
soba št. 320/III.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Popravek
Št. 110-1/93 Ob-14135

V  javnem  razpisu  za  oddajo  storitev
brez  omejitev  za  pripravo  osnutkov  do-
voljenj  za  izredne  prevoze  v  domačem
in mednarodnem prometu po 51. členu
zakona o javnih cestah (Ur. l. RS, št.
29/97), ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 85-86 z dne 22. 10. 1999,
Ob-13498, se 9.(a) točka popravi, tako
da se glasi:

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Mi-
nistrstvo za promet in zveze – Direkci-
ja RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, soba 418/IV, kontaktna oseba
je Anita Bavdek, tel. 061/178-80-34,
faks 178-8036.

Direkcija RS za ceste

Št. 1/5-1306/99 Ob-13739
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Univerza v Mariboru, Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in informati-

ko, Fakulteta za gradbeništvo, Fakulteta
za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakul-
teta za strojništvo, Smetanova ul. 71,
2000 Maribor, tel. 062/220-75-01, faks
062/220-79-93.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje prostorov TF
Maribor; 30,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Smetanova ul. 17,
2000 Maribor.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: za obdobje 12 me-
secev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Univerza v Mariboru, Fa-
kulteta za strojništvo, dekanat, Smetanova
ul. 17, 2000 Maribor, tel.
062/220-75-01.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 25. 11.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija
bo na razpolago za plačilo 5.000 SIT na
žiro račun Univerze v Mariboru, Fakultete
za strojništvo, št. 51800-609-1029.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: najkasneje do
29. 11. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za strojništvo, prevzemnik
vložišče, Smetanova ul. 17, Maribor.

Prijava ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo toč-
nega naslova naročnika. Prijava naj ima
obvezno pripisano “Javni razpis – Ponud-
ba za čiščenje – Ne odpiraj”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 1. 12.
1999, ob 12. uri, v dekanatu Fakultete za
strojništvo, B-315/II, Smetanova ul. 17,
Maribor.

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

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudnik mora predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: določeni v raz-
pisni dokumentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa

ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik je lahko gospodarska druž-
ba ali samostojni podjetnik, ki mora pred-
ložiti dokumente v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba je
veljavna 90 dni od dneva te objave.

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

18., 19., 20.
Univerza v Mariboru

Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko

Št. 83/99 Ob-13751
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tav-
čarjeva 9, Ljubljana, faks 303-051.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: servisiranje biroteh-
nične opreme (fotokopirnih strojev,
faksov, pisalnih strojev, diktafonov,
prepisovalcev).

Ocenjena vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Okrožno sodišče v
Ljubljani in okrajna sodišča v Ljubljani,
Cerknici, Domžalah, Grosupljem, Kamni-
ku, Kočevju, Litiji, Trbovljah in na Vrhniki.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
ponudniki morajo v ponudbi navesti podat-
ke o osebi ali osebah,ki bi storitve izvrše-
vale, njihovo izobrazbo, izkušnje in refe-
rence.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki se ne morejo
potegovati samo za del storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante niso
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: eno leto oziroma
1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Ljubljani – Urad pred-
sednika, Tavčarjeva 9, Ljubljana.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
račun št. 50100-637-55973.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 19. 11. 1999
do 9. ure, ne glede na način prenosa po-
šiljke.  Ponudba  mora  biti  oddana  v
zaprti  in  žigosani  ovojnici  z  navedbo
točnega  naslova  ponudnika  in  z  obvez-
nim  pripisom  “Javni  razpis  –  ponudba
za  servisiranje  birotehnične  opreme  –
ne  odpiraj!”

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Okrožno sodišče v
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Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana – vlo-
žišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 11. 1999 ob 10. uri v malem
delu konferenčne dvorane sodne palače
na Tavčarjevi 9, Ljubljana, vhod iz sred-
njega veznega hodnika, soba št. 257.

12. Znesek,  vrsta  in  trajanje  ve-
ljavnosti  sprejemljivih  finančnih  zavaro-
vanj resnosti ponudbe, če so v tem po-
stopku zahtevana: bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 1% ocenjene
vrednosti  naročila,  z  veljavnostjo  do
12. 1. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: skladno z vzor-
cem pogodbe, ki je v razpisni dokumen-
taciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: določeno v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba
mora biti veljavna do 19. 2. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža
in način uporabe meril (21. člen ZJN): 1.
garancija za opravljen servis in vgrajene
rezervne dele, 2. cena za opravljen servis
in cena rezervnih delov, 3. odzivni čas, 4.
čas odprave napake, 5. reference, 6. čas
rešitve morebitne reklamacije, 7. druge
ugodnosti.

18. Druge informacije o naročilu: na
naslovu iz 9. (a) točke razpisa.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to na-

ročilo je bil objavljen: to je prvi razpis.
Okrožno sodišče v Ljubljani

Št. 84/99 Ob-13797
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, faks
0608/21-006.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: demontaža stare in
montaža nove diafragme v rezervoar
(MW 101 TNK – 001).

Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Krško.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za spe-
cifičen poklic: da, po razpisni dokumen-
taciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
po razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-

mo za del storitev: ne, po razpisni doku-
mentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: po razpisni do-
kumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: v času remonta l.
2000, natančen datum bo določen s pla-
nom remonta.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbi-
na 12, 8270 Krško, nabava – domača
nabava, soba 228.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 10. 11. 1999 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna
Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško,
(soba 235 – pošta).

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 11. 1999 ob 11. uri v Nuklear-
ni elektrarni Krško (soba 223).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: garancija za resnost ponudbe v zne-
sku 5% vrednosti ponudbe z veljavnostjo
do 27. 12. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: ni zahtev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahtev.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: po razpisni dokumentaciji.

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

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

– cena: 40%,
– kvaliteta, zanesljivost izvedbe: 35%,
– reference ponudnika: 15%,
– finančna moč podjetja: 10%.
18. Druge informacije o naročilu:
– za tehnični del Miran Omerzel, tel.

0608/242-542, faks 0608/21-528,
– za komercialni del pri Miroslav Bra-

čun, tel. 0608/242-181, faks
0608/21-006.

19., 20.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 90008-18/1999-3 Ob-13802
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana; faks 061-178-48-22.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1 izvedba promocije Projekta po-
sodobitve evidentiranja nepremičnin.

Predvidena vrednost naročila je
2,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v
prostorih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba
naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: brez omejitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o geodetski službi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
ponudniki morajo navesti imena in stro-
kovne kvalifikacije osebja, ki je odgovorno
za izvedbo naloge, tako kot je določeno v
razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: delov storitev ni.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba posamezne naloge po-
teka po zahtevah naročnika, opredeljenih
v razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek izvajanja
naloge je opredeljen z uveljavitvijo pogod-
be, dokončanje pa je določeno v razpisni
dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko osebno zahteva razpisno dokumen-
tacijo: Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljub-
ljana, kontaktna oseba: Nives Jurcan, so-
ba P03, tel. 061-178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 11. 1999 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo; ce-
na enega izvoda razpisne dokumentacije
je 2.000 SIT, ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 8. 11. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni  naslov,  kamor  je  potrebno
predložiti  ponudbo:  Geodetska  uprava
Republike  Slovenije,  Zemljemerska  uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, Nives Jurcan,
soba P03.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb 8. 11. 1999 ob 10. uri; Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v
pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavno-
sti sprejemljivih finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 10% od vrednosti ponud-
be z veljavnostjo do 10. 11. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: nalogo 3.1 v
celoti financira naročnik.
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14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalce. Njihovo pravno razmerje do-
loča razpisna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: so določene v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 8. 11.1999
po 9. uri.

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

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to na-

ročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 84 z dne 15. 10. 1999 pod št.
93000-18/1999-2, objava o izidu pa ni
objavljena: to je druga objava.

Geodetska uprava RS

Št. 06010/99 Ob-13876
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Zavod za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska
ul. 15, 1518 Ljubljana, faks 320-373 in
Zveza društev upokojencev Slovenije,
Kebetova 9, 1000 Ljubljana, faks
159-50-86.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): oddaja javnega naroči-
la s predhodno izvedenim javnim razpisom
za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: oblikovanje, priprava
za tisk, tisk in dodelava, arhiviranje di-
gitalnega zapisa ter odprema glasila
ZPIZ in ZDUS.

Vzajemnost, ki izhaja mesečno, razen
avgusta, vsakega 1. v mesecu, v nakladi
25.000 - 40.000 izvodov, ocenjena vred-
nost 80,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: sedež ponudnika.
5. a), b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
imena in strokovne kvalifikacije osebja, od-
govornega za izvedbo storitve morajo prav-
ne osebe navesti v ponudbeni dokumen-
taciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki lahko predlo-
žijo ponudbe samo za celotno razpisano
javno naročilo.

7. a)
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: vsak ponudnik lahko skladno z
zahtevami iz razpisne dokumentacije pred-
loži na javni razpis samo eno ponudbo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2000.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uredništvo glasila ZPIZ in ZDUS - Vzajem-
nost, Mala ulica 5, Ljubljana, VI. nadstrop-
je, soba št. 22, kontaktna oseba Marinka

Levičar, tel. št. 320-174 , vsak dan od 8.
do 9. ure.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 11. 1999
do 9. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, ka-
mor je treba nakazati znesek): 5.000 SIT,
z virmanom ali s položnico na žiro račun
ZPIZ Slovenije, št.: 50100-607-65646, z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa.

10 a). Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 29. 11. 1999
do 12. ure.

b) Polni naslov,kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolod-
vorska ulica 15, 1518 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj ! Ponud-
ba za pripravo, tiskanje in odpremo glasila
ZPIZ in ZDUS - Vzajemnost“.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 12. 1999 ob 10. uri, na naslo-
vu: uredništvo glasila ZPIZ in ZDUS - Vza-
jemnost, Mala ulica 5, Ljubljana, v sejni
sobi, v VI. nadstropju.

12. Znesek,  vrsta  in  trajanje  veljav-
nosti sprejemljivih finančnih zavarovanj
resnosti ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: bančna garancija, brezpogoj-
na in plačljiva na prvi poziv v višini 10%
vrednosti javnega razpisa, veljavna do
8. 1. 2000.

13. Glavni pogoji glede financijanja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: naročnik se
zaveže račune plačati v roku 30 dni po
prejemu in potrditvi računa s strani naroč-
nika.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: so navedene v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. 11.
1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža
in način uporabe meril: merila za ocenje-
vanje ponudb s ponderji:

– končna cena (0,30),
– tehnična opremljenost (0,20),
– poklicna usposobljenost kadrov

(0,10),
– standard kakovosti ISO 9001/2

(0,10),
– reference (naslovi revij) in dobavite-

ljev izdelavnega materiala (0,10),
– plačilni pogoji (0,10),
– celovitost izvedbe predmeta naročila

(0,10).
Posamezno merilo bo ocenjeno s toč-

kami od 1-5.
18., 19., 20.

Svet izdajateljev glasila
ZPIZ in ZDUS - Vzajemnost

Št. 181174 Ob-13892
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Ce-
lje, Vrunčeva 2a, 063/485-023.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: demontažna in mon-
tažna dela pri zamenjavi zaščitne vrvi z
OPGW na DV 110 kV RTP Podlog –
RTP Lava in DV 110 kV RTP Lava –
RTP Šentjur, na odsekih: RTP Podlog –
SM 8, RTP Lava – SM 8, SM 8 – RP
Celje, ocenjena vrednost naročila
40,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: na lokacijah PE Celje
– kot v razpisni dokumentaciji.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
kot v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: naročnik ne
bo upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: 4 mesece po pod-
pisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
naslovu naročnika pri kontaktni osebi Da-
nici Mirnik, tel. 063/42-01-473, v sobi
408/IV.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 11. 1999.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 29.750 SIT, z vir-
manom na žiro račun 50700-601-10238,
sklic na št. 16593-99 ali na blagajni
podjetja.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 30. 11. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Elektro Celje – javno
podjetje za distribucijo električne energi-
je, d.d., Celje, Vrunčeva 2a, soba 408.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 11. 1999 ob 11. uri, velika
sejna soba, Vrunčeva 2a, IV. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavno-
sti sprejemljivih finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: bančna garancija v višini 10%
od vrednosti ponudbe ali brezobrestni de-
pozit – veljavnost 30. 12. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: kot v razpisni
dokumentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa

ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: zahteve, navedene v razpisni doku-
mentaciji.
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16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: lahko umak-
nejo ponudbo do 30. 11. 1999.

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

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba Rade Kneževič, univ. dipl.
inž. el., tel. 063/42-01-391.

19., 20.
Elektro Celje, javno podjetje

za distribucijo električne energije,
d.d.,

Celje

Št. 53/99 Ob-13893
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Parti-
zanska 78, 3320 Velenje, faks
063/854-986.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zavarovanje premože-
nja – 160,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Premogovnik Velenje,
d.d., Partizanska 78.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: ponudnik mora biti usposob-
ljen za tovrstna zavarovanja.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po-
nudnik bo izbran v skladu z ZJN.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe morajo navesti imena in stro-
kovno izobrazbo odgovorne osebe za iz-
vedbo postopka.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: po določilih razpisne
dokumentacije.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: ponudnik lah-
ko pošlje samo varianto v razpisni doku-
mentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi
svoje variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: po določilih razpi-
sne dokumentacije.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Premogovnik Velenje – gospodarski sek-
tor Rudarska 6, Velenje, nabavna služba,
soba 107, Srečko Anžej.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 3. do 5. no-
vembra 1999 od 10. do 13. ure. Osebni
dvig razpisne dokumentacije po predloži-
tvi potrdila o plačilu stroškov razpisne do-
kumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, polog na ra-
čun podjetja št. 52800-601-23430 z oz-
nako “Zavarovanje”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 29. novembra
1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Premogovnik Velenje,
gospodarski  sektor,  Rudarska  6,  Vele-
nje, nabavna služba, soba 107, Srečko
Anžej.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. november 1999 ob 11. uri,
Premogovnik Velenje, Partizanska 78, pi-
sarna direktorja kadrovskega splošnega
sektorja soba 229.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: garancija za resnost ponudbe in ga-
rancija za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: po pogojih po-
nujenih v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik mora pod-
pisati pogodbo.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora biti registriran za
opravljenje dejavnosti v skladu z razpisni-
mi pogoji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne morejo umakniti ponudbe do 31. ja-
nuarja 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža
in način uporabe meril (21. člen ZJN): po-
nudbena cena, celovitost ponudbe, refe-
rence, čas likvidacije škode in rok plačila.

18. Druge informacije o naročilu:
možnost ogleda premoženja po predhod-
nem dogovoru z Dejanom Radovano-
vičem, tel. 063/871-465 int. 1647 ali
mob. 0609/634-835.

19. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: 16. 7.
1999.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to na-
ročilo: to je prva objava.

Premogovnik Velenje, d.d.

Su 97/99 Ob-13894
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Okrožno sodišče v Kranju, Zoiso-
va 2, 4000 Kranj, tel. 064/226-666, faks
064/211-331.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje storitev fi-
zičnega varovanja z receptorskimi deli
sodnih objektov. Ocenjena vrednost je
13,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Okrožno in Okrajno so-
dišče v Kranju, Zoisova 2, Kranj; Okrajno
sodišče na Jesenicah, Titova 37, Jeseni-
ce, Okrajno sodišče v Radovljici, Gorenj-
ska 15, Radovljica in Okrajno sodišče v
Škofji Loki (samo nočno fizično obhodno
varovanje), Šolska 4, Škofja Loka.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: za izvedbo te storitve se upo-

rablja zakon o zasebnem varovanju in ob-
veznem organiziranju službe varovanja (Ur.
l. RS, št. 32/94).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: raz-
vidno iz razpisne dokumentacije.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
ni potrebno navesti imen strokovnega
osebja, potrebno je navesti število delav-
cev, ki izpolnjujejo pogoje za neposredno
opravljanje fizičnega varovanja oseb in pre-
moženja določene v zakonu o zasebnem
varovanju in obveznem organiziranju služ-
be varovanja.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: naročnik bo z iz-
branim ponudnikom sklenil pogodbo s
predvidenim pričetkom 1. 1. 2000 in za-
ključkom 31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Kranju, Urad predsed-
nice, Zoisova 2, 4000 Kranj, kontaktna
oseba  je  Karolina  Rozman,  3.  nad-
stropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
javnega razpisa do 12. 11. 1999, vsak
delovni dan, ko državni organ dela, od 9.
do 13. ure.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, predložijo dokazilo o plačilu
3.000 SIT in pooblastilo za dvig dokumen-
tacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, način plačila:
virmansko, številka žiro računa:
51500-637-53589 (Okrožno sodišče
Kranj), ob navedbi sklicne številke: Su
97/99.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 17. 11. 1999 do
12. ure, ne glede na način dostave po-
šiljke.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Okrožno sodišče v
Kranju, Urad predsednice, Zoisova 2,
4000 Kranj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 11. 1999 ob 12. uri, v sobi
117/I. nadstropje Okrožnega sodišča v
Kranju, Zoisova 2.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo so-
delovali pri javnem odpiranju ponudb, se
morajo izkazati s pisnim pooblastilom.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavno-
sti sprejemljivih finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 10% od ocenjene vred-
nosti naročila, z veljavnostjo 60 dni od
javnega odpiranja ponudb. Bančna garan-
cija (izbrani ponudnik) za dobro izvedbo
pogodbene obveznosti v višini 10% od
vrednosti javnega naročila z veljavnostjo
13 mesecev.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: rok plačila ne
sme biti krajši od tridesetih dni od dneva,
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ko naročnik uradno prejme račun, ki je
izstavljen enkrat mesečno.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodbo o fizičnem
varovanju v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora predložiti ustrezna
dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost
ponudbe je 60 dni od datuma odpiranja
ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža
in način uporabe meril (21. člen ZJN): ce-
na, zagotovitev dodatnih varnostnikov,
možnost zamenjave varnostnikov, plačilni
pogoji in kadri.

18. Druge informacije o naročilu: na
naslov kot pod 9. (a) točko.

19., 20.
Okrožno sodišče v Kranju

Ob-13895
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.,
kont. oseba Romana Georgijevič, Ul. 15.
maja 4, 6000 Koper, telefaks
066/32-044.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitve pri vzdrževal-
nih gradbenih delih na področju javnih
površin in na osnovnih sredstvih javne-
ga podjetja na območju Mestne obči-
ne Koper. Ocenjena vrednost naročila je
ca. 10,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Koper.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: gradbena dejavnost.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: deli
zakonov o graditvi objektov, o cestah, raz-
ni mestni odloki.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja  odgovornega  za  izvedbo  stori-
tve: da.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: 12 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Koper, d.o.o.-s.r.l., tajništvo, Ul.
15. maja 4, 6000 Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na razpolago do 10. 11.
1999 za 11.900 SIT.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: znesek je potrebno
virmansko nakazati na žiro račun Ko-
munale Koper, d.o.o.-s.r.l. na številko
51400-601-10953 pri Agenciji za plačilni

promet Koper, navesti davčno številko in
če je ponudnik davčni zavezanec.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 19. 11. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Komunala Koper,
d.o.o.-s.r.l., prevzemnik tajništvo, Ul. 15.
maja 4, 6000 Koper.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpi-
raj” in številko objave tega javnega razpisa
ter z navedbo predmeta naročila.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
22. 11. 1999 ob 11. uri, na naslovu: Ko-
munala Koper, d.o.o.-s.r.l., sejna soba,
Ul. 15. maja 4, 6000 Koper.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: garancija za resnost ponudbe: veljav-
nost do datuma 24. 12. 1999 (velja za
vse ponudnike).

Garancija za dobro izvedbo pogod-
benih del (velja samo za izbranega ponud-
nika).

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: glavni pogoji
plačila se bodo dokončno oblikovali v po-
godbi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik sklene po-
godbo z nosilcem ponudbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

a) registracijo podjetja oziroma potrdilo
o vpisu v sodni register samostojnih pod-
jetnikov,

b) razne izjave, ki so priložene razpisni
dokumentaciji,

c) potrdilo pristojnih organov, da ima
poravnane obveznosti iz davkov, taks in
drugih dajatev.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 11.
1999 po 11. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža
in način uporabe meril (21. člen ZJN): ce-
na in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji. Preference za domače po-
nudnike ne bodo upoštevane.

18. Druge informacije o naročilu: do-
datne informacije se dobijo na naslovu kot
pod 1. točko.

19., 20.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., Koper

Ob-13896
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.,
kont. oseba Romana Georgijevič, Ul. 15.
maja 4, 6000 Koper, telefaks
066/32-044.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitve – premoženj-

ska zavarovanja. Ocenjena vrednost na-
ročila z davkom je 11,890.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Koper.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: subjekti po zakonu o zavaro-
valnicah.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zavarovalnicah, ZOR in ZOZP.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki se lahko po-
tegujejo za različne sklope posamično ali
za vse sklope skupaj kot celoto, in sicer:

I. sklop: požarno zavarovanje – orien-
tacijska vrednost 1,000.000 SIT,

II. sklop: strojelomno zavarovanje –
orientacijska vrednost 2,500.000 SIT,

III. sklop: vlomsko zavarovanje – orien-
tacijska vrednost – 50.000 SIT,

IV. sklop: zavarovanje računalnikov –
orientacijska vrednost: 250.000 SIT,

V. sklop: zavarovanje stekla – orienta-
cijska vrednost 70.000 SIT,

VI. sklop: zavarovanje posevkov in na-
sadov – orientacijska vrednost 20.000
SIT,

VII. sklop: zavarovanje vozil – orienta-
cijska vrednost 7,000.000 SIT,

VIII. sklop: zavarovanje odgovornosti
naročnika – orientacijska vrednost
1,000.000 SIT.

7. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponud-
be so možne samo poleg osnovne ponud-
be po razpisnih pogojih.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: 12 mesecev, pred-
vidoma od 1. 1. 2000 dalje.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Koper, d.o.o.-s.r.l., tajništvo, Ul.
15. maja 4, 6000 Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na razpolago do 12. 11.
1999 za 11.900 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je potrebno vir-
mansko nakazati na žiro račun Komunale
Koper, d.o.o.-s.r.l. na številko
51400-601-10953 pri Agenciji za plačilni
promet Koper, navesti davčno številko in
če je ponudnik davčni zavezanec.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 23. 11. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Komunala Koper,
d.o.o.-s.r.l., prevzemnik tajništvo, Ul. 15.
maja 4, 6000 Koper.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “ponudba – ne odpi-
raj” in številko objave tega javnega razpisa
ter z navedbo predmeta naročila.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
24. 11. 1999 ob 11. uri, na naslovu: Ko-
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munala Koper, d.o.o.-s.r.l., sejna soba.
Ul. 15. maja 4, 6000 Koper.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavno-
sti sprejemljivih finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: garancija za resnost ponudbe:
veljavnost do datuma 31. 12. 1999 (velja
za vse ponudnike).

Garancija za dobro izvedbo pogod-
benih del (velja samo za izbranega ponud-
nika).

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: glavni pogoji
plačila se bodo dokončno oblikovali v po-
godbi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik sklene po-
godbo z nosilcem ponudbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

a) registracijo podjetja oziroma potrdilo
o vpisu v sodni register samostojnih pod-
jetnikov,

b) razne izjave, ki so priložene razpisni
dokumentaciji,

c) potrdilo pristojnih organov, da ima
poravnane obveznosti iz davkov, taks in
drugih dajatev,

d) bilanco stanja in uspeha pon. ter
izračun solventne meje in garancijskega
sklada na dan 31. 12. 1998,

e) kopijo potrdila, da je ponudnik davč-
ni zavezanec,

f) izjavo, da ima urejeno pozavarovanje
z navedbo pozavarovalnice ter

g) zavarovalne pogoje za ponujene vr-
ste (sklope) zavarovanj.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 23. 11.
1999 po 11. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, promptnost reševanja škod,
reference, finančno stanje ponudnika in ce-
lovitost ponudbe, ne bodo upoštevane pre-
ference za domačega ponudnika.

18. Druge informacije o naročilu: do-
datne informacije se dobijo na naslovu kot
pod 1. točko.

19., 20.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., Koper

Ob-13946
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Eins-
pielerjeva 6, telefaks 136-97-46.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje agentskih
storitev za kredit AUTOVIE VENETE
S.p.A. v višini 92.504 mio ITL in kredit
Evropske investicijske banke v višini
160 mio EUR.

Ponudba za opravljanje agentskih po-
slov za zadevna kredita mora obsegati na-
slednje storitve:

– spremljava črpanja in odplačila kre-
dita;

– vodenje rokovnika posojila;
– registracija kreditnih poslov in vseh

sprememb pogojev pri Banki Slovenije;
– priprava in posredovanje dokumen-

tacije za črpanje posojila;
– izvedba črpanja sredstev kredita in

njihova konverzija v tolarje, vodenje tran-
sakcijskega računa v tujih valutah oziroma
deviznega računa;

– izvajanje odplačil glavnice posojila in
plačila obresti;

– aktivnosti v zvezi s pripravo za otvo-
ritev posebnega računa, otvoritev po-
sebnega računa ter vodenje posebnega
računa;

– opravljanje drugih poslov v zvezi s
kreditom.

Ocenjena vrednost naročila je
14,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba

naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo,  če  morajo  pravne  ose-

be  navesti  imena  in  strokovne  kvalifika-
cije  osebja  odgovornega  za  izvedbo
storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki se lahko po-
tegujejo posebej za kredit AUTOVIE
VENETE S.p.A, posebej za kredit Evrop-
ske investicijske banke, oziroma se lahko
potegujejo za celotno naročilo.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante niso
sprejemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: storitve se bodo
opravljale od podpisa agentske pogodbe
do dokončne poravnave vseh obveznosti
po kreditni pogodbi.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izposta-
va Ljubljana, Vložišče, Einspielerjeva 6,
Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 2. 11. 1999 od
8. do 14. ure od ponedeljka do petka.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni stroškov razpisne do-
kumentacije.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 23. 11. 1999 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izposta-
va Ljubljana, Einspielerjeva 6, Ljubljana v
vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za opravljanje agentskih storitev“ Na
hrbtni strani mora biti označen naslov po-
šiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
23. 11. 1999 ob 11. uri na naslovu: Druž-
ba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Einspiler-
jeva 6, Ljubljana, soba št. 111 v I. nad-
stropju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 420.000 SIT in veljav-
nostjo 91 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v po-
godbi kot obvezni sestavini razpisne doku-
mentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika  storitev  in  finančno-poslovne
in  tehnične  sposobnosti,  ki  jih  mora
izpolnjevati  ponudnik,  da  mu  bo  priz-
nana sposobnost: ponudniki morajo, za
priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi:
fotokopijo izpiska iz sodnega registra z ve-
ljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje
dejavnosti, boniteta, bilančno stanje ozi-
roma poročilo revizorjev za zadnja 3 leta,
kadrovska sestava in opremljenost, popis
pogodb v izvajanju, podobna dela ki jih je
ponudnik izvedel v zadnjih petih letih, Do-
kaz o poravnanih obveznostih iz naslova
davkov,  taks  in  drugih  dajatev  določe-
nih  z  zakonom,  dokazilo,  da  imajo
dovoljenje  Banke  Slovenije  za  opravljan-
je  dejavnosti.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža

in način uporabe meril (21. člen ZJN): naj-
nižja cena in druga merila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje pisno Matjaž
Blatnik, univ. dipl. ekon. – Družba za avto-
ceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-13948
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Eins-
pielerjeva 6, telefaks 136-97-46.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: AC Vučja vas – Beltin-
ci; izdelava projekta obnove lokalnih
cest na območju prizadetim z gradnjo
AC Vučja vas - Beltinci.
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Ocenjena vrednost naročila je
13,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Vučja vas - Bel-
tinci.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo stori-
tve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante niso
sprejemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: projekti (že revidi-
rani) morajo biti izdelani v treh mesecih po
podpisu pogodbe oziroma po potrditvi po-
nudbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ce-
ste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana,
soba 104/I, kontaktna oseba je Marjana
Štular, tel. 17-88-439, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 30. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 30. 11. 1999 do 8,30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Družba za državne ce-
ste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; Vlo-
žišče, soba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za AC Vučja vas – Beltinci; izdelava
projekta obnove lokalnih cest na območju
prizadetim z gradnjo AC Vučja vas - Beltin-
ci“ Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
30. 11. 1999 ob 9. uri na naslovu: Direk-
cija Republike Slovenije za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavno-
sti sprejemljivih finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: vsak ponudnik mora skupaj s
ponudbo predložiti tudi bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 390.000 SIT
in veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-

loti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v po-
godbi kot obvezni sestavini razpisne doku-
mentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo iz-
piska iz sodnega registra z veljavnostjo 60
dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, bo-
niteta, bilančno stanje oziroma poročilo re-
vizorjev za zadnja 3 leta, kadrovska sesta-
va in opremljenost.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža

in način uporabe meril (21. člen ZJN): naj-
nižja cena in druga merila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Maja Mikluš
Moran, dipl. inž. – Družba za državne ce-
ste d.o.o., Maribor, Ulica talcev 24, tel.
062/224-559, faks 062/224-549.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to na-

ročilo je bil objavljen dne 17. 9. 1999
pod št. Ob-11810.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-13972
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Rače-Fram, Grajski trg
14, 2327 Rače, tel.062/608-692,
062/608-699, telefaks 062/608-693.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje dnevnih
prevozov za potrebe učencev OŠ Rače
(43 km/dan) in OŠ Fram (80 km/dan),
za obdobje od 1. 1. 2000 do 30. 6.
2000. Podrobnejši opis storitev (po rela-
cijah) je v razpisni dokumentaciji.

Orientacijska vrednost naročila je
5,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Ra-
če-Fram in sosednji zaselki, ki gravitirajo k
Občini Rače-Fram; konkretne relacije so
razvidne iz razpisne dokumentacije.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: da; prevoze lahko opravljajo
za dejavnost registrirani prevozniki z li-
cenco za prevoz potnikov v cestnem
prometu.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), odredba o obvezni vsebini razpi-
sne in ponudbene dokumentacije (Ur. l.
RS, št. 33/97), zakon o prevozih v cest-
nem prometu (Ur. l. RS, št. 72/94,
18/95, 54/96, 48/98), zakon o organi-

zaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (Ur. l. RS, št. 12/96 in 23/96).

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi
samo za del storitev: oddaja storitev je
mogoča  v  dveh  sklopih,  in  sicer,  loče-
no  za:

– prevoz  učencev  za  potrebe  OŠ
Rače,

– prevoz učencev za potrebe OŠ Fram.
Ponujena cena mora biti razvidna za

vsak sklop posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: druge variante
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne; ponudnik lahko ponudi le
razpisane variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: naročilo traja šest
mesecev, in sicer, vse šolske dni v ob-
dobju od pričetka do dokončanja storitve,
to je od 1. januarja 2000 do 30. junija
2000 (97 šolskih dni).

Pod pogoji iz razpisne dokumentacije
obstaja možnost podaljšanja pogodbe za
vsako posamezno leto, največ do konca
šolskega leta 2001/2002, to je do 30. 6.
2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na sedežu Občine Rače-Fram, Graj-
ski trg 14, 2327 Rače, ob predložitvi do-
kazila o plačilu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati do vključno
srede, 10. novembra 1999, do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  razpisna  dokumentacija
je  na  voljo  za  2.000 SIT;  navedeni
znesek  je  potrebno  predhodno  plačati
na ŽR Občine Rače-Fram, ŽR št.
51800-630-25547.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
pisne ponudbe, ki bodo predložene naj-
kasneje do četrtka, 25. novembra 1999,
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Rače-Fram,
Grajski trg 14, 2327 Rače.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj
– ponudba za šolske prevoze” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v četr-
tek, 25. novembra 1999, ob 12. uri, na
naslovu: Občina Rače-Fram, Grajski trg
14, 2327 Rače, v sejni sobi.

Odpiranje ponudb bo izvedla strokovna
komisija. Predstavniki ponudnikov, ki bo-
do prisotni na javnem odpiranju ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo za za-
stopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavno-
sti sprejemljivih finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: za zavarovanje resnosti ponud-
be se zahteva bančna garancija za resnost
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ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti
razpisanih storitev, kar pomeni 250.000
SIT in mora biti v veljavi 60 dni po izteku
razpisnega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: cene šolskih
prevozov so za posamezno šolsko leto fik-
sne in vključujejo davek na dodano vred-
nost. Obračun šolskih prevozov se oprav-
lja po principu dejansko opravljenih pre-
vozov. Račun se izstavi 20. v mesecu za
tekoči mesec. Rok plačila je 30 dni po
izstaviti računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: na javni razpis se lahko prijavijo prav-
ne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo na-
slednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti in imajo licenco za prevoz pot-
nikov v cestnem prometu,

– razpolagajo z ustreznim številom neo-
porečnih avtobusov,

– ponudniki morajo biti samostojni iz-
vajalci in imeti stalno zaposlene strokovno
usposobljene delavce.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne morejo odstopiti – umakniti ponudbe
po izteku roka za oddajo ponudbe.

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

– cena 80%,
– reference 10%,
– druge ponujene ugodnosti 10%.
Način uporabe meril je naveden v raz-

pisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: po-

nudniki lahko dobijo dodatne informacije v
zvezi s ponudbo pri Simoni Antolič, tel.
062/608-699.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to na-

ročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 80 z dne 1. 10. 1999 pod Ob-12426.

Občina Rače-Fram

Ob-13980
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Restavratorski center RS, Plečni-
kov trg 2, Ljubljana, faks 12-62-228.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev. Cena ni edino me-
rilo pri izbiri.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-
bere nikogar od ponudnikov.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost  naročila:  fizično  24-urno  va-
rovanje  objekta  Restavratorski  cen-
ter  RS  na  Poljanski  c.  40  za  vse  dni
v  letu.

Ocenjena vrednost je 10,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Restavratorski center
RS na Poljanski c. 40, v Ljubljani.

5. a), b), c)
6.
7. a), b)

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: proračunsko ob-
dobje - 1 leto z možnostjo podaljšanja.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
stavratorski center RS, Cankarjeva 4, Ljub-
ljana, tajništvo Nataša Nik.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 11. 1999
do 14. ure.

c)
10. a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: do 17. 11. 1999
do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Restavratorski center
RS, Cankarjeva 4, Ljubljana osebno ali po
pošti na p.p. 411.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo dne 18. 11.
1999 ob 12. uri v prostorih Restavra-
torskega centra RS, Cankarjeva 4, Ljub-
ljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: za resnost ponudbe mora
ponudnik predložiti bančno garancijo pr-
vorazredne banke v višini 10% razpisane
vrednosti. Trajanje garancije 60 dni od od-
piranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na mednarodna določila
v drugih dokumentih: določeno v razpisni
dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: navedene v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 30. 11.
1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža
in način uporabe meril (12-člen ZJN):

– cena: 70%,
– reference: 10%,
– kadri: 20%.
18. Druge informacije o naročilu: do-

datne informacije se dobijo na pisna vpra-
šanja na Restavratorskem Centru RS vsak
dan od 8. do 12. ure. Pisne odgovore
dobijo vsi ponudniki, ki so dvignili razpi-
sno dokumentacijo.

19.
Restavratorski center

Republike Slovenije

Ob-13982
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Restavratorski center RS, Plečni-
kov trg 2, Ljubljana, faks 12-62-228.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev. Cena ni edino me-
rilo pri izbiri. Naročnik si pridržuje pravico,
da ne izbere nikogar od ponudnikov.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem skladiščnih pro-
storov za uporabnika Restavratorski cen-
ter RS, v okvirni skupni površini 500 kv.m.,

zahtevana višina prostorov je vsaj 3,5 m,
dostopnost do vrat s tovornjakom. Prostori
morajo imeti vsaj 5 garantiranih parkirnih
mest in vse inštalacije (ogrevanje, elektri-
ko, vodo, telefonski priključek, priklop na
kanalizacijo). Prednost pri izbiri bodo ime-
le ponudbe skladiščnih prostorov, ki so
najbližje in najbolj dostopne iz lokacije Po-
ljanska c. 40 v Ljubljani.

Ocenjena vrednost je 7,000.000 SIT
letno.

4. Kraj izvedbe: skladiščni prostori se
morajo nahajati v mestu Ljubljana.

5. (a), (b), (c)
6.
7. a), b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: proračunsko ob-
dobje - 1 leto z možnostjo podaljšanja.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
stavratorski center RS, Cankarjeva 4,
Ljubljana, tajništvo Nataša Nik.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 11. 1999
do 14 ure.

c)
10. a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: do 17. 11. 1999
do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Restavratorski center
RS, Cankarjeva 4, Ljubljana osebno ali po
pošti na p.p. 411.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo dne 18. 11.
1999 ob 10. uri v prostorih Restavra-
torskega centra RS, Cankarjeva 4, Ljub-
ljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: za resnost ponudbe mora
ponudnik predložiti bančno garancijo pr-
vorazredne banke v višini 10% razpisane
vrednosti. Trajanje garancije 60 dni od od-
piranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na mednarodna določila
v drugih dokumentih: določeno v razpisni
dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: navedene v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 30. 11.
1999.

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

– cena: 70%,
– reference: 10%,
– lokacija: 20%.
18. Druge informacije o naročilu: do-

datne informacije se dobijo na pisna vpra-
šanja na Restavratorskem Centru RS vsak
dan od 8. do 12. ure. Pisne odgovore
dobijo vsi ponudniki, ki so dvignili razpi-
sno dokumentacijo.

19., 20
Restavratorski center RS
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ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Preklic

Ob-13809
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,

1000 Ljubljana, preklicuje objavo glavnih
podatkov o izidu razpisa po tretjem odstav-
ku 42. člena zakona o javnih naročilih, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št.71 z dne
3. 9. 1999, Ob-10747, in sicer za skupino
A. – PVC cevi.

Telekom Slovenije, d.d.

Preklic

Ob-13810
Telekom, d.d., Cigaletova 15, 1000

Ljubljana, preklicuje objavo glavnih podat-
kov o izidu razpisa po tretjem odstavku 42.
člena zakona o javnih naročilih, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 71 z dne
3. 9. 1999, Ob-10748, za dobavo PEHD
cevi.

Telekom Slovenije, d.d.

Ob-13733
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolsko in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 12. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– tehnične lastnosti ponujene opreme

(največ 4 točke),
– garancijski pogoji (1 točka za vsako

leto garancije nad 10 let pasivna oprema),
– garancijski pogoji (2 točki za vsako le-

to garancije nad 2 leti aktivna oprema),
– ponudniki se razvrstijo po ugodnosti

izvedbenih rokov (največ 10 točk),
– cena izvedbe (največ 10 točk).
Točke so utežene tako, da tehnične last-

nosti prispevajo 20%, garancijski pogoji
10%, izvedbeni roki 30% in cena izvedbe
40% v skupnem rangiranju.

Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša.

Naročnik si pridržuje pravico izbora ene-
ga ali več ponudnikov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Unistar, d.o.o., Slomškova 27-29,
Ljubljana,

– TrendNet, d.o.o., Efenkova cesta 61,
Velenje,

– Nibble, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8,
Kranj.

6. (a) Kraj dobave: osnovne šole, sred-
nje šole in dijaški domovi v Republiki Slove-
niji.

(b)
7. Pogodbena vrednost: razpisana vred-

nost znaša 100 mio SIT:
– Unistar, d.o.o. – 39% od razpisane

vrednosti,
– TrendNet, d.o.o. – 33% od razpisane

vrednosti,
– Nibble, d.o.o. – 28% od razpisane

vrednosti.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: glede na ponudbo so izračunane pri-
merljive skupne cene ponudnikov za posa-
mezno lokacijo: najnižja skupna cena na
posamezno lokacijo: 2,603.555 SIT in naj-
višja skupna cena na posamezno lokacijo:
3,504.825 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998, Ob-5531.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 404-08-228/99 Ob-13734
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 25, 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): izbira je bila opravljena med po-
nudniki, ki so predložili popolne in veljavne
ponudbe, ki izpolnjujejo tudi tehnične zah-
teve naročnika in ustrezno tehnično doku-
mentacijo za ponujeno blago, upoštevajoč
izločilne in ocenjevalne kriterije/merila iz ob-
jave javnega razpisa in iz razpisne doku-
mentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– skupina A: Gasilska oprema, d.o.o.,
Koprska 94, 1000 Ljubljana,

– skupina B: Webo, d.o.o., Šlandrova
4, 1000 Ljubljana,

– skupina C: Webo, d.o.o., Šlandrova
4, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišče Uprave RS
za zaščito in reševanje, Obvozna pot, Ljub-
ljana-Roje.

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

– skupina A: prevozni elektroagregati
45 kVA s stolpom za razsvetljavo (7
kom),

– skupina B: izolirni aparati za zaščito
dihalnih organov na stisnjen zrak – kom-
plet z dodatki (100 kom),

– skupina C: prevozni elektroagregati
30 kVA (4 kom).

7. Pogodbena vrednost:
– skupina A: 24,573.500 SIT,
– skupina B: 18,879.428 SIT,
– skupina C: 12,318.404 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– skupina A: 5,
– skupina B: 4,
– skupina C: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

– skupina A: 49,563.500 SIT,
24,573.500 SIT,

– skupina B: 22,345.225 SIT,
18,879.428 SIT,

– skupina C: 13,708.800 SIT,
7,930.160 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.
28/99, Ob-6296.

Ministrstvo za obrambo

Ob-13790
1. Naročnik, poštni naslov: Restavrator-

ski center Republike Slovenije, Ljubljana,
Plečnikov trg 2.

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

3. Datum izbire: 5. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponujena cena do 50 točk,
– reference z dosedanjimi izkušnjami in

izvedbi podobnih del do 20 točk,
– rok izvedbe:

– za vsakih 5 dni pred razpisnim ro-
kom do 10 točk,

– garancija do 10 točk,
– dokazila o kvaliteti (atesti pristojnih in-

stitucij) do 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: tč. b1 Vilpo, d.o.o., tč. b2
Vilpo, d.o.o., tč. b3 brez izbora.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Poljanska
c. 40.

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

7. Pogodbena vrednost: tč. b1
39,000.000 SIT, tč. b2 25,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: tč. b1 2 po-

nudbi, tč. b2 4 ponudbe, tč. b3 4 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– tč. b1 76,425.703 SIT, 73,004.879

SIT,
– tč. b2 33,922.807 SIT, 25,190.455

SIT,
– tč. b3 2,752.209 SIT, 1,459.616 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69-70 z dne 27. 8. 1999, št.
860, Ob-10417.

Restavratorski center
Republike Slovenije, Ljubljana

Št. 198/99 Ob-13791
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la Laško, Celjska cesta 52, 3270 Laško.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference pri dobavi tovrstne
opreme, ponudbena cena, prilagojenost po-
nudbe obstoječi opremi, rok dobave, po-
polnost ponudbe, opcija ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) za dobavo samonakladalnega vozila
za prevoz odpadkov s 5–7 m3 kontejnerji
(podvozje in nadgradnja) ter
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b) za dobavo snežnega pluga in
c) za dobavo posipalca peska in soli je

izbran ponudnik Tamček M&M, d.o.o., Ce-
lovška 55, Ljubljana,

d) za dobavo posod za ločeno zbiranje
odpadkov je izbran ponudnik Ekoles, d.o.o.,
Ptuj, Rogozniška 14, Ptuj in

e) za dobavo traktorja je izbran ponud-
nik SŽ – ITRO, d.o.o., Železarska ulica 3,
Štore.

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

trebno dobaviti:
a) samonakladalno vozilo za prevoz

odpadkov s 5–3 m3 kontejnerji – 1 kom,
b) snežni plug – 1 kom,
c) posipalec peska in soli – 1 kom,
d) posode za ločeno zbiranje odpad-

kov – po specifikaciji,
e) traktor – 1 kom.
7. Pogodbena vrednost:
a) samonakladalno vozilo za prevoz od-

padkov z vgrajeno opremo za zimsko služ-
bo v vrednosti 17,435.880 SIT,

b) snežni plug v vrednosti 1,876.630
SIT,

c) posipalec peska in soli v vrednosti
5,044.410 SIT,

d) posode za ločeno zbiranje odpadkov
v vrednosti 9,578.904,90 SIT,

e) traktor v vrednosti 5,678.002 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,094.035 SIT, 5,678.002 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 55 z dne 27. 8. 1999.

JP Komunala Laško, d.o.o.

Ob-13811
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je oddal javno naročilo
s sklenitvijo neposredne pogodbe na pod-
lagi tretjega odstavka 34. člena ZJN, ker je
izbrani ponudnik edini ponudnik razpisane
opreme, saj je edini predložil ponudbo tako
za prvotni javni razpis (Ob-4992) kot tudi za
ponovljen javni razpis, njegova ponudba pa
v celoti izpolnjuje vse pogoje iz razpisne
dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskratel, d.o.o., Ljubljanska
c. 24a, 4000 Kranj.

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

trebno dobaviti: dobava opreme za do-
stop do evropske baze podatkov o TK
naročnikih.

7. Pogodbena vrednost: 90,682.138
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 58-59 z dne 23. 7. 1999,
Ob-8053.

Telekom Slovenije, d.d.

Ob-13812
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskratel, d.o.o., Ljubljanska
c. 24a, 4000 Kranj.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: sistem za nadzor signali-
zacije številka 7.

7. Pogodbena vrednost:
112,331.137,90 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 206,496.196 SIT, 112,331.137,90
SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56-57 z dne 16. 7. 1999,
Ob-7410.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 08-492/10-99 Ob-13813
1. Naročnik, poštni naslov: Zgodovinski

arhiv Celje, Trg Celjskih knezov 10, 3000
Celje.

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

3. Datum izbire: 7. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): poročilo komisije za izvedbo jav-
nega razpisa.

Ponudnik je bil izbran zaradi nižjih stroš-
kov potrebnih adaptacijskih del na ponuje-
nem objektu, boljše lokacije, dostopa in ko-
munalne opreme, obtežbe, razpona in viši-
ne ter samostojnosti objekta.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tkanina, d.d., Trgovska del-
niška družba, Celje.

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

trebno dobaviti: prostori za potrebe Zgo-
dovinskega arhiva Celje.

7. Pogodbena vrednost: 459,026.100
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 459,026.100 SIT, 379,756.000 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999.

Zgodovinski arhiv Celje

Št. 00415/00 Ob-13906
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena vrednost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Panorama, Obrtna pod-
jetniška zadruga, Osojnikova 11, 2250
Ptuj.

6. (a) Kraj dobave: fco Centralno skla-
dišče Maribor in Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kvartalne izdobave po
100 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 9,196.000 SIT
za 400 kosov torb.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,757.600 SIT, 9,196.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77-78 z dne 24. 9. 1999,
Ob-12016.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 3/99 Ob-13735
1. Naročnik, poštni naslov: Vlada RS,

Servis za protokolarne storitve, Predoslje
39, Kranj.

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

3. Datum izbire: 18. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): je bilo dodeljeno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Živila Kranj, d.d., trgovina in
gostinstvo, Cesta na Okroglo 3, Naklo.

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

trebno dobaviti:
I. testenine, moka, kosmiči, sladkor,

čokolada, kava,
II. sadje, zelenjava, (sveže, sušeno,

konzervirano) sadne solate in kompoti,
III. začimbe,
IV. litrska vina,
V. jajca, kis, olje.
7. Pogodbena vrednost: 24,588.908

SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: nič.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni po-
membnejših informacij.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 77-78 z dne 24. 9. 1999, pod šte-
vilko objave 12114.

Vlada RS
Servis za protokolarne storitve

Št. 2900/99 Ob-13917
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: 11. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve na-
ročila:

– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo 110 kV in ostale opreme za RTP (110
kV merilni transformatorji, odvodniki prena-
petosti, 110 kV spojna oprema z izolatorji,
krmilne omarice, naprave lastne rabe) Elek-
tro Ljubljani,

– reference proizvajalca 110 kV in osta-
le opreme (110 kV merilni transformatorji,
110 kV odvodniki prenapetosti, 110 kV
spojna oprema z izolatorji, krmilne omarice,
naprave lastne rabe), ki se že uporablja v
Elektro Ljubljani po presoji naročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektronabava d.d., Cesta
24. junija 3, 1231 Ljubljana, varianta 1 (os-
novna varianta).

6. a) Kraj dobave: dostavna dispozicija
za opremo je fco v RTP Potoška vas za
opremo enega 110 kV TR polja s TZQ oma-
ro, šest 110 kV napetostnih merilnih trans-
formatorjev v skladišče Elektro Ljubljana ob
RTP Črnuče, vse ostalo pa v RTP Žale-na
vseh treh lokacijah razloženo.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti:

– 110 kV oprema,
– obešalni in spojni material,
– krmilna in zaščitna oprema 110 kV

stikališča,
– 20 (10) kV oprema,
– naprave lastne rabe,
– kabli,
– oprema za varstvo pri delu.
7. Pogodbena vrednost: 98,791.355

SIT brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9+1 ki se ne

vrednoti.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 106,067.421 SIT, 97,833.740 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 63 z dne 6. 8. 1999.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.

Št. 317-6/99 Ob-13973
1. Naročnik, poštni naslov: Pomurske le-

karne, Murska Sobota, Kocljeva 2, 9000
Murska Sobota.

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

3. Datum izbire: 22. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejši ponudnik je izbran
na podlagi vrednotenja prispelih ponudb po
merilih iz razpisne dokumentacije, in sicer:
ponudbena cena 40%, rok dobave 20%,
reference 20%, pogoji plačila 16%, garan-
cija 4%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Dolinka Inženiring, Proizvod-
no trgovska zadruga Beltinci, z.o.o., Panon-
ska 22, 9231 Beltinci.

6. (a) Kraj dobave: lekarna Sv. Jurij ob
Ščavnici.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža pre-
težno netipske pohištvene opreme ter
serijske opreme in aparatov za lekarno.

7. Pogodbena vrednost: 13,314.625
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,716.558,32 SIT, 13,314.625 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77-78 z dne 24. 9. 1999.

Pomurske lekarne Murska Sobota

Št. 0048-308/80-99 Ob-13999
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: sklep sprejet dne
22. 10. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire);  na javni razpis je prispela 1
veljavna (pravočasno prispela in pravilno
opremljena) ponudba.

Ker na javni razpis nista predložila veljav-
no ponudbo vsaj dva ponudnika, javni raz-
pis v skladu določbo 34. člena ZJN ni us-
pel.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: prispela je

ena formalno popolna in veljavna ponudba.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999, Ob-12325.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-14133
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 22. oktober 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: ponud-

bena cena za izvedbo celotnega projekta,
delež sofinanciranja, garancijska doba opre-
me in srevisiranje opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Alpos Meding, d.o.o.,
Leona Dobrotinška 2, 3230 Šentjur.

6. (a) Kraj dobave: Javna ustanova Cen-
tar za fiziatriju, rehabilitaciju i zdravstveni
turizam “Mlječanica”, 79247 Međuvođe –
Kozarska Dubica, Republika Srbska, Bo-
sna in Hercegovina.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet razpisa je opre-
ma za tehnično-tehnološko sanacijo
centra za fiziatrijo, rehabilitacijo in
zdravstveni turizem.

7. Pogodbena vrednost: 83,083.496
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 103,940.138,80 SIT, 83,083.496 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.

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj

Ob-14134
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 22. september 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: ponud-

bena cena za izvedbo celotnega projekta,
izdelan detajlen terminski plan za izvajanje
del, garancijska doba za objekte, dobavlje-
no opremo in kmetijsko mehanizacijo, za-
gotovljeno servisiranje ter reference na po-
dročju izvajanja razpisanih gradbenih del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Trimo, d.d., Prijatljeva
12, 8210 Trebnje.

6. (a) Kraj dobave: Univerza v Sarajevu,
“Poljoprivredni fakultet Sarajevo”, Zmaja od
Bosne 8, 7100 Sarajevo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet razpisa je sanaci-
ja in oprema laboratorija za kmetijsko
mehanizacijo v izobraževalnem poligo-
nu za praktični pouk, Butmir pri Saraje-
vu. Opis projekta:

– postavitev montažnega objekta, ki je
namenjen predvsem izobraževanju in pre-
davanjem,

– postavitev dveh montažnih skladiščnih
objektov, kjer se bo spravljala celotna kme-
tijska mehanizacija za praktično delo,

– zagotovitev najnujnejše opreme (po-
hištvo) in pripomočkov za izvajanje pouka
(diaprojektor, grafoskop...),

– zagotovitev kmetijskih strojev za izo-
braževanje študentov in opremo za delavni-
ce (orodje).

7. Pogodbena vrednost:
135,241.744,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 145,635.964,90 SIT,
135,241.744,50 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.

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 29. 10. 1999 / Stran 5843

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Popravek

Št. 96/99 Ob-13789
V objavi glavnih podatkov o izidu razpisa

za rekonstrukcijo, nadzidavo kriznega cen-
tra mladih in nadomestno gradnjo na objek-
tu Trubarjeva 27, Maribor, objavljeni v Urad-
nem listu RS, št. 81-82 z dne 8. 10. 1999,
Ob-12881, št. 85/99 se 7. točka popravi
in se pravilno glasi:

7. Pogodbena vrednost: 68,416.851
SIT.

Center za socialno delo Maribor

Ob-13732
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub-
ljana.

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, reference, garancijski rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Adaptacije vzdrževanje,
d.o.o., Lošca 54, 1360 Vrhnika.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija in dogra-
ditev poslovne stavbe Brest v Okrajno
sodišče v Cerknici.

7. Pogodbena vrednost:
140,920.168,80 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 140,920.168,80 SIT,
119,534.133,18 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.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 139/99 Ob-13787
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pol-

zela, Polzela 8, 3313 Polzela.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je dosegel naj-
večje število točk po objavljenih merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUV, d.d., Celje, Nizke in
vodne gradnje, Lava 11, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacij-
skega zbiralnika Šempeter–Polzela na
odseku od J 38 – J 74.

7. Pogodbena vrednost: 91,427.460 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 91,427.460 SIT (BC cevni material),
123,444.209 SIT (PEHD cevni material).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63 z dne 6. 8. 1999.

Občina Polzela

Št. 40301/010/99 Ob-13736
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slo-
venj Gradec.

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

3. Datum izbire: 24. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, rok gradnje, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Splošna gradbena dejavnost
Vinšek s.p., Brezno 21, Podvelka.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja poslovno
stanovanjskega objekta Glavni trg 28a,
Slovenj Gradec.

7. Pogodbena vrednost: 104,302.402
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 121,975.094, 105,916.104 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 65-66 z dne 13. 8. 1999.

Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-13738
1. Naročnik, poštni naslov: Krajevna

skupnost Trebelno, Trebelno.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: (3. člen ZJN): javni razpis za izbor
izvajalca brez omejitev.

3. Datum Izbire: 9. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila:
– ponudbena cena,
– rok izdelave,
– reference,
– ostale ugodnosti (krediti, popusti).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Komunala Trebnje, Goliev
trg 10, Trebnje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja mrliške ve-
žice na Trebelnem.

7. Pogodbena vrednost: 22,200.834 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: nič.
9. Število prejetih ponudb: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,320.538 SIT, 22,200.834 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti: jih ni.
Krajevna skupnost

Trebelno

Št. 215-145/99 Ob-13788
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Mi-

ren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren.

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

Z izbranim ponudnikom sklene naročnik
pisno pogodbo.

3. Datum izbire: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, najugodnejša cena,
plačilni pogoji in ker najbolj ustreza ostalim
objavljenim merilom.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Soča vodnogospodarsko
podjetje d.d. Nova Gorica, Kromberk, Indu-
strijska cesta 2, 5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vrsta in obseg dodelje-
nih gradbenih del: izgradnja kanalizacij-
skega odseka v Mirnu v dolžini 350 m.

Kraj izvedbe: Miren.
7. Pogodbena vrednost:

24,330.374,67 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

29,304.995,90 SIT, 26,243.373,45 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: komi-
sija je pri analizi in oceni ponudb ugotovila,
da sta v obeh tabelah: Popis del, predizme-
re A. METEORNA KANALIZACIJA in B.
FEKALNA KANALIZACIJA točki 7. Projek-
tantski nadzor (ocena) in 8. Nepredvidena
dela, zavarovanja in podobno (ocena) ne-
primerljivi. Da bi bile vse ponudbe ustrezno
primerljive, se pri oceni ponudb ti dve točki
oziroma oceni nista upoštevali. Iz navede-
nega razloga se spremenijo tudi ponudbe-
ne cene in znaša tako vrednost najvišje po-
nudbe: 28,483.191,45 SIT in vrednost naj-
nižje ponudbe: 24,330.374,76 SIT.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999.

Občina Miren - Kostanjevica

Št. 91/99 Ob-13798
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni
pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in ga-
rancija na izvedena dela).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: CMC Inženiring, d.o.o., Tbi-
lisijska 81, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija betona notra-
njih sten in stropa obstoječega montaž-
nega objekta nad peskolovom CČN Ljub-
ljana (ponovitev razpisa JN 75 grad/99).

7. Pogodbena vrednost:
17,063.397,06 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,815.566 SIT, 17,063.397,06 SIT
(brez DDV).
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11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.

13.
Javno podjetje

Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 4/104-99 Ob-13816
1. Naročnik, poštni naslov: Narodna ga-

lerija, Puharjeva 9, 1000 Ljubljana, faks
061/126-31-38.

2., 3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v skladu z drugim odstavkom 42.
člena ZJN naročnik ni izbral nobenega po-
nudnika, ker nobena od prispelih ponudb
za izvedbo II. faze investicije Narodna
galerija: izvedba gradbenih, obrtniških
in instalacijskih del, komunalnih priključ-
kov in opreme po sistemu “funkcionalni
ključ v roke” za srednji povezovalni člen
Narodne galerije, ne ustreza razpisanim
pogojem glede cene, ki je bistven element
ponudbe pri odločitvi o izbiri izvajalca.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10., 11., 12., 13.

Narodna galerija, Ljubljana

Št. 30/99 Ob-13904
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): zbiranje ponudb.

3. Datum izbire: odpiranje ponudb je bi-
lo 27. 9. 1999 ob 12.30, v sejni sobi št.
51, II. nadstropje, na sedežu naročnika,
Povšetova ulica 6, Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– cena,
– reference,
– število opremljenih ekip in odzivni čas.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gratel, d.o.o., Skorba 40,
Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba nadgradnje,
obnovitvenih in vzdrževalnih del odpli-
njanja nove in stare deponije ter name-
stitve začasnega odplinjanja na odlaga-
lišču komunalnih odpadkov Barje.

7. Pogodbena vrednost: 15,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11., 12., 13.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.

Št. 353-20-19/99-1850-60 Ob-13905
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, za katero vodi investicijo Ko-
munalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe Maribor, Slovenska 40, 2000
Maribor, tel. 2201-415, faks 226-551.

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 (utemelji-

tev izbire): reference, ponudbena cena, za-
sedenost kapacitet.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– gradbena dela: Kograd, d.o.o., Mari-
bor,

– montažna dela pri sanaciji vodovoda:
Mariborski vodovod Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba kanalizacije
z ureditvijo cest, hišnih priključkov in
sanacijo obstoječega vodovoda v MČ
Studenci po ulicah: Sokolska, Občinska,
Primčeva, Šušmeljeva, Gozdna in Golo-
bova.

7. Pogodbena vrednost:
– gradbena dela: 76,204.204,20 SIT,
– montažna dela: 26,406.689,29 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– gradbena dela: 97,827.787,27 SIT,

76,204.204,20 SIT,
– montažna dela: 29,367.635,51 SIT,

26,406.689,29 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69-70 z dne 27. 8. 1999.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

Št. 2922/99 Ob-13916
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 gradbenih del
brez omejitev.

3. Datum izbire: 11. 10. 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:

– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za izvedbo grad-

benih in obrtniških del, ki so predmet raz-
pisa.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektroservisi d.d., Glavar-
jeva 14, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kablovoda
10(20) kV od RTP Vič do območja VP
1/2 Rudnik-odsek od RTP Vič do Mo-
krške in po Opekarski ulici v Ljubljani.

Gradbena dela:
– preddela in rušitvena dela,
– zemeljska dela,
– betonska dela,
– tesarska dela,
– zidarska dela,
– piloti.
Obrtniška dela:
– ključavničarska dela,
– razna dela.
7. Pogodbena vrednost:

95,949.299,25 SIT brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4 popolne, 2

nepopolni.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 100,602.720,80 SIT, 95,059.040 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 69-70 z dne 27. 8. 1999.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.

Št. 2925/99 Ob-13918
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 gradbenih del
brez omejitev.

3. Datum izbire: 11. 10. 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:

– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za izvedbo grad-

benih in obrtniških del, ki so predmet raz-
pisa.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tegrad d.d., Kamniška 41,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kablovoda
10(20) kV od RTP Vič do območja VP
1/2 Rudnik-odsek Jurčkova cesta v Ljub-
ljani.

Gradbena dela:
– preddela in rušitvena dela,
– zemeljska dela,
– betonska dela,
– tesarska dela,
– zidarska dela,
– piloti.
Obrtniška dela:
– ključavničarska dela,
– razna dela.
7. Pogodbena vrednost:

118,598.497,70 SIT brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3 popolne, 1

nepopolna.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

133,558.462 SIT, 118,598.497,70 SIT .
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 69-70 z dne 27. 8. 1999.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.

Št. 341/99 Ob-13968
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo
mesto.

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

3. Datum izbire: 14. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomsko najugodnejša ponud-
ba: ustrezne reference, ugodna cena, spo-
sobnost in usposobljenost ponudnika dela
izvesti kot javno naročilo zahteva.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:  Povše Dušan, s.p., Drganja
sela 24, Straža.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: strojni izkopi in pre-
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vozne storitve za potrebe vodooskrbe
ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda
za dobo 36 mesecev.

7. Pogodbena vrednost:
– za dobo 12 mesecev: 21,972.160 SIT,
– za dobo 36 mesecev: 65,916.480 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 90,892.200 SIT, 65,916.480 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-10742.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 60-3140/99 Ob-13969
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo
mesto.

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

3. Datum izbire: 20. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomsko najugodnejša ponud-
ba: ustrezne reference, ugodna cena, spo-
sobnost in usposobljenost ponudnika dela
izvesti kot javno naročilo zahteva.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Malkom, d.o.o., Ljubljanska
cesta 1, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda
Cviblje.

7. Pogodbena vrednost:
22,469.567,10 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,764.468,90 SIT, 22,469.567,10
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999, Ob-11610.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 60-3139/99 Ob-13970
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo
mesto.

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

3. Datum izbire: 19. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomsko najugodnejša ponud-
ba: ustrezne reference, ugodna cena, spo-
sobnost in usposobljenost ponudnika dela
izvesti kot javno naročilo zahteva.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Malkom, d.o.o., Ljubljanska
cesta 1, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: za gradbena dela pri
obnovi vodovoda in izgradnji plinovoda
po Ragovski in Gubčevi ulici.

7. Pogodbena vrednost: 4,549.157,36
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,549.157,36 SIT SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999,
Ob-12386.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 64002-0023/99 Ob-13975
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Čr-

nomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 30. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Begrad, d.o.o. Črnomelj,
Zadružna cesta 16, Črnomelj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: GOI dela za podhod
pri OŠ Mirana Jarca Črnomelj.

7. Pogodbena vrednost:
29,820.168,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,123.352 SIT in 29,820.168,50 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-8718.

Občina Črnomelj

Št. 110-1/93 Ob-14009
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. Datum izbire: 29. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Koper d.d.,
Ulica 15.maja 14 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va podpornih zidov v Grčarevcu na cesti
R2-409/303.

Kraj izvedbe: Grčarevec.
7. Pogodbena vrednost: 19,265.985

SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 21,030.595,11

SIT in najnižje ponudbe: 19,265.985 SIT.
11., 12 
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 67-68/99 z dne 20. 8. 1999,
Ob-10084.

14. 
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-14011
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. Datum izbire: 6.  10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: rekon-
strukcija križišča za Zg. Muto in Vuzeni-
co na cesti G1-1/241 Dravograd-Radlje.

Kraj izvedbe: Muta.
7. Pogodbena vrednost: 38,732.283 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 46,583.481 SIT

in najnižje ponudbe: 38,732.283 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 62-63/99 z dne 6. 8. 1999,
Ob-9461.

14. 
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-14012
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. Datum izbire: 24. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo me-
sto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: mo-
dernizacija R3-656/3650 Dragarji-Osil-
nica.

Kraj izvedbe: Dragarji-Osilnica.
7. Pogodbena vrednost: 183,765.642

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 194,412.474 SIT

in najnižje ponudbe: 183,761.735 SIT.
11.,12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 54-55/99 z dne 9.  7. 1999, Ob-6332.

14. 
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-14013
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. Datum izbire: 24. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo me-
sto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pre-
plastitev R1-218/1214 Suhor-Stara Li-
pa.

Kraj izvedbe: Kanižarica-Vinica.
7. Pogodbena vrednost: 55,912.442 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 60,893.287,70

SIT in najnižje ponudbe: 55,912.442 SIT.
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11.,12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 62-63/99 z dne 6. 8. 1999, Ob-9460.

14. 
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-14014
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. Datum izbire: 28. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo me-
sto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: rekon-
strukcija križišča na R1-220/1334 Bre-
žice (Intermarket) in L 2249.

Kraj izvedbe: Krško-Brežice.
7. Pogodbena vrednost: 67,161.055 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 72,368.510,06

SIT in najnižje ponudbe: 67,161.007 SIT.
11.,12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 51-53/99 z dne 2. 7. 1999,
Ob-6140.

14. 
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-14015
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. Datum izbire: 6.  10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gori-
ca d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova Gori-
ca.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: rekon-
strukcija ceste, mostu in propusta pre-
ko Osojnice v Žireh.

Kraj izvedbe: Osojnica v Žireh.
7. Pogodbena vrednost: 44,037.234 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 50,170.769,95

SIT in najnižje ponudbe: 44,037.234,12
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 71/99 z dne 3. 9. 1999,
Ob-10807.

14. 
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-14016
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. Datum izbire: 30. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gorica
d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: rekon-
strukcija ceste G2-102/1036 Bača-Go-
dovič (Pirhov Klanec).

Kraj izvedbe: Bača-Godovič.
7. Pogodbena vrednost: 133,066.905

SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje: 170,639.432,25

SIT in najnižje ponudbe: 133,066.905 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 48/99 z dne 18. 6. 1999, Ob-5209.

14.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-14017
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. Datum izbire: 24. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va zapornih slojev na področju VOC Ce-
lje.

Kraj izvedbe: Podplat-Rogatec.
7. Pogodbena vrednost: 12,523.000 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 77,651.482 SIT

in najnižje ponudbe: 77,391.683 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 60-61/99 z dne 30. 7. 1999,
Ob-8851.

14.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-14018
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. Datum izbire: 28. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: odpra-
va posledic neurij, plazenja tal in poplav
(za obdobje november-december 98)
Most čez Dreto v Kropi na cesti
R3-697/5514 Nazarje-Gornji Grad.

Kraj izvedbe: Nazarje-Gornji Grad.
7. Pogodbena vrednost: 109,113.319

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 117.700.841,10

SIT in najnižje ponudbe: 109,113.319 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 67-68/99 z dne 20. 8. 1999, Ob-10121.

14.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-14019
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. Datum izbire: 24. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: mo-
dernizacija ceste R3-647/1174 Plešivi-
ca-Luče od km 3+000 do km 4+500.

Kraj izvedbe: Plešivica-Luče.
7. Pogodbena vrednost: 119,650.905

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 125,139.872 SIT

in najnižje ponudbe: 124,066.044 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 51-53/99 z dne 2. 7. 1999,
Ob-6137.

14.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-14020
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. Datum izbire: 24. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: proti-
prašna zaščita na makadamskih voziš-
čih na področju CP Ljubljana.

Kraj izvedbe: Struge-Smuka.
7. Pogodbena vrednost: 11,660.585 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 21,922.072,90

SIT in najnižje ponudbe: 15,370.645,44 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 67-68/99 z dne 20. 8. 1999,
Ob-10085.

14.
Direkcija RS za ceste
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Št. 110-1/93 Ob-14021
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. Datum izbire: 29. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba protihrupnih ograj na rekonstrukciji
glavne ceste G1-10/295 (Trzin-Črnuče).

Kraj izvedbe: Trzin-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 132,714.450

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 144,940.021 SIT

in najnižje ponudbe: 132,722.571,87 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 69-70/99 z dne 27. 8. 1999, Ob-10497.

14.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-14022
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. Datum izbire: 29. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SCT d.d., Ljubljana, Sloven-
ska 56, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba protihrupnih ograj na rekonstrukciji
glavne ceste G1-10/295 (Domžale-Čr-
nuče).

Kraj izvedbe: Domžale-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 140,804.011

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 148,269.359 SIT

in najnižje ponudbe: 140,804.011 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 69-70/99 z dne 27. 8. 1999, Ob-10496.

14.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-14023
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. Datum izbire: 7.  10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SCT d.d., Ljubljana, Sloven-
ska 56, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: mo-
dernizacija ceste R3-645 Trebeljevo -Li-
tija.

Kraj izvedbe: Zadvor-Šmartno pri Litiji.
7. Pogodbena vrednost: 110,587.196

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 133,220.830 SIT

in najnižje ponudbe: 110,587.196 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 60-61/99 z dne 30. 7. 1999,
Ob-8860.

14.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-14024
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. Datum izbire: 30. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SGP Pomgrad, Štefana Ko-
vača 10, 9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: uredi-
tev ceste G1-2/1290 skozi Pragersko.

Kraj izvedbe: Slovenska Bistrica-Hajdi-
na.

7. Pogodbena vrednost: 79,782.590 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 116,281.974 SIT

in najnižje ponudbe: 79,782.590 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 56-57/99 z dne 16. 7. 1999,
Ob-7767.

14.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-14025
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. Datum izbire: 28. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Primorje d.d. Ajdovščina, Vi-
parska 3.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: odpra-
va posledic neurij, plazenja tal in poplav
(za obdobje september-november 98)
na cesti R 601/7507 Podbela-Robidiš-
če.

Kraj izvedbe: Borjana-Robidišče.
7. Pogodbena vrednost: 79,782.590

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 119,658.721 SIT

in najnižje ponudbe: 146,404.680 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 67-68/99 z dne 20. 8. 1999,
Ob-10123.

14.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-14027
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. Datum izbire: 8.  10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SGP ZIDGRAD d.d., Idrija,
Vojkova 8.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va zidov med Spodnjo Idrijo in Želinom
na cesti G2-102/1036 od km 8+124 do
km 8+270.

Kraj izvedbe: Spodnja Idrija.
7. Pogodbena vrednost: 95,114.814

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje: 114,345.448,20

SIT in najnižje ponudbe: 95,114.814,43
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 71/99 z dne 3. 9. 1999,
Ob-10802.

14.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-14028
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. Datum izbire: 6.  10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GRADIS NG Maribor d.d.,
Lavričeva 3, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: rekon-
strukcija ceste Hudajužna.

Kraj izvedbe: Kneža-Podbrdo.
7. Pogodbena vrednost: 87,630.167

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 125,643.748,58

SIT in najnižje ponudbe: 87,630.167 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 71/99 z dne 3. 9. 1999,
Ob-10806.

14.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-14029
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 8.  10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: ALEA group d.o.o., Celje,
Glavni trg 12.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: nado-
mestna gradnja mostu preko reke Drete
v Gornjem Gradu.

Kraj izvedbe: Črnivec-Radmirje.
7. Pogodbena vrednost: 82,002.902

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje: 105,674.288,60

SIT in najnižje ponudbe: 82,002.902 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 71/99 z dne 3. 9. 1999,
Ob-10804.

14.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-14030
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. Datum izbire: 28. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: INGRAD VNG Celje, Lava 7,
3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: grad-
nja nadomestnega mostu čez Žičnico v
Škednju na cesti R 3-686/1279.

Kraj izvedbe: Žiče-Dole.
7. Pogodbena vrednost: 56,908.185

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje: 58,972.062,80

SIT in najnižje ponudbe: 56,908.185 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 62-63/99 z dne 6. 8. 1999,
Ob-9451.

14.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-14031
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. Datum izbire: 4.  10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: KRAJNC VNG s.p., Ulica
Savinjske čete 8, Žalec.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cija brežin na G2-108/1184 Šklendro-
vec.

Kraj izvedbe: Zagorje-Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 42,709.964 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje: 48,751.110,80

SIT in najnižje ponudbe: 42,709.964 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 69-70/99 z dne 27. 8. 1999, Ob-10493.

14.
Direkcija RS za ceste

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 351-02-2/99-0022-13 Ob-13737
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Upra-
va za izvrševanje kazenskih sankcij, Tivol-
ska 50, 1000 Ljubljana.

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 (utemelji-

tev izbire): ponudnik je od popolnih ponudb
zbral največ točk na podlagi treh razpisanih
meril: ponudbene cene, reference pri pro-
jektiranju objektov zaporov in reference pri
izdelavi realiziranih projektov (faza PGD, PZI)
za šole, domove ter zdravstvene objekte v
zadnjih desetih letih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Projekt MR inženiring, d.d.,
Svetozarevska 10, 2001 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije – faza PGD,
PZI za izgradnjo novega Zavoda za pre-
stajanje kazni zapora Koper.

7. Pogodbena vrednost: 17,850.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,800.000 SIT, 17,850.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: tri po-
nudbe so bile pred ocenjevanjem izločene
na podlagi izločitvenih kriterijev iz razpisne
dokumentacije.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil izveden.

Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih

sankcij

Št. 745/3 Ob-13907
1. Naročnik, poštni naslov: UL, Naravo-

slovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12,
1000 Ljubljana.

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):
– ustrezna cena,
– najobširnejša in najkvalitetnejša refe-

renčna lista,
– ustno preverjanje referenc na članicah

UL,
– pripravljenost za sprejem delavk v red-

no delovno razmerje,
– obširna ponudba drugih del, ki jih jav-

no naročilo ni zajelo,
– zagotovilo, da se cena za čas trajanja

pogodbe ne bo spremenila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Čistoča, d.o.o., Lobodova
18, 1236 Trzin.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje poslovnih prostorov v objektih Aš-
kerčeva 12 in Lepi pot 11-13, Ljubljana,
v izmeri 5.300 m2.

7. Pogodbena vrednost: 757.897 SIT na
mesec.

8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,071.773,50 SIT na mesec, 708.000
SIT na mesec.

11., 12.
Univerza v Ljubljani

Naravoslovnotehniška fakulteta

Št. 110-1/93 Ob-14000
1. Naročnik, poštni naslov: 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. Datum izbire: 6. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: K.A.B. d.o.o. Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-

va projekta PZI modernizacije regional-
ne ceste R3-674/1384 Zavratec-Škoc-
jan.

7. Pogodbena vrednost: 8,998.185 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,118.893 SIT, 7,568.109 SIT.
11., 12., 13.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-14001
1. Naročnik, poštni naslov: 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. Datum izbire: 6. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: ACER d.o.o. Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-

va projekta PGD, PZI rekonstrukcije ce-
ste L 2226 Slovenska vas.

7. Pogodbena vrednost: 9,056.495 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 12,224.433 SIT, 9,056.495 SIT.

11., 12., 13.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-14002
1. Naročnik, poštni naslov: 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. Datum izbire: 4. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: OZZING d.o.o. Trbovlje,
Gimnazijska 15 d, Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: PZI mo-
dernizacije R3-652/1457 Moravče-Ča-
tež-Trebnje (Tlaka-Dušica).

7. Pogodbena vrednost: 12,546.648
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,238.514 SIT, 12,546.648 SIT.
11., 12., 13.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-14003
1. Naročnik, poštni naslov: 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. Datum izbire: 20. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: OMEGA CONSULT d.o.o.,
Gregorčičeva 7, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vred-
notenje prometnih nesreč na cestah v
RS.

7. Pogodbena vrednost: 12,800.000
SIT,

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,000.000 SIT, 12,800.000 SIT.
11., 12., 13.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-14004
1. Naročnik, poštni naslov: 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. Datum izbire: 20. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Dolenjska projektiva, Ljub-
ljanska 47, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: idejni
projekt rekonstrukcije R1-216/1175 Kr-
ka-Žužemberk (Gabrovčec-Prapreče.

7. Pogodbena vrednost: 9,916.002 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 11,925.116 SIT, 9,916.002 SIT.

11., 12., 13.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-14006
1. Naročnik, poštni naslov: 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. Datum izbire: 28. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: MEBLO a+a, Industrijska 1,
5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va in dobava vertikalne prometne signa-
lizacije za potrebe interventne zamenja-
ve in za potrebe obnove na državnih ce-
stah.

7. Pogodbena vrednost: 90,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 119,995.515,30 SIT, 42,258.536,25
SIT.

11., 12., 13.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-14007
1. Naročnik, poštni naslov: 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. Datum izbire: 28. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: VAL Plastika, Janez Valant,
Rožna dolina, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va in dobava cestnih smernikov za po-
trebe interventne zamenjave in za po-
trebe obnove na državnih cestah.

7. Pogodbena vrednost: 30,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: za kom 957,95 SIT, za kom 840 SIT.
11., 12., 13.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-14008
1. Naročnik, poštni naslov: 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. Datum izbire: 5. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: OMEGA CONSULT d.o.o.,
Gregorčičeva 7, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: upravi-
čenost cestnih povezav na Pohorju.

7. Pogodbena vrednost: 12,600.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,600.000 SIT, 10,885.525 SIT.
11., 12., 13.

Direkcija RS za ceste

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. 1663/15847 Ob-13730
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: v skladu s 55. čle-
nom, 3. točka zakona o javnih naročilih, se
odda javno naročilo brez javnega razpisa proi-
zvajalcu ventilov, firmi Fisher-Rosemount, ker
je edina sposobna za dobavo rezervnih de-
lov ventilov Posi-Seal. V NE Krško so vgraje-
ni ventili firme Posi-Seal, zato se zamenjujejo
rezervni deli na že vgrajenih originalnih venti-
lih. Fisher-Rosemount je dobavitelj ventilov
Posi-Seal in je tudi verificirana kot edina na
podlagi zahtevanih predpisov.

3. Datum izbire: 14. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kvaliteta, cene rezervnih delov
ter varnostni razlog.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Fisher-Rosemount AG, Ble-
gistrasse 21, 6341 Baar, Switzerland.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 1 komplet rezervnih de-
lov za ventile.

7. Pogodbena vrednost: 9,299.799 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 1664/15848 Ob-13731
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 /BW/IP je
tudi verificirana kot edina na podlagi zahte-
vanih predpisov.

3. Datum izbire: 14. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kvaliteta, cene rezervnih delov
ter varnostni razlog.
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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 elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 1 komplet rezervnih de-
lov za ventile.

7. Pogodbena vrednost: 14,518.295
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-13747
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Svetniški klub LDS, Mestni
trg 1, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: če je predmet na-
ročila svetovalna in nestandardna intelektual-
na storitev, pri kateri cena ni bistveno merilo
za izbiro izvajalca predmeta naročila, kakor
tudi izvedbe naročila pa ni možno podrobno
določiti brez sodelovanja izvajalca.

3. Datum izbire: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik ponuja najhitrejši rok
izdelave elaborata ter najkvalitetnejši pristop
k pridobivanju podatkov za izdelavo le-tega.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ninamedia, d.o.o., Parmo-
va 41, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Mestna občina Ljub-
ljana, Mestni trg 1, Svetniški klub LDS.

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

7. Pogodbena vrednost: 22,967.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,585.000 SIT, 22,491.000 SIT.
11.

Mestna občina Ljubljana

Št. NAB-DN 82 Ob-13952
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 3. in 4. točka.

3. Datum izbire: 22. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini v Slove-
niji, ki razpolaga z zahtevano tehnično opre-
mo in ustreznimi strokovnimi kadri.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra PIO, d.o.o., Trubarje-
va 5, Šentjernej.

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

trebno dobaviti: 1 kos – naprava za de-
kontaminacijo in dezinfekcijo mask.

7. Pogodbena vrednost: 15,400.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,400.000 SIT.
11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. NAB.DN 78 Ob-13957
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 3. in 4. točka.

3. Datum izbire: 22. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani dobavitelj je edini v drža-

vi, ki razpolaga z zahtevano tehnično opre-
mo in ustreznimi strokovnimi kadri.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MIBO Komunikacije, d.o.o.,
Železna c. 14, Ljubljana.

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

trebno dobaviti:

IN-66976
Part No. Opis Enota Količina
B650E060000 Modul, tip/vrsta: ATM Switch 600 kom 2.000
B550A060110 Modul, tip/vrsta: ATM Switch 600 kom 2.000
B750A050100 Modul, tip/vrsta: ATM Switch 600 kom 2.000
BSAICME200 Modul, tip/vrsta: ATM Switch 600 kom 2.000
B750A010125 Modul, tip/vrsta: ATM XPOD kom 2.000
B750A040155 Modul, tip/vrsta: Circuit Emulation IPOD kom 2.000
B750A040120 Modul, tip/vrsta: Ethernet IPOD kom 2.000
AL2012B17 Modul, tip/vrsta: 350-24T Switch kom 3.000
AF0002B03 Usmernik, elektronski, tip/vrsta: ASN2 kom 1.000
AF008063 Modul, tip/vrsta: ASN V13.20 kom 1.000
34000* Modul, tip/vrsta: ASN Dual kom 1.000
34008-S Modul, tip/vrsta: ASN ISDN kom 2.000
EM316E/S1 Converter, electronic, Type: NBASE FO/UTP kom 2.000
NC316BU-1/AC Ohišje, tip/vrsta: NBASE kom 2.000
CG1001B09 Modul, tip/vrsta: Baystack 51, Baystack 51 kom 1.000
TCC1680 Modem, Communication, Type: E3 Modem SM kom 2.000

IN-66977
Part No. Opis Enota Količina
34010-S Modul, tip/vrsta: 100Base-T kom 1.000
AF0008023 Modul, tip/vrsta: Baysecure Firewall kom 1.000
AA0008012 Modul, tip/vrsta: Baysecure Firewall kom 1.000
AL2012B14* Modul, tip/vrsta: 450-24T Switch kom 1.000
AL2012B17 Modul, tip/vrsta: 350-24T Switch kom 2.000
AH3313033-9.0 Modul, tip/vrsta: Optivity NMS 9.0 kom 1.000
EM316E/M NBASE, 10Mb/s, UTP/FO, konverter kom 2.000
EM316F/M Converter, electronic, Type: NBASE FO/UTP kom 2.000
NC316BU-1/AC Ohišje, tip/vrsta: NBASE kom 4.000

IN-66978
Part No. Opis Enota Količina
MX18-8BRIS Modul, tip/vrsta: MAX 1800BRI, MAX 1800BRI kom 1.000
MX-SL-8MOD-S56 Modul, tip/vrsta: V.90 kom 1.000
MX18-SO-BRI-IX Program, računalniški, tip/vrsta: ISDN BRI kom 1.000
MX18-SO-ASA Modul, tip/vrsta: Secure Access Firewall kom 1.000
P75-1UBRI-INT Usmernik, elektronski kom 1.000

7. Pogodbena vrednost:
33,319.909,80 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,319.909,80 SIT.
11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 222-085/99 Ob13945

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: prvi odstavek,
3. točka.

3. Datum izbire: 25. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kvaliteta, zanesljivost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Hermes Plus d.d., Šlandro-
va 2, 1231 Ljubljana – Črnuče.

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

trebno dobaviti: 1 kpl HP Internet Advisor
WAN-LAN Ethernet/Fast Ethernet; 1 kpl
HP ESA-E Spectrum Analyzer.

7. Pogodbena vrednost:
21,355.325,77 SIT.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Uprava RS za zračno plovbo

Ob-13978
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: prvi odstavek,
3. točka.

3. Datum izbire: 21. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kompatibilnost, kvaliteta, zanes-
ljivost.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mides International d.o.o.,
Sistemi za neprekinjeno napajanje, Železna
c. 14, 1000 Ljubljana.

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

trebno dobaviti: izvedba nadgradnje IMV
UPS sistema in izvedba nadzornega si-
stema Iris.

7. Pogodbena vrednost: 16,559.088
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila gradbenih del

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 2.0.-4709/99 Ob-13902
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: izbran ponud-
nik razpolaga z zahtevano tehnično opremo
in ustreznimi strokovnimi kadri.

3. Datum izbire: 7. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): je edini ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SŽ – Železniško gradbeno
podjetje Ljubljana, p.o., Ob zeleni jami 2,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova tirov številka
1, 2 in 3 na železniški postaji Prevalje.

7. Pogodbena vrednost: 22,215.999
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Slovenske železnice, d.d., Maribor

Ob-13903
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Ljubljana, Cigaletova 15.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: samo en po-
nudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo.

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec je izbran na podlagi pre-
verjene ponudbe za dobavo in montažo
opreme za razširitev POS omrežja Banka
Koper, v vozlišču Koper ter izdelava pro-
jektne dokumentacije. Predmet naročila so
gradbena dela, ki jih je v celoti usposobljen
izvršiti samo en ponudnik.

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-13772
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - na podlagi
7. točke 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 15. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naveden dobavitelj je izbran, ker
je edini sposoben v tako kratkem roku izde-
lati, dobaviti in opremiti poslovno enoto –
kontejner, po zahtevah NE Krško. Kratek
rok dobave pogojuje RUJV o testiranju bla-
žilnikov na kar NE Krško nima vpliva.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: VTS Dobova, Proizvodnja in
vzdrževanje opreme, d.o.o., Selska cesta
49, Dobova.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava in dobava poslovne enote – kon-
tejner.

7. Pogodbena vrednost: 6,800.000 SIT
brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,800.000 SIT brez DDV, 6,800.000
SIT brez DDV.

11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 400-07-52/99 Ob-13783
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave Ljubljana, Vojkova
1b.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: nadaljevanje naloge iz leta 1998,
ki je bila opravljena kvalitetno in strokovno.

3. Datum izbire: 20. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):kakovostno opravljeno delo, zah-
tevani rok in sprejemljiva cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Smart Com, d.o.o., Brnči-
čeva 45, 1001 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dobava in montaža
opreme za razširitev POS omrežja Ban-
ka Koper v vozlišču Koper ter izdelava
projektne dokumentacije, Koper, Kolod-
vorska 9.

7. Pogodbena vrednost: 35,321.355
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Telekom Slovenije, d.d.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gozdarski inštitut Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: 5
izvodov zaključnega elaborata pregled
rastišč divjega petelina v Sloveniji v le-
tih 1999 in 2000 ter analiza ogroženih
rastišč.

7. Pogodbena vrednost: 2,250.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 2.0.-4709/99 Ob-13898
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Sekcija za vzdrževanje sig-
nalnovarnostnih in telekomunikacijskih na-
prav Pivka, Kolodvorska 33, Pivka.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
edino podjetje, ki je strokovno in tehnično
usposobljeno za izvedbo tovrstnih del v
Sloveniji.

3. Datum izbire: 30. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za izvedbo tovrstnih del je stro-
kovno in tehnično usposobljena samo firma
Iskra - Sistemi Avtomatizacija procesov,
d.d., ki je tudi izvajalec, konstruktor in pro-
izvajalec te opreme in razpolaga z intelek-
tualno lastnino.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra - Sistemi, Avtomatiza-
cija procesov, d.d., Ljubljana, Stegne 21,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
vedba prenapetostne zaščite SV naprav
na postaji Pogorje.

7. Pogodbena vrednost: 3,466.572,34
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: podizvajalcev ni.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Št. 2.0.-4709/99 Ob-13900
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljublja-
na.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po
3. točki 55. člena zakona o javnih naro-
čilih: SŽ - Železniško gradbeno podjetje,
d.d., Ljubljana, Ob zeleni jami 2, ker ima
predhodno priznano sposobnost za
opravljanje del pri obnovi in rekonstruk-
ciji zgornjega ustroja železniških prog in
je edini kvalificiran in opremljen izvajalec
v državi.

3. Datum izbire: 15. 9. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SŽ - Železniško gradbeno
podjetje, d.d., Ob zeelni jami 2, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
strojno sejanje gramozne grede tira št.
3 na železniški postaji Verd in na odseku
proge Pivka–Ilirska Bistrica od km
13+500 do 15+900.
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7. Pogodbena vrednost: 19,036.299 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Slovenske železnice, d.d.

Ob-13901

1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - na podlagi
3. točke 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 11. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): strokovna komisija je ugotovila,
da je za izvedbo javnega naročila usposob-
ljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zah-
tevano tehnično opremo in ustreznimi stro-
kovnimi kadri.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE, d.d., Ljubljana, Hajdri-
hova 4, Ljubjana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-
končanje in izdelava modifikacije SW si-
stema DMP 084-SW-L.

7. Pogodbena vrednost: 5,837.278 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 1682/16068 Ob-13971

1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Kr-
ško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa -po 3.
točki prvega odstavka 55. člena ZJN:
strokovna komisija za izvedbo javnega na-
ročila, ki je bila imenovana s sklepom ob
pričetku oddaje javnega naročila št.
NAB.UV/DV-53 z dne 18. 10. 1999 je na
podlagi dokumentacije prejete od tehnič-
ne službe ugotovila, da je firma Lambright
Technical Assoc., Inc., ZDA edini uspo-
sobljeni dobavitelj za opravljanje uslug, ki
so nadaljevanje, II. faza že prej naročene
in opravljene storitve od istega dobavite-
lja.

Na podlagi te ugotovitve se je strokovna
komisija odločila, da odda zadevno javno
naročilo po 3. točki prvega odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 18. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): specifični tehnični zahtevki in
ustrezni strokovni kader.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lambright Technical Asso-
ciates, Inc. 9009 Lagrima de Oro NE Albu-
querque, NM 87111 USA.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: na-
ročanje inženirske usluge – izvedba ana-
lize “Evaluacija vpliva modifikacij plana
protipožarnih akcij na integriranem
NEK-ovem modelu verjetne varnostne
analize spektra rizika.

7. Pogodbena vrednost: 18,020.878
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

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. 179/98 Ob-13754
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Velenje, Kraigherjeva 1, 3320
Velenje, tel. 063/865-569, 865-571, faks
063/863-009.

Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu ZJN.

2. (a) Kraj dobave: Vrtec Velenje, Kraig-
herjeva 1, 3320 Velenje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano:

A) kruh: 2,300.000 SIT,
B) pekovsko pecivo: 800.000 SIT,
C) mlevski izdelki: 472.000 SIT,
D) testenine: 563.000 SIT,
E) mleko in mlečni izdelki: 7,525.000

SIT,
F) sadje: 8,200.000 SIT,
G) zelenjava: 4,700.000 SIT,
H) meso: 13,825.000 SIT,
I) mesni izdelki: 2,605.000 SIT,
J) jajca: 1,511.000 SIT,
K) sokovi: 500.000 SIT,
L) sirupi: 245.000 SIT,
M) olje in maščobna živila: 820.000 SIT,
N) konzervirano sadje: 630.000 SIT,
O) konzervirana zelenjava: 852.000 SIT,
P) splošno prehrambeno blago:

2,252.000 SIT.
Okvirna količina blaga je razvidna iz raz-

pisne dokumentacije.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

47,800.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 1. 2000

do 31. 12. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Vrtec Velenje, Kraigherje-
va 1, 3320 Velenje, računovodstvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 12. 11. 1999 do
10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na negotovin-
ski način na žiro račun št.
52800-603-38120, ali v gotovini na blagaj-
ni na sedežu naročnika, med 6. in 10. uro.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 15. 11. 1999, med
6. in 10. uro.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vrtec Velenje, Kraigherjeva
1, 3320 Velenje, Marta Korošec.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 11. 1999
ob 10.30, v Vrtcu Velenje, Kraigherjeva 1,
3320 Velenje, v sejni sobi.

7.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): cena, kvaliteta izdelkov, do-
sedanje izkušnje, reference na področju
predmeta javnega razpisa, posebne ugod-
nosti, ki jih ponuja ponudnik.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti do 18. 11. 1999; dodatne in-
formacije se lahko zahtevajo pisno na na-
slovu pod točko 1.

10.
Vrtec Velenje

Ob-13773
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Velenje, Kraigherjeva 1, 3320
Velenje, tel. 063/865-569, 865-571, faks
063/863-009.

Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu ZJN.

2. (a) Kraj dobave: Vrtec Velenje, Kraig-
herjeva 1, 3320 Velenje.

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

A) sredstva za strojno pomivanje in čiš-
čenje posode: 650.000 SIT,

B) sredstva za ročno pomivanje posode:
170.000 SIT,

C) univerzalna sredstva za čiščenje vo-
doodpornih površin: 1,430.000 SIT,

D) specialna sredstva za čiščenje:
320.000 SIT,

E) sredstva za higieno, nego in zaščito
rok: 80.000 SIT,

F) sredstva za strojno pranje perila:
1,030.000 SIT,

G) papirna konfekcija: 2,430.000 SIT,
H) premazi in odstranjevalci premazov za

vinas: 350.000 SIT,
I) druga čistilna sredstva in pripomočki

za čiščenje: 1,340.000 SIT.
Okvirna količina blaga je razvidna iz raz-

pisne dokumentacije.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

7,800.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 1. 2000

do 31. 12. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Vrtec Velenje, Kraigherje-
va 1, 3320 Velenje, računovodstvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 12. 11. 1999 do
10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na negotovin-
ski način na žiro račun št.
52800-603-38120, ali v gotovini na blagaj-
ni na sedežu naročnika, med 6. in 10. uro.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 15. 11. 1999, med
6. in 10. uro.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vrtec Velenje, Kraigherjeva
1, 3320 Velenje, Marta Korošec.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 11. 1999
ob 10.30, v Vrtcu Velenje, Kraigherjeva 1,
3320 Velenje, v sejni sobi.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
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(40. člen ZJN): cena, kvaliteta izdelkov, do-
sedanje izkušnje, reference na področju
predmeta javnega razpisa, posebne ugod-
nosti, ki jih ponuja ponudnik.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti do 18. 11. 1999; dodatne in-
formacije se lahko zahtevajo pisno na na-
slovu pod točko 1.

10.
Vrtec Velenje

Št. 8077/99 Ob-13774
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Blei-
weisova 6, 4000 Kranj, faks 064/211-362.

2. (a) Kraj dobave: območje Elektro Go-
renjske, d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava računalniške
opreme in izvedba računalniških omre-
žij.

(c) Ocenjena vrednost naročila: 48 mio
SIT.

3. Predvideni čas dobave: v obdobju 12
mesecev.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: v tajništvu (III. nadstropje)
Elektro Gorenjske, d.d., Bleiweisova 6,
Kranj (med 10. in 12. uro), po predhodni
enodnevni najavi po faksu 064/211-362, z
virmanskim dokazilom o plačilu stroškov.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na žiro račun
št. 51500-601-26042.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 11. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: v tajništvo (III. nadstropje)
Elektro Gorenjske, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, d.d., Bleiweiso-
va 6, 4000 Kranj.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1999 ob 9. uri.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– reference v elektro Gorenjski: 10%,
– reference v distribuciji: 5%,
– ostale reference: 5%,
– cena: 60%,
– rok dobave, izvedbe: 10%,
– odzivni čas za servisiranje: 10%.
9., 10.

Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Št. 5/99 Ob-13795
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova
1, 3320 Velenje, faks 063/869-039.

2. (a) Kraj dobave: organizacijske enote
Zdravstvenega doma Velenje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški material, tisko-
vine.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
– pisarniški material: 4,600.000 SIT,
– tiskovine: 1,800.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 1 leto.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Zdravstveni dom Velenje,
uprava, Vukelić Ružica, tel. 063/8995-422,
faks 063/869-039.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 5. 11. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
52800-603-39042, sklic na številko
5/09-99, za razpisno dokumentacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 11. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Velenje,
Vodnikova 1, 3320 Velenje.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1999 ob 12. uri, v sejni sobi Zdravs-
tvenega doma Velenje, Vodnikova 1, 3320
Velenje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
je skladna z razpisno dokumentacijo.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– kopija dokazila pristojnega organa o
registraciji ponudnika za dejavnost, v katero
sodi izvajanje javnega naročila,

– izjava ponudnika, da sprejema razpi-
sne pogoje,

– izjava ponudnika, da izpolnjuje pogoje
4. člena odredbe o obvezni vsebini razpi-
sne in ponudbene dokumentacije,

– navedba podatkov o referencah,
– izpolnjena izjava o dostavi cenikov,
– izjava o zagotovitvi najmanj 70% razpi-

sanih vrst blaga.
Merila, ki jih bo uporabil naročnik za izbi-

ro najugodnejšega ponudnika za posamez-
no skupino:

1. najnižja končna cena v povezavi s
kvaliteto: 50 točk,

2. plačilni rok: 20 točk,
3. celovitost ponudbe: 15 točk,
4. reference ponudnikov: 10 točk,
5. dobavni rok: 5 točk.

9., 10.
Zdravstveni dom Velenje

Št. 3-877/99 Ob-13854
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39,
1000 Ljubljana, 061/123-22-05.

2. (a) Kraj dobave: Institut “Jožef Stefan”.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: pisarniški in potrošni ma-
terial.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: od 1. 2. 2000
do 31. 1. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Institut “Jožef Stefan” –
vložišče Instituta, Jamova 39, 1000 Ljublja-
na.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 5. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50101-603-50272, ali na blagajni IJS.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 11. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Institut “Jožef Stefan” – vlo-
žišče Instituta, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
v zaprti kuverti s pripisom “Ne odpiraj –
ponudba za pisarniški material”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 1999 ob 11. uri, na Institutu “Jožef
Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana.

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

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): dokazila o usposobljenosti
ponudnika:

– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev. Samostojni
podjetniki predložijo potrdilo pristojnega or-
gana o opravljanju dejavnosti, ki je predmet
razpisa, ki ne sme biti starejše od treh me-
secev,

– potrdilo pristojnega organa, da ponud-
nik ni v postopku prisilne poravnave, v ste-
čaju ali likvidaciji (potrdilo ne sme biti starej-
še od 30 dni),

– potrdilo pristojnega organa, da v pre-
teklih treh letih pred pričetkom naročila nje-
govi vodstveni delavci niso bili obsojeni za-
radi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,

– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki
kaže na njegovo nestrokovnost,

– potrdilo o plačilu vseh davkov in pris-
pevkov, ki so določeni z zakonom; potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni,

– obrazec BON1 in BON2 oziroma
BON3; datum izdaje dokumenta ne sme biti
starejši od 30 dni; ali podatke iz bilance
stanja in bilance uspeha za zadnje obračun-
sko obdobje,

– potrdilo, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokiranega žiro računa,

– potrdilo, da ponudnik izplačuje plače v
skladu s kolektivno pogodbo dejavnosti,

– pismeno dokazilo o zastopstvu ali
pooblaščenem prodajalcu za ponujeno bla-
go.

Merila:
– konkurenčnost cen in popusti na pod-

lagi priloženih cenikov: 15%,
– tehnične karakteristike ponujenega

programa, ocenjene na podlagi priloženih
prospektov – prednost bodo imele ponud-
be, ki bodo ponujale večjo izbiro in najno-
vejše programe: 20%,

– kakovost ponujenega materiala, oce-
njena na podlagi priloženih vzorcev: 20%,

– plačilni pogoji – prednost bodo imele
ponudbe, ki bodo nudile najboljše plačilne
pogoje: 5%,

– dobavni rok – prednost bodo imele
ponudbe, ki bodo nudile krajše dobavne
roke: 5%,

– stalna količinska zaloga asortimana z
možnostjo hitre dobave ob urgentnem naro-
čilu – odzivni čas: 10%,

– možnost dobave pisarniškega materia-
la in papirja po potrebah naročnika tudi iz-
ven specifikacije: 5%,

– reference in izkušnje ponudnika (po-
nudniki brez referenc bodo izločeni iz po-
stopka oddaje javnega naročila, prednost
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bodo imeli ponudniki, ki so bili že kdaj iz-
brani po zakonu o javnih naročilih – obvez-
no priložiti priporočilo naročnika): 10%,

– lastna dostava na mesto naročnika
(brezplačno): 10%.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Branka Rapoša, tel. 177-33-31.

10.
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

Št. 664/99 Ob-13858
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, kontaktna oseba Jožica Miklavčič
Kerš, univ. dipl. ekon., Celjska cesta 37,
Vojnik, tel. 063/772-311, 063/772-010,
faks 063/772-593.

2. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in DE
Ravne pri Šoštanju, Ravne 18, Šoštanj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nezdravstveni material –
kurilno olje, 220.000 litrov.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
14,300.000 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: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, kontaktna oseba Magda
Novak, Celjska cesta 37, Vojnik.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 12. 11. 1999, po
enodnevni predhodni najavi po faksu.

Dodatna pojasnila lahko ponudniki zah-
tevajo pisno na naslovu pod točko 1, do
vključno 16. 11. 1999 do 12. ure. Odgo-
vore bodo ponudniki prejeli do 17. 11.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, negotovinsko
plačilo na račun št. 50700-603-31887.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 11. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javni zavod Psihiatrična bol-
nišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave,
Celjska cesta 37, Vojnik. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napisom
“Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila.

6. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 11. 1999 ob 10. uri, sejna
soba uprave, na naslovu: Javni zavod Psi-
hiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta
37, Vojnik.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali civilna ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

1. izpolnjevanje pogojev usposoblje-
nosti po 1.–4. točki 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,

– potrdilo 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:

– določbo 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 ekstra lahkega kurilnega
olja,

– 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 kupcev ali fotokopije kupo-
prodajnih pogodb za zadnji dve leti, in sicer
za leto 1998 in 1999),

– izjavo, da sprejema 45 dnevni pla-
čilni rok,

– izjavo, da zagotavlja dostavo fco Psi-
hiatrična bolnišnica Vojnik oziroma DE Rav-
ne pri Šoštanju – iztočeno,

– izjavo, da bo dostavljal cenike ob
vsaki spremembi cene,

– izjavo, da zagotavlja odzivni čas 1
delovni dan,

– izjavo, da ima organizirano službo
za kontrolo kakovosti oziroma da mu kvali-
teto kontrolira pooblaščeni zavod,

– dokazilom o usposobljenosti za pre-
voz lahko vnetljivih snovi,

– izjavo, da razpolaga z vozili prostor-
nine ca. 7000 litrov in ca. 3000 litrov, regi-
striranih za prevoz lahko vnetljivih snovi,

– izjavo, da je seznanjen z načinom
dostopa in načinom manipulacije pri dobavi
kurilnega olja,

– bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 1,430.000 SIT,

– izjavo banke, da bo dobil garancijo
za dobro izvedbo posla v višini 10% pogod-
bene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.

Pogoji in dokazila za njihovo dokazova-
nje so izrecno določeni v razpisni dokumen-
taciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti. Naročnik bo sklenil pogodbo
za 12 mesecev s tremi ponudniki, ki bodo
izpolnjevali vse izločitvene kriterije in bodo
cenovno najugodnejši. Merilo za dodelitev
naročila je najnižja končna cena. Pri oce-

njevanju ponudb ne bodo upoštevane pre-
ference za domače ponudnike. Ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 2. 12. 1999. Ponudba mora veljati do
31. 12. 1999. Predvideni datum objave do-
delitve naročila: 17. 12. 1999.

10.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 402-57/99-0202018 Ob-13859
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Upravna enota Ptuj, Slomškova ulica
10, 2250 Ptuj, faks 062/771-540.

2. (a) Kraj dobave: sedež Upravne eno-
te Ptuj, Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava potrošnega pisar-
niškega in računalniškega materiala
(specifikacija je priložena v razpisni doku-
mentaciji).

(c) Ocenjena vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: postopna do-
bava v obdobju dvanajst mesecev, predvi-
doma od januarja 2000 do konca decem-
bra 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Upravna enota Ptuj, Slomš-
kova ulica 10, vodja službe za vzdrževanje
Rožmarin Slavko, tel. 062/771-131, I. nad-
stropje, soba št. 18.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 19. 11. 1999,
vsak dan med 8. in 9. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 26. novembra 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Upravna enota Ptuj, Slomš-
kova ulica 10, 2250 Ptuj, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
za nabavo potrošnega pisarniškega in raču-
nalniškega materiala”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 29. novembra 1999
ob 9. uri, v sobi št. 1, Slomškova ulica 10,
2250 Ptuj.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne pogodbe s pravnimi ali fizičnimi oseba-
mi, ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije – potrdilo sodišča,
za pravne osebe; potrdilo davčnega urada,
da niso prenehali opravljati dejavnosti – za
samostojne podjetnike. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan, določen za pred-
ložitev ponudb,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

– da proti ponudniku ni bila izdana prav-
nomočna sodna odločba, ki kaže na njego-
vo nestrokovnost,
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– da ima poravnane zapadle davke in
prispevke, določene z zakonom od dneva
izdaje potrdila – potrdilo ne sme biti starej-
še od 30 dni na dan, določen za predložitev
ponudb,

– da nudi 30 dnevni plačilni rok,
– da bo dostava blaga fco naročnik –

razloženo,
– da bo odzivni čas en delovni dan,
– da bo na zahtevo naročnika predložil

vzorec blaga,
– da predloži garancijo banke za resnost

ponudbe v višini 500.000 SIT,
– da ima izjavo banke, da bo dobil ga-

rancijo za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo predložil, če jo
bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: merila za ocenjevanje ponudb:

– najnižja končna cena: 90%,
– ustreznost blaga (preizkus vzorcev):

10%.
Ponudnik mora ponuditi vzorce potro-

šnega pisarniškega in računalniškega mate-
riala za vse artikle, navedene v specifikaciji.
Posebej označeni vzorci bodo preizkušeni
in jih naročnik ni dolžan posebej plačati.

10.
Upravna enota Ptuj

Ob-13887
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica Golnik-KOPA, Gonik 36,
4204 Golnik, faks 064/469-442.

Način izbire ponudnika: javni razpis za izbi-
ro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti za dobavo blaga po 50. členu ZJN.

2. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Gol-
nik-KOPA.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: medicinski potrošni ma-
terial za laboratorijske storitve.

(c) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 120,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivno
do 31. 12. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Bolnišnica Golnik-KOPA,
Gonik 36, 4204 Golnik, javna naročila.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago do 16. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, plačljivo nepo-
sredno pred dvigom razpisne dokumentaci-
je na blagajni Bolnišnice Golnik-KOPA ozi-
roma na ŽR št. 51500-603-34158.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene do 29. 11.
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Bolnišnica Golnik-KOPA,
Gonik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter navedbo predmeta naročila
(skupine oziroma podskupine). Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 11. 1999
ob 10. uri, v predavalnici Bolnišnice Gol-
nik-KOPA, Gonik 36.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali civilna ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

1. izpolnjevanje pogojev usposoblje-
nosti po 1.–4. točki drugega odstavka
40. člena ZJN, dokazano s predložitvijo:

– potrdila sodišča, da proti ponudni-
ku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,

– potrdila o veljavni registraciji za
opravljanje dejavnosti za pravne osebe ozi-
roma potrdila DURS o opravljanju dejavno-
sti za fizične osebe,

– potrdila sodišča, da vodstveni de-
lavci niso obsojeni za kazniva dejanja s po-
dročja poslovanja v zadnjih treh letih,

– potrdila DURS, da ima poravnane
davke in prispevke, določene z zakonom,

– potrdila, da proti ponudniku ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, ki ka-
že na ponudnikovo nestrokovnost;

2. finančna sposobnost, dokazana s
predložitvijo:

– BON1 in BON2 ali BON3 (za prav-
ne osebe),

– podatkov zadnje bilance stanja in
podatkov bilance uspeha, ki jih potrdi DURS
(za fizične osebe);

3. izpolnjevanje predpisanih pogojev
za opravljanje ustrezne dejavnosti, dokaza-
no z:

– izjavo, da sprejema pogoje razpi-
sne dokumentacije,

– izjavo, da lahko zagotovi 20% razpi-
sanih vrst medicinskega potrošnega mate-
riala za zdravstveno nego in ostale storitve,

– izpolnjenim obrazcem za reference
z dokazili (izjave kupcev, fotokopije kupo-
prodajnih pogodb),

– izjavo, da sprejema 60 dnevni pla-
čilni rok,

– izjavo, da zagotavlja dostavo fco bol-
nišnica – razloženo,

– izjavo, da bo mesečno pošiljal ceni-
ke,

– izjavo, da bo dostavil vzorce blaga,
če bo to naročnik zahteval,

– izjavo, da zagotavlja odzivni čas 1
delovni dan,

– dovoljenjem za opravljanje prometa
z medicinskimi pripomočki, ki ga izda Urad
RS za zdravila,

– izjavo o izpolnjevanju zahtev iz 64.
člena zakona o zdravilih,

– bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 500.000 SIT,

– izjavo banke, da bo dobil garancijo
za dobro izvedbo posla v višini 5% ponuje-
ne vrednosti blaga,

– izjavo, da ima organizirano službo
za kontrolo kakovosti oziroma da mu kvali-
teto kontrolira pooblaščeni zavod.

Dokazila za dokazovanje so določena v
razpisni dokumentaciji v točki 3.2. navodil
ponudnikom in dodatku k navodilom ponud-
nikom.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

a) dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu pod 4. točko do dne
22. 11. 1999,

b) naročnik bo sklenil pogodbo za 12
mesecev s ponudniki, ki bodo izpolnjevali
vse izločitvene kriterije in bodo cenovno na-
jugodnejši. Merilo za dodelitev naročila je
najnižja končna cena. Pri ocenjevanju po-
nudb ne bodo upoštevane preference za
domače ponudnike,

c) za prvo obdobje do 31. 1. 2000 bo
naročnik upošteval cene iz ponudbe,

d) predvideni datum objave dodelitve na-
ročila bo v januarju 2000,

e) ponudniki lahko kandidirajo za celoto
ali za posamezno skupino,

f) sestanek s ponudniki bo po predhodni
najavi organiziran dne 11. 11. 1999 ob 12.
uri, v predavalnici Bolnišnice Golnik-KOPA.

10.
Bolnišnica Golnik-KOPA, Golnik

Ob-13890
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica Golnik-KOPA, Gonik 36,
4204 Golnik, faks 064/469-442.

Način izbire ponudnika: javni razpis za izbi-
ro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti za dobavo blaga po 50. členu ZJN.

2. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Gol-
nik-KOPA.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: medicinski potrošni ma-
terial za zdravstveno nego in ostale diag-
nostične storitve.

(c) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 110,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivno
do 31. 12. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Bolnišnica Golnik-KOPA,
Gonik 36, 4204 Golnik, javna naročila.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago do 16. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, plačljivo nepo-
sredno pred dvigom razpisne dokumentaci-
je na blagajni Bolnišnice Golnik-KOPA ozi-
roma na ŽR št. 51500-603-34158.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene do 29. 11.
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Bolnišnica Golnik-KOPA,
Gonik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter navedbo predmeta naročila
(skupine oziroma podskupine). Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 11. 1999
ob 13. uri, v predavalnici Bolnišnice Gol-
nik-KOPA, Gonik 36.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali civilna ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.
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8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

1. izpolnjevanje pogojev usposoblje-
nosti po 1.–4. točki drugega odstavka
40. člena ZJN, dokazano s predložitvijo:

– potrdila sodišča, da proti ponudni-
ku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,

– potrdila o veljavni registraciji za
opravljanje dejavnosti za pravne osebe ozi-
roma potrdila DURS o opravljanju dejavno-
sti za fizične osebe,

– potrdila sodišča, da vodstveni de-
lavci niso obsojeni za kazniva dejanja s po-
dročja poslovanja v zadnjih treh letih,

– potrdila DURS, da ima poravnane
davke in prispevke, določene z zakonom,

– potrdila, da proti ponudniku ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, ki ka-
že na ponudnikovo nestrokovnost;

2. finančna sposobnost, dokazana s
predložitvijo:

– BON1 in BON2 ali BON3 (za prav-
ne osebe),

– podatkov zadnje bilance stanja in
podatkov bilance uspeha, ki jih potrdi DURS
(za fizične osebe);

3. izpolnjevanje predpisanih pogojev
za opravljanje ustrezne dejavnosti, dokaza-
no z:

– izjavo, da sprejema pogoje razpi-
sne dokumentacije,

– izjavo, da lahko zagotovi 20% razpi-
sanih vrst medicinskega potrošnega mate-
riala za zdravstveno nego in ostale storitve,

– izpolnjenim obrazcem za reference
z dokazili (izjave kupcev, fotokopije kupo-
prodajnih pogodb),

– izjavo, da sprejema 60 dnevni pla-
čilni rok,

– izjavo, da zagotavlja dostavo fco bol-
nišnica – razloženo,

– izjavo, da bo mesečno pošiljal ceni-
ke,

– izjavo, da bo dostavil vzorce blaga,
če bo to naročnik zahteval,

– izjavo, da zagotavlja odzivni čas 1
delovni dan,

– dovoljenjem za opravljanje prometa
z medicinskimi pripomočki, ki ga izda Urad
RS za zdravila,

– izjavo o izpolnjevanju zahtev iz 64.
člena zakona o zdravilih,

– bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 500.000 SIT,

– izjavo banke, da bo dobil garancijo
za dobro izvedbo posla v višini 5% ponuje-
ne vrednosti blaga,

– izjavo, da ima organizirano službo
za kontrolo kakovosti oziroma da mu kvali-
teto kontrolira pooblaščeni zavod.

Dokazila za dokazovanje so določena v
razpisni dokumentaciji v točki 3.2. navodil
ponudnikom in dodatku k navodilom ponud-
nikom.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

a) dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu pod 4. točko do dne
22. 11. 1999,

b) naročnik bo sklenil pogodbo za 12
mesecev s ponudniki, ki bodo izpolnjevali
vse izločitvene kriterije in bodo cenovno na-
jugodnejši. Merilo za dodelitev naročila je

najnižja končna cena. Pri ocenjevanju po-
nudb ne bodo upoštevane preference za
domače ponudnike,

c) za prvo obdobje do 31. 1. 2000 bo
naročnik upošteval cene iz ponudbe,

d) predvideni datum objave dodelitve na-
ročila bo v januarju 2000,

e) ponudniki lahko kandidirajo za celoto
ali za posamezno skupino,

f) sestanek s ponudniki bo po predhodni
najavi organiziran dne 11. 11. 1999 ob
12. uri, v predavalnici Bolnišnice Gol-
nik-KOPA.

10.
Bolnišnica Golnik-KOPA, Golnik

Št. 2/99-1236 Ob-13899
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Trubarjev dom upokojencev Loka pri
Zidanem mostu, Loka pri Zidanem mostu
48, 1434 Loka pri Zidanem mostu, faks
0601/84-196.

2. (a) Kraj dobave: Trubarjev dom upo-
kojencev Loka pri Zidanem mostu.

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

A. živila in material za prehrano:
1. sadje in zelenjava – sveže:

5,000.000 SIT,
2. zelenjava, sadje – ostala zamrznje-

na živila: 900.000 SIT,
3. kruh in pekovsko pecivo:

2,600.000 SIT,
4. splošno prehrambeno blago:

9,400.000 SIT,
5. meso, ribe (sveži in zamrznjeni iz-

delki iz mesa): 12,950.000 SIT,
6. mleko in mlečni izdelki: 8,000.000

SIT,
7. testenine: 700.000 SIT,
8. jajca: 350.000 SIT;

B. čistila:
1. pralna sredstva, osebna higiena, či-

stila: 4,650.000 SIT,
2. pomivalna sredstva: 350.000 SIT;

C. kurilno olje: 9,000.000 SIT.
Navedba, ali se dobavitelj lahko potegu-

je za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: po sku-
pinah in podskupinah.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
54,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost delov naročila, ki se
bodo morda oddajali posamično: navedeno
pod točko 2.(b).

3. Predvideni čas dobave: od 1. 1. 2000
do 31. 12. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Skupnost zavodov osnov-
ne zdravstvene dejavnosti celjske regije,
Gregorčičeva 3, 3000 Celje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10. 11. 1999,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 17.500 SIT na žiro račun
št. 50700-603-31892 (na položnico nave-
dite svojo davčno številko). V znesku je upo-
števan DDV.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 11. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gre-

gorčičeva 3, 3000 Celje, z označbo: “Ne
odpiraj – javni razpis – za nabavo živil in
materialov za prehrano, čistil in kurilnega
olja za potrebe Trubarjevega doma upoko-
jencev Loka pri Zidanem mostu” in z naved-
bo številke objave javnega razpisa. Na hrbt-
ni strani ovojnice mora biti naveden točen
naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 1999 ob 8.30, v prostorih sejne
sobe Zdravstvenega doma Celje, Gregorči-
čeva 5, 1. nadstropje – levo, Celje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali civilna ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

a) izpolnjevanje pogojev usposoblje-
nosti po 1.–4. točki 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 dejav-
nosti (za civilne osebe),

– potrdila MP RS, da vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni za kazniva dejanja s
področja poslovanja v zadnjih treh letih,

– potrdilo DURS, da ima poravnane
obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev;

b) finančna sposobnost, dokazana s
predložitvijo:

– BON1 in BON2 ali BON3 za pravne
osebe,

– podatkov zadnje bilance stanja in
uspeha (potrdi DURS) za civilne osebe;

c) 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 civilne
osebe). Oboje izda pristojna upravna enota;

d) drugi pogoji, dokazani z:
– izjavo, da sprejema pogoje razpi-

sne dokumentacije,
– izjavo, da lahko zagotovi vse (70%)

razpisane vrste blaga posamezne skupine
oziroma podskupine, za katero se javlja na
razpis, razen za kurilno olje 100%,

– izpolnjen obrazec za reference (da
je zadnji dve leti oskrboval vsaj tri javne
zavode, proračunske porabnike ali podjetja
oziroma družbe) z dokazili (izjave kupcev ali
fotokopije kupoprodajnih pogodb),

– izjavo, da sprejema 60 dnevni pla-
čilni rok,

– izjavo, da zagotavlja dostavo fco
Trubarjevemu domu upokojencev Loka pri
Zidanem mostu – razloženo,

– izjavo, da bo zagotavljal fiksnost cen
za čas trajanja pogodbe,

– izjavo, da zagotavlja odzivni čas 1
delovni dan,

– izjavo, da bo na zahtevo naročnika
predložil vzorec blaga, izjavo, da ima orga-
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nizirano službo za kontrolo kakovosti izdel-
kov oziroma mu kvaliteto kontrolira poob-
laščeni zavod,

– bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 10% razpisane vrednosti grupe,
posamezne skupine oziroma podskupine,
za katero se javlja na razpis,

– izjavo banke, da bo dobil garancijo
za dobro izvedbo posla v višini 10% pogod-
bene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval,

– izjavo, da v primeru urgentnega na-
ročila naročnika na dan naročila zagotovi
zahtevano dodatno količino kruha in pekov-
skega peciva ter da kruh, ki se ne porabi
prevzame in zamenja za ustrezno količino
drobtin (velja samo za skupino kruh in pe-
kovsko pecivo).

Pogoji in dokazila za njihovo dokazo-
vanje so izrecno določena v razpisni doku-
mentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo sklenil pogodbo za 12
mesecev s ponudnikom, ki bo izpolnjeval
vse izločitvene kriterije. Merilo za izbiro na-
jugodnejšega ponudnika je cena in plačilni
pogoji. Pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upoštevane preference za domače ponud-
nike.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 12. 1999.

Ponudba mora veljati do 31. 12. 1999.
Potencialni ponudniki lahko zahtevajo

podatke o razpisanih vrstah in količinah bla-
ga od službe za javna naročila, tel.
0601/58-100, katera bo odgovore posre-
dovala po pošti.

10.
Trubarjev dom upokojencev

Loka pri Zidanem mostu

Št. 50-336-13/99 Ob-13951
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Inštitut Republike Slovenije za reha-
bilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, faks
13-72-070.

2. (a) Kraj dobave: Inštitut za rehabilita-
cijo, Linhartova 51, Ljubljana in Inštitut za
rehabilitacijo, enota Maribor, Čufarjeva 5,
Maribor.

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

(c) Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: delne dobave
v obdobju enega leta.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Inštitut za rehabilitacijo,
Služba za informatiko, Linhartova 51, Ljub-
ljana, tel. 061/17-58-106, faks
061/13-72-070.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 19. 11. 1999 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
50105-603-48428, pri APP Ljubljana.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: dne 24. 11. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Inštitut Republike Slo-
venije za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljub-
ljana.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 11. 1999 ob 13. uri, Inštitut za rehabili-
tacijo, Linhartova 51, Ljubljana.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik mo-
ra blago dobavljati sam.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji so določeni v razpi-
sni dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Ugrinovski Slobodan,
tel. 061/17-58-113, e-mail: slobodan.ugri-
novski@mail.ir-rs.si, sklepi o priznanju spo-
sobnosti bodo izdani v roku največ 15 dni
po odpiranju ponudb.

10.
Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo

ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

gradbena dela

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih

Št. 802/99 Ob-13909
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška ce-
sta 2, 1000 Ljubljana, 061/1431-254.

2. Kraj izvedbe del: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška cesta 2 (lokacije izvajanja raz-
pisanih del v razpisni dokumentaciji).

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično:

I. gradbena in obrtniška dela:
I./1. manjša gradbena dela:

28,000.000 SIT,
I./2. slikopleskarska dela: 15,000.000

SIT,
I./3. keramičarska dela: 10,000.000

SIT,
I./4. krovsko-kleparska dela:

9,000.000 SIT,
I./5. ključavničarska dela: 3,000.000

SIT;
II. mizarska in steklarska dela:
II./1. mizarska dela: 25,000.000 SIT,
II./2. steklarska dela: 3,000.000 SIT;
III. tlakarska dela:
III./1. tlakarska dela: 20,000.000 SIT;
IV. senčila (žaluzije, roloji):
IV./1. žaluzije, roloji: 4,000.000 SIT;
V. manjša vzdrževalna dela in stori-

tve:
V./1. manjša vzdrževalna dela in stori-

tve: 21,000.000 SIT.
(a), (b)
(c) Ocenjena vrednost naročila:

138,000.000 SIT.
4. Predvideni čas izvedbe: od januarja

2000 do januarja 2001.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kli-

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

Ob-13891
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, Celje, tel. 063/441-133, faks
063/485-701.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: gradbeno-obrtniška in
inštalacijska vzdrževalna dela. Ocenjena
vrednost naročila je 88,000.000 oziroma
po segmentih:

– gradbeno-obrtniška dela: 53,000.000
SIT,

nični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadstropje,
soba 40, vsak delovni dan med 9. in
12. uro.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, ŽR: 50103-
603-51820, sklic na št. 00 45-08-7599.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: do 6. 12. 1999 (ponedeljek), do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajniš-
tvo, I. nadstropje, soba 13.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 12. 1999 (torek), ob 12. uri, predavalni-
ca IV., Zaloška cesta 7.

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

9. (a) Glavni pogoji, ki jih morajo izpol-
njevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

1. reference – 20%,
2. delovne kapacitete – 20%,
3. ustrezni certifikati – 20%,
4. plačilni pogoji – 20%,
5. odzivni čas – 20%.

(b) Po praznanju sposobnosti posamez-
nim ponudnikom iz 9.a, točke od 1–5 jav-
nega razpisa, bo naročnik pri izboru za
posamezna dela upošteval še naslednja
merila:

1. cena – 60%,
2. zbrano število točk v ocenjevanju

sposobnosti – 40%
in v skladu s 50. členom ZJN ter
– skladno z zakonom o gospodarskih

družbah,
– v skladu z dokazili iz razpisne doku-

mentacije.
10.

Klinični center
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– elektro inštalacije: 10,000.000 SIT,
– strojne inštalacije: 25,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ce-

lje, Oblakova 5, Celje.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: pred-

videni čas je od 1. 1. 2000 do 31. 12.
2000.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se lahko zahteva od
Službe za investicije, preksrbo in vzdrževa-
nje Splošne bolnišnice Celje, Oblakova 5,
Celje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 19. 11. 1999
do 12. ure, in sicer od ponedeljka do petka
med 8. in 12. uro, po enodnevni predhodni
najavi po faksu, št. 063/485-701 in predlo-
žitvi dokazila o plačilu razpisne dokumenta-
cije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT na ŽR št.
50700-603-31871.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 30. 11. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti na naslov, naveden pod 5. (a)
točko.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi ki-
rurgije Splošne bolnišnice Celje, Oblakova
5, Celje, dne 30. 11. 1999 ob 10. uri.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pravna oblika je pogodba.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): glavni pogoji so:

– za posamezna naročila mora ponud-
nik ponuditi celovitost ponudbe po vseh po-
sameznih segmentih I., II. in III. ki so po-
trebni za izvedbo posameznega naročila in
mora imeti možnost izvedbe vsaj 50% del
tega naročila z lastnimi kapacitetami,

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

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

– da proti ponudniku ni izdana pravno-
močna sodna odloča, ki kaže na njegovo
nestrokovnost in

– drugi pogoji iz razpisne dokumenta-
cije.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudnik se lahko prijavi tudi samo na
posamezen segment. Javni razpis temelji
na 50. členu zakona o javnih naročilih.

11. Datum in številka objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena

Splošna bolnišnica Celje

Ob-13963
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljub-
ljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks:
062/316-573.

2. a) Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost: gradbena, obrtniška in inštala-
cijska vzdrževalna dela:

1. slikopleskarstvo,
2. zidarstvo,
3. keramičarstvo,
4. tapetništvo,
5. talne obloge,
6. elektroinštalaterstvo,
7. kleparstvo,
8. inštalaterstvo (vodovod in central-

no ogrevanje),
9. ključavničarstvo.
Ocenjena vrednost naročila:
1. slikopleskarstvo: 34,000.000 SIT,
2. zidarstvo: 30,000.000 SIT,
3. keramičarstvo: 16,685.000 SIT,
4. tapetništvo: 6,000.000 SIT,
5. talne obloge: 25,000.000 SIT,
6. elektroinštalaterstvo: 30,000.000

SIT,
7. kleparstvo: 16,000.000 SIT,
8. inštalaterstvo (vodovod in central-

no ogrevanje): 50,000.000 SIT,
9. ključavničarstvo: 9,000.000 SIT.
Skupaj G+O+I vzdrževalna dela:

216,685.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
4. Predviden čas izvedbe naročila: 12

mesecev, od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
5. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za jav-
na naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Mari-
bor.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 29. 11. 1999
(vsak delovni dan med 10. in 12. uro).

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun št.
51800-603-33486-za razpisno dokumen-
tacijo, s pripisom za Gradbena, obrtniška in
inštalacijska vzdrževalna dela.

6. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 29. 11. 1999, do
12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 30. 11. 1999, ob 11. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice - Mala konferenčna dvo-
rana.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizični-
mi osebami), ki jim bo priznana sposob-
nost.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije; potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
predložitev ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;

4. da ima poravnane davke in pris-
pevke določene z zakonom, zapadle do

dneva izdaje potrdila; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (na dan določen za pred-
ložitev ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
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). Datum izdaje doku-
menta ne sme biti starejši od 30 dni (na dan
določen za predložitev ponudb);

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vključno dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vključno dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke iz prodaje, izkazane

pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od polovice razpisane vrednosti sku-
pine oziroma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke iz prodaje, izkazane
pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake ali
večje od polovice razpisane vrednosti sku-
pine oziroma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od polovice razpisane
vrednosti skupine oziroma skupin na katere
se prijavlja;

6. da ponudnik zagotavlja 100% raz-
pisanih vrst storitev iz skupine oziroma sku-
pin na katere se prijavlja;

7. da je ponudnik v zadnjih treh letih
najmanj eno leto pogodbeno izvajal razpisa-
ne storitve za vsaj en javni zavod;

8. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prejema računa;

9. da bo ponudnik ob zahtevi naročni-
ka predložil predračun;

10. da ima redno zaposlene delavce,
ki bodo opravljali razpisane storitve, (po-
nudnik storitev ne sme opravljati s podizva-
jalci ali kooperanti);

11. da ima redno zaposlenega tehno-
loga in vsaj 20 operativnih delavcev (velja
za skupino slikopleskarstvo);

12. da bo odzivni čas največ 2 uri
(velja za skupini elektroinštalaterstvo in in-
štalaterstvo);

13. da bo opravljal storitve po potrebi
24 ur na dan, vse dni v letu pod enakimi
pogoji (velja za skupini elektroinštalaterstvo
in inštalaterstvo);

14. da ima redno zaposlenega tehno-
loga (velja za skupino elektroinštalaterstvo);

15. da je usposobljen izvajati dela in-
štalacij šibkega in jakega toka (velja za sku-
pino elektroinštalaterstvo);

16. da ima pooblastilo za izvajanje
kontrolnih meritev na elektroinštalacijah v
stavbi in na strelovodnih napravah (velja za
skupino elektroinštalaterstvo);

17. da ima pooblastilo za izvajanje
inštalacij v S izvedbi od pooblaščene inšti-
tucije (velja za skupino elektroinštala-
terstvo);
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18. da je usposobljen izvajati dela na
področju vodovodnih inštalacij, inštalacij
centralnega ogrevanja in pare ter medicin-
skih in tehničnih plinov (velja za skupino
inštalaterstvo);

19. da ima bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini:

– 1,000.000 SIT, če se prijavlja na
skupino oziroma skupine katerih skupna
vrednost presega 10,000.000 SIT ali

– 10% razpisane vrednosti, če se pri-
javlja na skupino oziroma skupine katerih
skupna vrednost ne presega 10,000.000
SIT, z veljavnostjo do 15. 1. 2000.

20. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik, ob sklenitvi aneksa k pogodbi o
izvajanju G+O+I vzdrževalnih del, zahteval;

21. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti in jo bo predložil, če jo bo naroč-
nik, ob sklenitvi aneksa k pogodbi o izvaja-
nju G+O+I vzdrževalnih del, zahteval.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponud-
nika: najnižja končna vrednost predračuna.

Ponudniki lahko kandidirajo na posamez-
no skupino.

Potencialni ponudniki lahko zahtevajo
podatke o razpisanih storitvah od skupine
za javna naročila (telefon št. 062/317-221
interna 6311 in 8204), katera bo le-te po-
sredovala po pošti.

11. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: Ur. l. RS, št. 80 z dne 1. 10.
1999, Ob-12493.

Splošna bolnišnica Maribor

Javni razpisi

Ob-13866
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju skupnosti ukrepov o finančni,
tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 56/93), v zvezi z 9. točko prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97) ter 117. in 118.
členom pravil in postopkov Evropske unije
za izvedbo javnih razpisov objavlja Mestna
občina Koper

javni razpis za izbiro izvajalca
za izvedbo projekta prenova in

rekonstrukcija Pretorske palače v
Kopru

Izvedbo del sofinancira Evropska komi-
sija iz sredstev PHARE, v okviru PHARE
programa prekomejnega sodelovanja Slo-
venija - Italija 1997, projekt št.
SL-9701.05.01. Na razpis se lahko enako-
pravno prijavijo vse fizične in pravne osebe
iz držav, članic Evropske unije in iz držav,
prejemnic sredstev programa Phare. Tudi

vgrajeni materiali in oprema morajo izvirati iz
teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvedba gradbenih in

obrtniških del objekta Pretorska palača v
Kopru.

V primeru, da bo vrednost ponudb pre-
segla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico, da po lastni presoji iz razpisa izlo-
či določena razpisana dela. Predvideni čas
pričetka del je 28 dni po podpisu pogod-
be, predvideni rok dokončanja del pa 8
mesecev, vendar ne kasneje kot do 30. 9.
2000.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Izbira izvajalca bo potekala po postop-
ku, ki ga predpisuje Priročnik za decentrali-
zirani implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali pogojem Fe-
deration Internationale des Ingenieurs - Con-
seils Conditions of Contract for Works of
Civil Engineering Construction (Red Book,
četrta izdaja, FIDIC 1987, z dopolnitvami v
ponatisu 1992).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– posamezni letni promet gradbenih del
v letih 1996, 1997 in 1998 mora znašati
najmanj 2.690.000,00 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 3 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in, ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisani-
mi deli;

– pri katerih znaša delež dolgov v vseh
obveznostih manj kot 70 %.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 3 % od ponudbene vrednosti
v EUR ali SIT ali v protivrednosti v katerikoli
tuji konvertibilni valuti. Bančna garancija mo-
ra veljati 120 dni od zadnjega dneva za
oddajo ponudb.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentaci-

jo v angleškem jeziku pridobijo na naslovu:
Občina Koper, Verdijeva 6, 6000 Koper
(tajništvo), po vplačilu nevračljivega zneska
150 EUR v protivrednosti v SIT ali v kateri-
koli tuji konvertibilni valuti na ŽR št.
51400-630-90004 (za tolarska vplačila) ali
na devizni račun pri Banki Koper d.d., št.
27620-11-7414/2, SWIFT BAKOSI2X (za
devizna vplačila) s pripisom »Za razpisno
dokumentacijo prenova in rekonstrukcija
Pretorske palače v Kopru «. Za vplačila je
merodajen prodajni menjalni tečaj Narodne
Banke Slovenije na dan objave razpisa v
Uradnem listu RS.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 2. 11. 1999 vsak delav-
nik od 8. do 15. ure. Za vse dodatne infor-
macije je pooblaščen Janko Toškan,
u.d.i.g., telefon: +386 66 392 146, faks:
+386 66 38493, e-mail:
MAKRO5@s-net.net. Za ponudnike bo pred
ogledom kraja gradbišča organiziran infor-
mativni sestanek dne 11. 11. 1999 ob 14.
uri na naslovu: Občina Koper, Verdijeva 6,
6000 Koper.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pris-

peti do 1. 12. 1999 do 16. ure po lokalnem
času na naslov Občina Koper, Verdijeva 6,
6000 Koper (tajništvo). Ovojnice morajo biti
zaprte in jasno označene: »Not to be ope-
ned before the Opening Session« in «Ne
odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb«.
Odpiranje ponudb bo javno 2. 12. 1999 na
Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj,
Enota Phare – CBC, Kotnikova 28/1,
Ljubljana, ob 9.30 po lokalnem času. Pri
odpiranju ponudb lahko sodeluje en pred-
stavnik ponudnika, ki se izkaže s pisnim
pooblastilom.

Mestna Občina Koper

Ob-13867
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement bet-
ween the Government of Republic of Slove-
nia and European Commission on imple-
mentation of measures on financial, techni-
cal and other forms of co-operation (OG RS
56/93), referring to Public Procurement
Law, section 9, paragraph 1 of article 55
(OG RS 24/97) and according to Articles
117 & 118 of the European Union Regula-
tions and Procedures of Public Tender Per-
formed, City Municipality of Koper announ-
ces

Invitation to Tender
for the Project Refurbishment and

restoration of Praetor’s Palace, Koper
The works are cofinanced by the Euro-

pean Commission from PHARE funds in the
framework of PHARE CBC Programme Slo-
venia - Italy 1997, Project No.
SL-9701.05.01. Participation is open on
equal terms to all natural and legal persons
of Member States of the European Union
and of beneficiary countries of the PHARE
programme. Supplies of materials and
equipment offered must also originate from
those countries.

1. Subject to Tender
The Invitation to Tender is issued for the

selection of the Contractor for construction
and craftsmen works for restoration of the
Praetor’s Palace.

In the case Tender’s value exceeds avai-
lable funds, the Contracting Authority reser-
ves the right to reduce parts of tender
works. The Works shall start 28 days after
signing of the Contract and shall be finali-
sed within 8 months, and in any case no
later than by 30th September 2000.

2. Procedure and Conditions of the Con-
tract

The procedure for contract award will
follow the Decentralised Implementation
System Manual (DIS Manual, European
Commission, September 1997). The con-
ditions of the contract will be in accordance
with the Federation Internationale des Inge-
nieurs-Conseils Conditions of Contract for
Works of civil Engineering Construction
(Red Book, fourth edition, FIDIC 1987, with
amendments as reprinted in 1992).

Tenders for the construction works
should be submitted only by companies
and natural persons meeting the minimum
qualifying criteria including, but not limi-
ted to :



Stran 5860 / Št. 88 / 29. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– each individual annual turnover in con-
struction works for the years 1996, 1997
and 1998 should amount to or exceed EUR
2.690.000,00;

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 4 pro-
jects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 3 years;

– the ratio of total debts/total liabilities
of the bidder shall not exceed 70 %.

All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 3 % of the
Tender Price in EUR or SIT or any other
equivalent foreign convertible currency. The
Tender Bond shall have a validity of 120
days from the deadline for submission of
Tenders.

3. Tender Dossier
Tender Dossier in the English language

may be obtained from the following address:
City Municipality of Koper, Verdijeva 6,
6000 Koper upon payment of non-refun-
dable fee of 150,00 EUR in SIT or any
other equivalent foreign convertible cur-
rency to the account No.
51400-630-90004 (for payments in SIT) or
to the bank account No.
27620-11-7414/2, SWIFT BAKOSI2X at
Banka Koper d.d.(for payments in foreign
currency) with the notice »For tender dos-
sier Refurbishment and restoration of Prae-
tor’s Palace, Koper «. For the payments the
selling exchange rate issued by the Natio-
nal Bank of Slovenia on the day of the an-
nouncement in the OG RS is relevant.

Only tenderers having purchased the
tender documents will be eligible to submit
their offers. The tender dossiers are avai-
lable from 02nd November 1999, every wor-
king day from 08:00-15:00 hrs. For all ad-
ditional information please contract the res-
ponsible person Mr Janko Toškan, phone:
+386 66 392-146, fax: +386 386 66
38-493, e-mail: MAKRO5@s-net.net. A Cla-
rification meeting and a site visit will be held
on 11th November 1999 at 14:00 hrs local
time at the following address: City Munici-
pality of Koper, Verdijeva 6, 6000 Koper.

4. Submission of Tenders
Complete tenders in the English langua-

ge must be delivered by latest on 1st De-
cember 1999 by 16:00 hrs local time to
the address: City Municipality of Koper, Ver-
dijeva 6, 6000 Koper. The sealed envelope
has to be marked »Not to be opened before
the Opening Session« and «Ne odpiraj pred
uradnim odpiranjem ponudb«. The opening
of tenders will be public on 2nd December
at 9.30 hrs local time at the Ministry of
Ekonomic Relations and Development,
Phare Unit – CBC, Kotnikova 28/1, Ljublja-
na. At the opening session one Tenderer’s
representative, submitting the power of at-
torney may participate.

City Municipality of Koper

Ob-13792
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju skupnosti ukrepov o finančni,
tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 56/93), v zvezi z 9. točko prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naroči-

lih (Ur. l. RS, št. 24/97) ter 117. in 118.
členom pravil in postopkov Evropske unije
za izvedbo javnih razpisov, objavlja Občina
Piran

javni razpis za izbiro izvajalca
za izvedbo projekta prenova in

rekonstrukcija Palače Apollonio v
Piranu

Izvedbo del sofinancira Evropska komi-
sija iz sredstev PHARE, v okviru PHARE
programa prekomejnega sodelovanja Slo-
venija - Italija 1997, projekt št.
SL-9701.05.02. Na razpis se lahko enako-
pravno prijavijo vse fizične in pravne osebe
iz držav, članic Evropske unije in iz držav,
prejemnic sredstev programa Phare. Tudi
vgrajeni materiali in oprema morajo izvirati iz
teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvedba gradbenih in

obrtniških del objekta Palača Apollonio.
V primeru, da bo vrednost ponudb pre-

segla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico, da po lastni presoji iz razpisa izloči
določena razpisana dela. Predvideni čas pri-
četka del je 28 dni po podpisu pogodbe,
predvideni rok dokončanja del pa 6 mese-
cev, vendar ne kasneje kot do 31. 7. 2000.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Izbira izvajalca bo potekala po postop-
ku, ki ga predpisuje Priročnik za decentrali-
zirani implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali pogojem Fe-
deration Internationale des Ingenieurs - Con-
seils Conditions of Contract for Works of
Civil Engineering Construction (Red Book,
četrta izdaja, FIDIC 1987, z dopolnitvami v
ponatisu 1992).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– posamezni letni promet gradbenih del
v letih 1996, 1997 in 1998 mora znašati
najmanj 508.000,00 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 3 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in, ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisani-
mi deli;

– pri katerih znaša delež dolgov v vseh
obveznostih manj kot 70%.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 2% od ponudbene vrednosti v
EUR ali SIT ali v protivrednosti v katerikoli
tuji konvertibilni valuti. Bančna garancija mo-
ra veljati 120 dni od zadnjega dneva za
oddajo ponudb.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentaci-

jo v angleškem jeziku pridobijo na naslovu:
MAKRO 5 d.o.o., Obrtniška 5, 6000 Ko-
per, po vplačilu nevračljivega zneska 150
EUR v protivrednosti v SIT ali v katerikoli tuji
konvertibilni valuti na ŽR št.
51400-603-30512 (za tolarska vplačila) ali
na devizni račun pri Banki Koper d.d., eno-
ta Piran št. 200/52-27620-22986/5,
SWIFT BAKOSI2X (za devizna vplačila) s
pripisom »Za razpisno dokumentacijo pre-
nova in rekonstukcija Palače Apollonio v Pi-

ranu«. Za vplačila je merodajen prodajni me-
njalni tečaj Narodne Banke Slovenije na dan
objave razpisa v Uradnem listu RS.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 2. 11. 1999 vsak delav-
nik od 8. do 15. ure. Za vse dodatne infor-
macije je pooblaščen Janko Toškan,
u.d.i.g., telefon: +386 66 392 146, faks:
+386 66 38493, e-mail:
MAKRO5@s-net.net. Za ponudnike bo pred
ogledom kraja gradbišča organiziran infor-
mativni sestanek dne 11. 11. 1999 ob
10. uri na naslovu: Občina Piran, Tartinijev
trg 2, 6330 Piran.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pris-

peti do 30. 11. 1999 do 16. ure po lokal-
nem času na naslov: MAKRO 5 d.o.o., Obrt-
niška 5, 6000 Koper. Ovojnice morajo biti
zaprte in jasno označene: »Not to be ope-
ned before the Opening Session« in «Ne
odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb«.
Odpiranje ponudb bo javno 1. 12. 1999 ob
9.30 po lokalnem času, na Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj, Enota Phare
– CBC, Kotnikova 28/1, Ljubljana. Pri od-
piranju ponudb lahko sodeluje en predstav-
nik ponudnika, ki se izkaže s pisnim poobla-
stilom.

Občina Piran

Ob-13793
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement bet-
ween the Government of Republic of Slo-
venia and European Commission on im-
plementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), referring to Public Procu-
rement Law, section 9, paragraph 1 of ar-
ticle 55 ( OG RS 24/97) and according to
Articles 117 & 118 of the European Union
Regulations and Procedures of Public Ten-
der Performed, Municipality of Piran an-
nounces

Invitation to Tender
for the Project Refurbishment and

Restoration of Apollonio Palace, Piran
The works are cofinanced by the Euro-

pean Commission from PHARE funds in the
framework of PHARE CBC Programme Slo-
venia - Italy 1997, Project No.
SL-9701.05.02. Participation is open on
equal terms to all natural and legal persons
of Member States of the European Union
and of beneficiary countries of the PHARE
programme. Supplies of materials and
equipment offered must also originate from
those countries.

1. Subject to Tender
The Invitation to Tender is issued for the

selection of the Contractor for construction
and craftsmen works for restoration of the
Apollonio Palace.

In the case Tender’s value exceeds avai-
lable funds, the Contracting Authority reser-
ves the right to reduce parts of tender
works. The Works shall start 28 days after
signing of the Contract and shall be finali-
sed within 6 months, and in any case no
later than by 31st July 2000.

2. Procedure and Conditions of the Con-
tract
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The procedure for contract award will
follow the Decentralised Implementation
System Manual (DIS Manual, European
Commission, September 1997). The con-
ditions of the contract will be in accordance
with the Federation Internationale des Inge-
nieurs-Conseils Conditions of Contract for
Works of civil Engineering Construction
(Red Book, fourth edition, FIDIC 1987, with
amendments as reprinted in 1992).

Tenders for the construction works
should be submitted only by companies and
natural persons meeting the minimum qua-
lifying criteria including, but not limited to:

– each individual annual turnover in con-
struction works for the years 1996, 1997
and 1998 should amount to or exceed EUR
508.000,00;

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 4 pro-
jects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 3 years;

– the ratio of total debts/total liabilities
of the bidder shall not exceed 70%.

All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 2% of the
Tender Price in EUR or SIT or any other
equivalent foreign convertible currency. The
Tender Bond shall have a validity of 120
days from the deadline for submission of
Tenders.

3. Tender Dossier
Tender Dossier in the English language

may be obtained from the following MAKRO
5 d.o.o., Obrtniška 5, 6000 Koper, upon
payment of nonrefundable fee of 150,00
EUR in SIT or any other equivalent foreign
convertible currency to the account No.
51400-603-30512 (for payments in SIT) or
to the bank account No.
200/52-27620-22986/5, SWIFT
BAKOSI2X at Banki Koper d.d., enota Piran
(for payments in foreign currency), with the
notice »For Tender Dossier Refurbishment
and Restoration of Apollonio Palace, Piran.
For the payments the selling exchange rate
issued by the National Bank of Slovenia on
the day of the announcement in the OG RS
is relevant.

Only tenderers having purchased the
tender documents will be eligible to submit
their offers. The tender dossiers are avai-
lable from 02ndNovember 1999. For all ad-
ditional information the responsible person
is Mr Janko Toškan, phone: +386 66
392-146, fax: +386 386 66 38-493,
e-mail: MAKRO5@s-net.net. A Clarification
meeting and a site visit will be held on 11th

November 1999 at 10.00 hrs local time at
the following address: Municipality of Piran,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran .

4. Submission of Tenders
Complete tenders in the English langua-

ge must be delivered at the latest on 30th

November 1999 by 16.00 hrs local time to
the address: MAKRO 5 d.o.o., Obrtniška 5,
6000 Koper. The sealed envelope has to
be marked »Not to be opened before the
Opening Session« and «Ne odpiraj pred
uradnim odpiranjem ponudb«. The opening
of bids will be public on 1st December 1999
at 9.30 hrs local time at the Ministry of
Economic Relations and Development,
Phare Unit – CBC, Kotnikova 28/1, Ljublja-

na. At the opening session one Tenderer’s
representative, submitting the power of at-
torney may participate.

Municipality of Piran

Ob-13960
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nija in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
56/93), v zvezi z 9. točko 1. odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) ter 117. In 118. členom pravil in
postopkov Evropske unije za izvedbo javnih
razpisov objavlja Občina Ilirska Bistrica

javni razpis za izbiro izvajalca
za čistilno napravo in kanalizacijski

sistem v Ilirski Bistrici
Izvedbo del sofinancira Evropska komi-

sija iz sredstev PHARE, v okviru Programa
prekomejnega sodelovanja Slovenija-Italija
1996 št. SL-9701.02.03. Na razpis se lah-
ko enakopravno prijavijo vse fizične in prav-
ne osebe iz držav, članic Evropske unije in
iz držav, prejemnic sredstev programa PHA-
RE. Tudi vgrajeni materiali in oprema mora-
jo izvirati iz teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvedba kanalizacij-

skih kanalov od vasi Jasen do naselja Ja-
senska Pila in priključitev na obstoječ kana-
lizacijski sistem Ilirske Bistrice. Lokacija del
je Ilirska Bistrica (Jasen, Jasenska Pila).

V primeru, da bo vrednost ponudb pre-
segla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico, da po lastni presoji iz razpisa izloči
določena razpisana dela.

Predvideni čas pričetka del je največ 28
dni po podpisu pogodbe. Dela morajo biti
končana v 4 mesecih in v nobenem primeru
kasneje kot 31. avgusta 2000.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Izbira izvajalca bo potekala po postop-
ku, ki ga predpisuje Priročnik za decentrali-
zirani implementacijiski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali pogojem Fe-
deration Internationale des Ingenieurs-Con-
seils Conditions of Contract for Works of
Civil Engineering Construction (Red Book,
fourth edition, FIDIC 1987/92).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– letni promet gradbenih del v letih
1996/1998 mora znašati najmanj 615.000
EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih treh letih na vsaj treh projektih, pri kate-
rih je bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po
naravi in zapletenosti primerljivi z razpisani-
mi deli;

– pri katerih znaša delež dolgov v vseh
obveznostih manj kot 70%.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 2% vrednosti njegove ponud-
be v EUR ali SIT ali v protivrednosti v kateri-
koli konvertibilni valuti. Bančna garancija za
resnost ponudbe mora veljati 120 dni od
zadnjega dneva za oddajo ponudb.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentaci-

jo v angleškem jeziku pridobijo pri Vodno-
gospodarskem Inštitutu, Hajdrihova 28c,
1015 Ljubljana, tel: +386-61-1775 329,
faks +386-61-1264 162, Ljiljana Smiljić ali
Igor Kovačič, tel. +386-61-1775 306, po
vplačilu nevračljivega zneska 150 EUR na
ŽR št. 50106-601-263398 (za plačila v to-
larski protivrednosti) ali na ŽR št.
50100-620-133-27620-6208/1 pri Novi
LB d.d. (za plačila v tuji konvertibilni valuti) s
pripisom “Za razpisno dokumentacijo za Či-
stilno napravo in kanalizacijski sistem v Ilir-
ski Bistrici“.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 2. novembra 1999 dalje
vsak delavnik od 9. do 11. ure. Za vse
dodatne informacije sta pooblaščena Ljilja-
na Smiljić, tel. +386-61-1775 329, faks
+386-61-1264 162 in Igor Kovačič, tel.
+386-61-1264 162. Za ponudnike bo,
pred ogledom kraja gradbišča, organiziran
informativni sestanek dne 10. novembra
1999 ob 11. uri zjutraj na naslovu: Občina
Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska
Bistrica.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo

prispeti najkasneje do 29. novembra 1999
do 9. ure zjutraj po lokalnem času na na-
slov: Vodnogospodarski inštitut, Hajdriho-
va 28c, 1015 Ljubljana. Ovojnice morajo
biti zaprte in jasno označene: “Do not open
– for Tender Wastewater Treatment Plant
and Sewage System in Ilirska Bistrica; Ne
odpiraj – Ponudba za razpis: Čistilna na-
prava in kanalizacijski sistem v Ilirski Bistri-
ci“. Odpiranje ponudb bo javno, isti dan,
na istem naslovu ob 9.30 po lokalnem ča-
su. Pri odpiranju ponudb lahko sodeluje
predstavnik ponudnika, ki se izkaže s pi-
snim pooblastilom.

Občina Ilirska Bistrica

Ob-13961
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement be-
tween the Government of Republic of Slov-
enia and European Commission on imple-
mentation of measures on financial, techni-
cal and other forms of co-operation (OG RS
56/93), referring to Public Procurement
Law, section 9, paragraph 1 of article 55
(OG RS 24/97) and according to Articles
117 & 118 of the European Union Regula-
tions and Procedures of Public Tender Per-
formed Municipality of Ilirska Bistrica an-
nounces

Invitation to Tender
for Wastewater Treatment Plant

and Sewage System in Ilirska Bistrica
The works are co-financed by the Euro-

pean Commission from PHARE funds in
the framework of PHARE CBC Programme
Slovenia-Italy 1996 No.: SL-9701.02.03.
Participation is open on equal terms to all
natural and legal persons of Member States
of the European Union and of the benefici-
ary countries of the PHARE Programme.
Supplies of materials and equipment of-
fered must also originate from those coun-
tries.
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1. Subject to Tender
The Invitation to Tender is issued for the

selection of the Contractor for the construc-
tion of the sewere main from the village
Jasen to the settlement Jasenska Pila with
the connection to existing sewere main of
Ilirska Bistrica. The location of works is
southern part of Slovenia, Municipality of
Ilirska Bistrica, Jasenska Pila.

In the case Tender’s value exceeds avail-
able funds, the Contracting Authority re-
serves the right to reduce parts of Tender
Works.

The Works shall start at the latest 28
days after the signing of the Contract and
must be completed within 4 months and in
any event no later than on 31st August 2000.

2. Procedure and Conditions of the Con-
tract

The procedure for the contract award
will follow the Decentralised Implementa-
tion System Manual (DIS Manual, European
Commission, September 1997). The con-
ditions of the contract will be in accordance
with the Federation Internationale des
Ingenieurs-Conseils Conditions of Contract
for Works of Civil Engineering Construction
(Red Book, fourth edition, FIDIC 1987/92).

Tenders for the construction works
should be submitted only by companies and
natural persons meeting the minimum quali-
fying criteria including, but not limited to:

– annual turnover in construction works
for the year 1996/1998 of at least EUR
615,000.00;

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 3
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 3 years;

– the ratio of total debts/total liabilities
of the bidder shall not exceed 70%.

All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 2% of the
Tender price in EUR or SIT or in any other
equivalent foreign convertible currency. The
Tender Bond shall have a validity of 120
days from the deadline for submission of
Tenders.

3. Tender Dossier
Tender Dossier in the English language

may be obtained from the following address
Vodnogospodarski Inštitut, Hajdrihova 28c,
1015 Ljubljana, phone: +386-61-1775
329, fax: +386-61-1264 162, Ljiljana
Smiljić or Igor Kovačič, phone
+386-61-1775 306 upon payment of non-
refundable fee of EUR 150 to the bank
account No. 50106-601-263398 (for pay-
ment in SIT) or to the bank account No.:
50100-620-133-27620-6208/1 at Nova
LB d.d. (for payments in foreign convertible
currency) with the notice “For Tender Dos-
sier Wastewater Treatment Plant and Sew-
age System in Ilirska Bistrica”.

Only Tenderers having purchased the
Tender Documents will be eligible to submit
their offers. The Tender Dossiers are availa-
ble from 2nd November 1999 on working
days from 9:00 to 11:00 hrs. For all addi-
tional information please contact the respon-
sible person Ljiljana Smiljić, phone
+386-61-1775 329, fax +386-61-1264
162 or Igor Kovačič, phone
+386-61-1775306. A clarification meeting

and a site visit will be held on 10th Novem-
ber 1999 at 11:00 hrs local time at the
Municipality of Ilirska Bistrica, Bazoviška 14,
6250 Ilirska Bistrica.

4. Submission of Tenders
Complete Tenders in the English lan-

guage must be delivered at the latest on
29th November 1999 by 9:00 hrs local time
to the address Vodnogospodarski inštitut,
Hajdrihova 28c, 1015 Ljubljana. The sealed
envelope has to be marked “Do not open –
for Tender – Wastewater Treatment Plant
and Sewage System in Ilirska Bistrica; Ne
odpiraj – ponudba na razpis Čistilna nap-
rava in kanalizacijski sistem v Ilirski Bistrici”.
The opening of Tenders will be public on
the same day at 9:30 hrs local time at the
same address. At the opening session one
Tenderer’s Representative, submitting the
Power of Attorney may participate.

Municipality of Ilirska Bistrica

Št. 186/99 Ob-13956
Republika Slovenija, Ministrstvo za zna-

nost in tehnologijo na podlagi 27. člena
zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 8/91) ter 3. člena pravilnika o pogojih in
metodologiji izbora in financiranja projektov
temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter
razvoja (Ur. l. RS, št. 5/94, 21/97, 77/97
in 48/99) objavlja

javni razpis
za dodatno (so)financiranje temeljnih
in aplikativnih raziskovalnih projektov

nacionalnega raziskovalnega
programa v letu 2000

1. Naziv in sedež: Ministrstvo za znanost
in tehnologijo, 1000 Ljubljana, Trg OF 13.

2. Predmet razpisa
2.1. Predmet razpisa je (so)financiranje

izvajanja temeljnih in aplikativnih raziskoval-
nih projektov na področjih:

– Naravoslovno - matematičnih ved,
– Tehniških ved,
– Medicinskih ved,
– Biotehniških ved.
3. Pogoji:
3.1. Na javni razpis se lahko prijavi prav-

na ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu:
prijavitelj), ki opravlja raziskovalno dejavnost
in izpolnjuje pogoje, določene z zakonom o
raziskovalni dejavnosti in s predpisi Mini-
strstva za znanost in tehnologijo (v nadalj-
njem besedilu: MZT). Prijavi se lahko tudi
mednarodna medvladna organizacija s se-
dežem v Sloveniji, ki izpolnjuje z zakonom
predpisane pogoje ter tuja pravna oseba, ki
so jo v zamejstvu ustanovili Slovenci, oziro-
ma je v njihovi večinski lasti in je nacionalne-
ga pomena za ohranjanje Slovencev v za-
mejstvu. V skladu z izjavo Republike Slove-
nije so raziskovalni programi in dejavnosti
Republike Slovenije, ki ustrezajo Petemu
okvirnemu programu raziskovalnih in tehno-
loško-razvojnih aktivnosti EU odprti za razi-
skovalne subjekte iz EU, s tem da ti subjekti
financirajo svoj del raziskav iz lastnih sred-
stev. Prijavijo se lahko kot sodelujoče razi-
skovalne skupine na aplikativnih raziskoval-
nih projektih.

3.2. Odgovorni nosilec mora izpolnjevati
pogoje za odgovornega nosilca v skladu z
29. členom zakona o raziskovalni dejavnos-
ti1 in 15. členom pravilnika o pogojih in me-

todologiji izbora in financiranja projektov te-
meljnega in aplikativnega raziskovanja ter
razvoja2 ter imeti v zadnjih treh letih mini-
malno pet bibliografskih točk na znanstve-
nem delu v COBISS-u.

3.3. Odgovorni nosilec mora imeti skle-
njeno delovno razmerje v raziskovalni orga-
nizaciji, ki prijavlja projekt na javni razpis in
mora biti na predlaganem projektu udele-
žen z najmanj 400 letnimi urami, če je v
rednem delovnem razmerju oziroma s 150
letnimi urami, če je v dopolnilnem delovnem
razmerju oziroma z 0 urami, če je že polno
zaseden v programski skupini. Odgovorni
nosilec je v tekočem letu lahko nosilec ene-
ga temeljnega in enega aplikativnega pro-
jekta ali največ dveh aplikativnih projektov.

3.4. Če je projektna skupina sestavljena
iz več raziskovalnih skupin na različnih razi-
skovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko
le tista raziskovalna organizacija v kateri je v
delovnem razmerju odgovorni nosilec razi-
skovalnega projekta in vsaj tretjina razisko-
valcev projektne skupine. Prijavitelj mora
imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi
organizacijami podpisan dogovor o ureditvi
medsebojnih pravic in obveznosti. Sodelu-
joča raziskovalna organizacija mora biti na
odobrenem raziskovalnem projektu udele-
žena v sorazmerju s predlaganim številom
letnih ur, vendar ne z manj kot 100 urami
letno.

3.5. Projektna skupina mora imeti na raz-
polago opremo, ki je potrebna za izvedbo
projekta.

3.6. Planiran obseg sredstev in struktu-
ra namenov uporabe morata biti v skladu s
Sklepom o normativih in standardih za do-
ločanje sredstev za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega programa (Ur. l. RS, št.
16/94, 63/97 in 49/98).

4. Merila
4.1. Projekti morajo izpolnjevati vse po-

goje in merila, ki jih določa pravilnik o pogo-
jih in metodologiji izbora in financiranja te-
meljnih in aplikativnih projektov ter razvoja.
Prednost pri izbiri bodo imeli tisti projekti,
katerih udeleženci bodo iz tistih raziskoval-
nih organizacij, ki niso vključene v financira-
nje raziskovalnih programov v letu 2000 in
katerih nosilci bodo mlajši od 35 let oziro-
ma od zagovora njihovega doktorata pravi-
loma še ni preteklo več kot 3 leta ter ki
bodo glede na kriterije znanstvene kakovo-
sti, relevantnosti za družbeni in gospodarski
razvoj Republike Slovenije ter racionalnosti
pri organizacijski izvedbi projekta izkazali
večji:

– obseg znanstvenih in drugih kazalcev
kakovosti za odgovornega nosilca in za dru-
ge raziskovalce v projektni skupini,

– bibliografski kazalci se upoštevajo za
vse raziskovalce na predlaganem projektu v
proporcionalnem razmerju s predlaganim
številom ur posameznega raziskovalca (npr.
za predlagan obseg 850 raziskovalnih ur se
upošteva 50% kazalcev),

– pomen projekta za razvoj znanstvene
discipline,

– obseg rezultatov gospodarske in dru-
ge uporabe svojega raziskovanja v zadnjih
letih,

– delež sofinanciranja projektov, tudi v
primeru projektov, kjer sofinanciranje ni ob-
vezno,
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– obseg interdisciplinarnega in med-in-
stitucionalnega povezovanja na področju
predlaganega projekta,

– obseg sodelovanja v mednarodnih ra-
ziskovalnih projektih3.

4.2. Vloga za (so)financiranje mora vse-
bovati naslednje dokumente:

– Obrazec: MZT-RP-1/2000 (s prilogo
A in B) - Vloga za (so)financiranje raziskoval-
nega projekta,

– Izpis bibliografij iz COBISS-a oziroma
za medicino iz baze IBMI za obdobje od
1996 naprej za odgovornega nosilca in
ostale člane projektne skupine.

4.3. Nepravočasnih in nepravilno ozna-
čenih vlog komisija za odpiranje ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
Komisija tudi ne bo obravnavala nepravilno
izpolnjenih vlog. Kot nepravilno izpolnjena
se bo štela vloga, ki:

– ni v skladu z 29. členom zakona o
raziskovalni dejavnosti,

– ne bo vsebovala obeh predpisanih obraz-
cev (MZT-RP-1/2000 s prilogama A in B),

– ne bo predložila bibliografskih izpisov
za obdobje od 1996 naprej za odgovorne-
ga nosilca in ostale člane projektne sku-
pine,

– ne bo predložila dokazil o citiranosti in
patentih,

– ne bo podpisana s strani odgovornega
nosilca in prijavitelja ter

– ne bo imela priložene izjave uporabni-
ka o sofinanciranju specifičnega aplikativ-
nega projekta (U2).

4.4. Skladno z 9. členom pravilnika o
pogojih in metodologiji izbora in financiranja
projektov temeljnega in aplikativnega razi-
skovanja ter razvoja bo MZT prijavitelje ob-
vestilo o morebitnih drugih pomanjkljivostih
in jih pozvalo, da le-te odpravijo v določe-
nem roku in o posledicah, če pomanjkljivo-
sti ne bodo odpravljene.

5. Financiranje projektov
5.1. Obseg razpoložljivih sredstev je od-

visen od proračuna Republike Slovenije za
leto 2000. Za realizacijo tega razpisa je iz
proračunskih sredstev MZT za leto 2000
predvidena orientacijska vrednost sredstev
v višini 115,000.000 SIT. Za posamezno
znanstveno vedo je predviden naslednji ob-
seg delitve sredstev:

– naravoslovno-matematične vede:
1.000 raziskovalnih ur,

– tehnične vede: 14.200 raziskovalnih ur,
– medicinske vede: 14.400 raziskoval-

nih ur,
– biotehniške vede: 600 raziskovalnih ur.
5.2. Temeljne in splošne aplikativne ra-

ziskovalne projekte bo ministrstvo financira-
lo do 100% potrebnih sredstev. Specifične
aplikativne raziskovalne projekte (U2) in pro-
jekte NCKS bo ministrstvo financiralo do
75% potrebnih sredstev za izvajanje projek-
ta. Prijavitelj specifičnega aplikativnega pro-
jekta (U2) si mora zagotoviti vsaj 25% sred-
stev s strani drugih zainteresiranih subjek-
tov in predložiti dokazila o sofinanciranju.

5.3. V skladu s Sklepom o normativih in
standardih za določanje sredstev za izva-
janje nacionalnega raziskovalnega progra-
ma in glede na obremenjenost raziskoval-
cev z raziskovalnimi urami, ki so financirani
iz proračuna Republike Slovenije, financira
MZT do:

– 1700 raziskovalnih ur letno za razisko-
valce v delovnem razmerju za polni delovni
čas in

– 567 raziskovalnih ur letno za razisko-
valce v dopolnilnem delovnem razmerju in
za univerzitetne učitelje.

6. Čas trajanja projektov:
6.1. Predvideni rok začetka izvajanja pro-

jekta je 1. 1. 2000.
6.2. Izbrane predloge projektov bo MZT

financiral dve leti in pol.
7. Splošna določila:
7.1. Razpisno dokumentacijo dvignejo

prijavitelji od dneva objave do prijavnega
roka v vložišču Ministrstva za znanost in teh-
nologijo, Ljubljana, Trg OF 13. Razpis z
razpisno dokumentacijo je dostopen tudi na
domači strani MZT (http://www.mzt.si/).

7.2. Pisne vloge z oznako “Ne odpiraj -
dodaten razpis za raziskovalne projekte -
znanstvena veda: (navedite vedo oziroma
temo iz točke 2.1. in 2.2. razpisa)“ morajo
prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah za
vsak projekt posebej v sprejemno pisarno
Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, Ljubljana. Ovojnica z vlogo mora
prispeti na naslov ne glede na vrsto prenosa
te pošiljke do vključno 19. novembra 1999
do 14. ure.

7.3. V roku dostavljene in pravilno ozna-
čene vloge bo odprla Komisija za odpiranje
vlog dne 22.11. 1999 ob 9. uri na sedežu
ministrstva, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

7.4. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru
projektov do 31. januarja 2000.

7.5. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana
oziroma na telefonu 17-84-600, (za naravo-
slovno matematične vede: Stojan Pečlin, za
tehnične vede: mag. Janez Cetin, za bioteh-
niške vede: mag. Lidija Padar Tičar in za
medicinske vede: Marko Belavič.
_________

1 29. člen zakona o raziskovalni dejavnosti :
“Odgovorni nosilec raziskovalnega projekta je
lahko raziskovalec, ki izpolnjuje naslednje pogo-
je: ima doktorat znanosti; ima objavljena
znanstvena dela v zadnjih treh letih; izkazuje spo-
sobnost za organiziranje in vodenje raziskovalne
skupine; je praviloma v delovnem razmerju v razi-
skovalni organizaciji, kjer izvaja projekt, ali je za-
sebni raziskovalec.“

2 15. člen pravilnika o pogojih in metodologiji
izbora in financiranja projektov temeljnega in a-
plikativnega raziskovanja ter razvoja: “Znanstve-
no zmožnost raziskovalcev za izvedbo predlogov
projektov temeljnega in aplikativnega raziskova-
nja se oceni z vidika: znanstvene utemeljenosti
predloga projekta; raziskovalne usposobljenosti
projektne skupine.

Projektna skupina izkazuje usposobljenost,
če:

1. odgovorni nosilec izpolnjuje z zakonom do-
ločene pogoje za odgovornega nosilca in ima
vsaj en članek kot edini avtor, objavljen v medna-
rodno priznani publikaciji v zadnjih treh letih ali
ustrezno število člankov v soavtorstvu; je bil citi-
ran v mednarodno priznanih publikacijah v zad-
njih desetih letih, razen izjemoma pri odgovornih
nosilcih raziskovalnih projektov starih do 35 let,
ali ima mednarodne patente;

2. vsaj ena tretjina raziskovalcev v projektni
skupini izpolnjuje z zakonom in s tem pravilnikom
določene pogoje za odgovornega nosilca; pri
mlajših raziskovalcih se ti pogoji upoštevajo smi-
selno;

3. oprema raziskovalne skupine zagotavlja iz-
vedbo projekta.

Področni sveti natančneje določijo pogoje iz
tega člena.“

3 Tretji odstavek 22. člena pravilnika o pogo-
jih in metodologiji izbora in financiranja projektov
temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter raz-
voja: “Predlogi aplikativnih projektov, ki bodo
hkrati prijavljeni na razpise raziskovalnih progra-
mov Evropske unije in bodo sprejeti v njihove
evalvacijske postopke, bodo imeli prednost pri
izboru sofinanciranja pred tistimi projekti, ki ne
bodo prijavljeni na razpise raziskovalnih progra-
mov Evropske unije“.

Ministrstvo za znanost in tehnoloijo
Republike Slovenije

Št. 703/99 Ob-13958
Na podlagi 27. člena zakona o razisko-

valni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in na
podlagi 5. in 9. člena pravilnika o postopku
in merilih za izbor in sofinanciranje znanstve-
nih sestankov (Ur. l. RS, št. 87/99) Mini-
strstvo za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje organizacije

znanstvenih sestankov v letu 2000
1. Naziv in sedež proračunskega porab-

nika: Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo).

2. Predmet razpisa je sofinanciranje:
– znanstvenih sestankov, ki so namenje-

ni izmenjavi in preverjanju spoznanj in znanj,
ki so plod lastnega raziskovalnega dela
znanstvenikov,

– znanstvenih sestankov, ki so namenje-
ni prenosu temeljnih znanstvenih spoznanj v
prakso in tehnološki razvoj.

Ministrstvo sofinancira stroške tiskanja va-
bil in izvlečkov referatov, najemnine dvorane
in bivanja vabljenih predavateljev iz tujine.

Učnih delavnic in poletnih šol ministrstvo
ne sofinancira, prav tako ne sofinancira se-
stankov, ki jih organizirajo vladne organi-
zacije.

3. Sestanek lahko prijavi na javni razpis
pravna oseba, ki organizira sestanek (orga-
nizator). Organizatorji, ki so vpisani v evi-
denco raziskovalnih organizacij ministrstva,
imajo prednost pri sofinanciranju sestanka.

Osnovna pogoja:
– na sestanku mora biti predvidenih naj-

manj 10 referatov oziroma vabljenih preda-
vanj,

– pred sestankom mora organizator iz-
dati zbornik izvlečkov referatov.

4. Osnovna merila za izbor so:
– aktualnost tematike in pričakovana od-

zivnost,
– reference predavateljev,
– organizacijske reference organizatorja

sestanka.
Prednost pri sofinanciranju imajo se-

stanki:
– ki imajo mednarodni značaj,
– katerih organizatorji so vpisani v evi-

denco raziskovalnih organizacij ministrstva,
– pri katerih je zagotovljena racionalnej-

ša poraba sredstev.
5. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 75 milijonov SIT.
6. Sestanek mora biti izpeljan v letu

2000. V primeru velikih sestankov, ki bodo
potekali po letu 2000, se sofinancira samo
pripravljalna dela.
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7. Vloga na razpis mora vsebovati izpol-
njen prijavni obrazec in samostojne priloge:

– programski okvir z utemeljitvijo potre-
be po organiziranju sestanka,

– seznam članov programskega in orga-
nizacijskega odbora (z nazivi in institucijo),

– seznam vabljenih predavateljev (z na-
zivi in institucijo in okvirno temo njihovega
znanstvenega prispevka),

– oceno usposobljenosti za organizacijo
sestanka in seznam že organiziranih sestan-
kov,

– finančni predračun,
– izpis iz sodnega registra za gospodar-

ske družbe,
– izpisek iz registra društev.
Prijavo (prijavni obrazec in samostojne

priloge) je treba poslati v dveh izvodih.
8. Razpisno dokumentacijo zainteresira-

ni dvignejo v recepciji Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana
vsak delavnik od 7. do 17. ure ali poiščejo
na intrenetu (http:/www.mzt.si/mzt/ten-
ders/razpissestanki00.html).

9. Vloge z vidno oznako “Ne odpiraj -
vloga za javni razpis za sofinanciranje or-
ganizacije znanstvenih sestankov v letu
2000“ in naslovom ministrstva morajo pris-
peti v sprejemno pisarno ministrstva ne gle-
de na način prenosa do vključno 1. 12.
1999 do 12. ure. Vsaka vloga mora biti v
svojem ovitku.

10. Odpiranje vlog bo na Ministrstvu za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, v sejni
sobi v V. nadstropju, 3. 12. 1999.

11. O izboru bodo prijavitelji obveščeni
najpozneje 90 dni po zaključku razpisa.

12. Vse dodatne informacije lahko zain-
teresirani dobijo na Ministrstvu za znanost
in tehnologijo pri Živi Žlajpah osebno ali po
telefonu 061/17-84-716.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije

Ob-13953
Na podlagi določil zakona o spremem-

bah in dopolnitvah zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 91/98),
pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
91/98), odredbe o načinu oddajanja sub-
vencij, dotacij in drugih transferov iz sred-
stev proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/98), programa dela PCMG za leto
1999, sprejetim na 30. seji sveta PCMG -
22. 2. 1999, Ministrstvo za malo gospo-
darstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Ma-
ribor, in Pospeševalni center za malo gos-
podarstvo, Dunajska 156, 1000 Ljubljana
objavljata

javni razpis
finančnih vzpodbud za podporo

inovacijske dejavnosti
1. Predmet javnega razpisa: Ministrstvo

za malo gospodarstvo in turizem in Pospe-
ševalni center za malo gospodarstvo bosta
sofinancirala inovacijsko dejavnost posa-
meznikov oziroma enot malega gospo-
darstva. Razvoj inovacijske dejavnosti bo so-
financiran v smislu izdelave raznih inovacij-
skih projektov, neposrednega (proizvodne-
ga) razvoja inovativnih izdelkov, realizacije
poskusnih serij novih izdelkov in patentne

zaščite novih proizvodov, z namenom pod-
pore inovacijske dejavnosti v malem gospo-
darstvu oziroma pospeševanja razvoja no-
vih proizvodov in tehnologij.

Promocijske aktivnosti inovatorja ali eno-
te malega gospodarstva v zvezi s prijavljeno
inovacijo ne bodo predmet sofinanciranja
tega razpisa.

2. Osnovni pogoji in merila: Ministrstvo
za malo gospodarstvo in turizem in Pospe-
ševalni center za malo gospodarstvo bosta
sofinancirala do največ 50% stroškov, ki jih
je imel inovator ali enota malega gospo-
darstva v letu 1999 pri razvoju, proizvodnji
in prodaji novega izdelka ali tehnologije.

Vrednost sofinanciranja inovacij posa-
meznega inovatorja ali enote malega gos-
podarstva bo največ 1,500.000 SIT.

Na razpis se lahko prijavijo inovatorji-po-
samezniki in enote malega gospodarstva (v
skladu z zakonom o gospodarskih družbah),
ki so člani SPIM - Slovenske podjetniške
inovacijske mreže.

Prednost na razpisu bodo imeli inovatorji
oziroma enote malega gospodarstva, ki:

– so razvili nov izdelek (ali tehnologijo),
ki je tržno konkurenčen, zagotavlja prihra-
nek energije, časa in materiala pri njegovi
uporabi ali izdelavi,

– so razvili izdelek že do faze prodaje,
– širijo svojo inovacijo na mednarodne

trge,
– so razvili inovacijo v skladu s širšo stra-

tegijo podjetja, okolja in zakonodaje,
– ki imajo za isto inovacijo že tudi finanč-

no podporo s strani kakega drugega mini-
strstva Republike Slovenije ali katere druge
državne institucije.

3. Vsebina vloge:
Udeleženec razpisa mora predložiti:
– prijavo na razpis z osnovnimi podatki o

inovatorju ali enoti malega gospodarstva, ki
se prijavlja,

– podatke o dosedanjih izkušnjah prija-
vitelja oziroma poslovanju enote malega
gospodarstva,

– opis inovacije z jasnim opisom upo-
rabnosti, prihrankov, koristi oziroma pred-
nosti, ki jih noviteta omogoča,

– dokazila o stroških, ki so nastali v zvezi
s prijavljeno inovacijo (stroški dela zunanjih
sodelavcev, materialni stroški, stroški po-
izvedbe in patentne prijave, ostali projektni
stroški, razen stroškov promocije),

– številko žiro računa, davčno in matič-
no številko inovatorja oziroma enote malega
gospodarstva,

– dokazilo o članstvu v Slovenski podjet-
niški inovacijski mreži (SPIM) - potrjena pri-
javnica.

4. Okvirna višina sredstev, ki je na raz-
polago za predmet javnega razpisa: na raz-
polago so sredstva v okvirni višini
11,000.000 SIT.

5. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za dodelitev sredstev: komisija
za dodeljevanje finančnih vzpodbud za pod-
poro inovacijske dejavnosti bo pri obravnavi
upoštevala samo popolne vloge. Vloge, ki
bodo prispele do 19. novembra 1999 do
14. ure na naslov: PCMG - Pospeševalni
center za malo gospodarstvo, Dunajska
156, 1000 Ljubljana, bodo obravnavane na
prvi obravnavi. Sicer pa je razpis odprt do
porabe razpisanih sredstev.

Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti,
ki mora imeti oznako: “Ne odpiraj! Prijava
na javni razpis finančnih vzpodbud za pod-
poro inovacijske dejavnosti“.

6. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo v četrtek, 25. novembra 1999, ob
10. uri, v prostorih PCMG - Pospeševal-
nega centra za malo gospodarstvo, Du-
najska 156, 1000 Ljubljana. Odpiranje
vlog ni javno.

7. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu razpisa: poten-
cialni prejemniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 15 dni od odpiranja
vlog.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri je možno
dvigniti razpisno dokumentacijo in dobiti
ostale informacije v zvezi s tem javnim razpi-
som: zainteresirani lahko dvignejo ali naro-
čijo razpisno dokumentacijo na naslovu Pos-
peševalnega centra za malo gospodarstvo,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana (kontaktna
oseba: Marija Šterbenc, tel.
061/189-18-70), vsak delovni dan od 9.
do 14. ure, do vključno 17. novembra
1999. Na istem naslovu so na voljo tudi vse
dodatne informacije v zvezi s tem javnim
razpisom.

Ministrstvo
za malo gospodarstvo in turizem in

Pospeševalni center
za malo gospodarstvo

Št. 21/99 Ob-14172
Na podlagi določil zakona o izvrševanju

proračuna Republike Slovenije za leto 1999
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 34/98, 91/98)
in odredbe o načinu oddajanja subvencij,
dotacij in drugih transferov iz sredstev pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/98) Ekonomski institut d.o.o., PE Sklad
za razvoj in usposabljanje človeških virov,
Razlagova 22/V, Maribor objavlja

javni razpis za izbiro izvajalca projekta
“Razvoj modela -Train the Trainers

in izvajanje pilotskih programov
usposabljanja za pridobitev posebnih

strokovnih znanj v predelovalnih
dejavnostih“

1. Uporabnik: Ekonomski Institut Mari-
bor d.o.o., PE Sklad za razvoj in usposab-
ljanje človeških virov, Razlagova 22/V., Ma-
ribor.

2. Predmet javnega razpisa: izbor izva-
jalca projekta “Razvoj modela - Train the
Trainers in izvajanje pilotskih programov us-
posabljanja za pridobitev posebnih strokov-
nih znanj v predelovalnih dejavnostih.

2.1. V okviru predmeta javnega razpisa
bo prejemnik opravljal aktivnosti v skladu z
Opisom projekta (Terms of Reference):

a) razvoj modela “Train the Trainers” v
sodelovanju s tujimi partnerji,

b) oblikovanje kriterijev za izbor izobra-
ževalcev ter v projekt vključenih podjetij in
mentorjev,

c) razvoj programa usposabljanja za izo-
braževalce in mentorje,

d) izvedba usposabljanje za izobraževal-
ce in mentorje,

e) koordinacija in podpora pri oblikova-
nju/razvoju posebnih programov usposab-
ljanja, prilagojenih potrebam podjetij iz pre-
delovalnih dejavnosti v Podravju,
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f) koordinacija in svetovanje pri izvedbi
pilotskih programov usposabljanja za prido-
bivanje posebnih znanj v podjetjih iz prede-
lovalnih dejavnosti Podravja,

g) pričakuje se mednarodno sodelova-
nje v okviru programov Evropske Unije,

h) druge naloge opredeljene v Opisu
projekta.

2.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati pre-
jemnik ter merila za izbor:

– za izvajanje projekta lahko konkurira
pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
izvajanje izobraževanja in izvaja izobraževa-
nje in usposabljanje odraslih (izobraževalni
centri v podjetjih, šole, organizacije za izo-
braževanje odraslih in druge institucije). Prav
tako lahko prejemnik pri prijavi oblikuje kon-
zorcij največ treh izvajalcev. Pri tem mora
biti razvidno, kateri izvajalec je prejemnik
oziroma vodja konzorcija,

– prejemnik mora imeti pedagoško – an-
dragoško usposobljeno osebje, kar doka-
zuje z referencami,

– zagotavljati je potrebno ustrezne pro-
store za izvajanje usposabljanja po modelu
“Train the Trainers”,

– izkušnje na področju poklicnega in
strokovnega izobraževanja in usposabljanja
ter sodelovanja s podjetji pri izvajanju in na-
črtovanju programov za odrasle - predvsem
s podjetji v predelovalnih dejavnostih, kar
dokaže z referencami in priporočili podjetij,
s katerimi je sodeloval,

– izkušnje pri projektih iz področja so-
dobnih izobraževalnih metodologij in ugo-
tavljanja potreb po izobraževanju/usposab-
ljanju v podjetjih.

Prejemnik mora prav tako upoštevati vse
ostale pogoje, navedene v razpisni doku-
mentaciji.

3. Orientacijska vrednost naročila je:
20,000.000 SIT za financiranje izvedbe I.
faze projekta, ki bo potekala v letu 1999
ter za sofinanciranje ostalih faz projekta, ki
bodo potekale v letu 2000. Ob tem pa si
bo prejemnik skupaj z uporabnikom priza-
deval pridobiti dodatna sredstva iz progra-
mov EU.

4. Začetek in rok za dokončanje del: pro-
jekt bo zaključen do konca leta 2000. Upo-
rabnik bo v letu 2001 izvedel evalvacijo pro-
jekta.

5. Rok za predložitev vlog na Eim d.o.o.,
PE Sklad za razvoj in usposabljanje člo-
veških virov, Razlagova 22/V je 19. novem-
ber 1999 do 12. ure. Ponudbe morajo biti
dostavljene in opremljene na način, opre-
deljen v razpisni dokumentaciji.

6. Odpiranje prispelih vlog bo potekalo
v ponedeljek, 22. 11. 1999 ob 10. uri v
prostorih Eim d.o.o., PE Sklada za razvoj in
usposabljanje človeških virov, Razlagova
22/V Maribor. Ocenjevanje vlog pa 26. no-
vembra ob 10. uri na istem naslovu. Odpira-
nje vlog ni javno.

7. Potencialni prejemniki bodo o izidu
razpisa obveščeni v 14 dneh od datuma
ocenjevanja prispelih vlog.

8. Potencialni prejemniki lahko razpisno
dokumentacijo dvignejo na sedežu Eim
d.o.o, PE Sklada za razvoj in usposabljanje
človeških virov, Razlagova 22/V, Maribor
pri Karmen Vaupotič, med 10. in 12. uro in
sicer od 2. novembra 1999 do vključno 17.
novembra 1999.

Dodatne informacije pri Mateji Karničnik
ali Dušanki Lužar, tel. 062/221-116 in
062/224-017.

Ekonomski inštitut Maribor, d.o.o.,
PE Sklad za razvoj

in usposabljanje človeških virov,
Maribor

Št. 641/99 Ob-13857
Republika Slovenija, Ministrstvo za zna-

nost in tehnologijo, Trg Osvobodilne fronte
13, Ljubljana (v nadaljevanju: MZT) na pod-
lagi 27.člena zakona o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91) in 5. člena pravil-
nika o infrastrukturnih razvojnih centrih (Ur.
l. RS, št. 82/99) objavlja

javni razpis
za subvencioniranje stroškov delovanja
infrastrukturnih razvojnih centrov v letu

1999
1. Predmet javnega razpisa je subven-

cioniranje do 30% stroškov delovanja infra-
strukturnih razvojnih centrov, ki so organizi-
rani v skladu s pravilnikom o infrastrukturnih
razvojnih centrih:

1.1. kot branžni tehnološki centri (v na-
daljevanju: TC) na področju orodjarstva, pa-
pirništva, obutvene in usnjarske industrije,
gradbeništva, lesarstva, balneologije, ani-
malne prehrane, hmeljarstva in pivovarniš-
tva ter spajanja kovinskih materialov, ali

1.2. kot regijski tehnološki centri v Po-
murju in na področju Novega mesta in Bele
Krajine.

2. Pravico do subvencioniranja delova-
nja pridobi tehnološki center na osnovi iz-
bora v okviru javnega razpisa, upoštevaje
naslednje kriterije:

– center mora biti vezan na oziroma
ustanovljen s strani več gospodarskih orga-
nizacij znotraj gospodarske panoge oziro-
ma branže (ustanoviteljica je lahko tudi dr-
žava, občine, GZS, SRD, itd.),

– mora imeti eno ali več raziskovalnih
oziroma razvojnih skupin, ki so evidentirane
v evidencah MZT,

– pisno mora biti izkazan jasen inte-
res več gospodarskih organizacij za razvoj-
no povezovanje ter delež sredstev, opre-
me, vnaprejšen zakup kapacitet, itd., ki so
jih le-ti pripravljeni vložiti v center.

3. Ob prijavi mora TC predložiti program
dela in poslovni načrt za obdobje 1999 in
okvirne smernice poslovanja za naslednjih
5 let.

4. V programu dela in poslovnem načrtu
mora TC:

– jasno opredeliti vlogo in cilje delovanja
centra,

– priložiti analizo, ki dokazuje rast trgov
na področjih načrtovanih dejavnosti oziro-
ma potrjuje smiselnost vlaganj države v do-
ločeno področje,

– predložiti finančni načrt poslovanja za
tekoče leto, s posebnim povdarkom na virih
prihodkov,

– predložiti cenik storitev centra za usta-
novitelje, člane in druge uporabnike,

– predložiti opis programov oziroma sto-
ritev, ki jih TC ponuja uporabnikom, kot npr.
sodelovanje pri razvojno-raziskovalnih pro-
jektih z gospodarskimi družbami; prenos
znanja, pridobivanje novih znanj, vpeljeva-
nje tehnologij, itd.,

– prikazati svojo morebitno povezanost
z drugimi raziskovalno razvojnimi organiza-
cijami doma in v tujini,

– predložiti podatke o svoji formalni or-
ganiziranosti,

– predložiti seznam redno oziroma do-
polnilno zaposlenih,

– predložiti popis obstoječe oziroma do-
segljive raziskovalno razvojne opreme,

– predložiti morebitne reference ključ-
nih ljudi v tehnološkem centru iz področja
prenosa znanja, rezultatov raziskav in teh-
nologij v prakso.

5. Prednost pri izbiri bodo imeli TC, ki
uspešno delujejo že dalj časa, ustvarjajo
večji del prihodkov na trgu, povezujejo več-
je število zainteresiranih gospodarskih družb
in drugih uporabnikov znanja in storitev TC.

6. Orientacijska vrednost za izvedbo pred-
meta razpisa je 60 milijonov SIT, čas trajanja
sofinanciranja pa je do konca leta 1999.

7. Vloga za razpis mora vsebovati poleg
popolno izpolnjenega prijavnega obrazca
TC-99 še vse priloge, ki so navedene v
razpisni dokumentaciji (navodilo za pripravo
prijave).

8. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nejo predlagatelji vsak dan od 8. do 16. ure,
v času trajanja razpisa na recepciji MZT, Trg
OF 13. Ljubljana. Razpisna dokumentacija
se nahaja tudi na elektronskem naslovu
http://www.mzt.si/mzt/tenders/razpi-
si-99.html.

9. Pisne vloge z oznako: «Ne odpiraj -
vloga za javni razpis - subvencije za infra-
strukturne razvojne centre« in naslovom po-
šiljatelja morajo prispeti do 5. 11. 1999 do
14. ure v vložišče MZT, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, ne glede na način prenosa.

10. V postopku za izbiranje predlogov
za subvencioniranje dela stroškov delova-
nja infrastrukturnih centrov se obravnavajo
prijave, ki vsebujejo vse, z javnim razpisom
zahtevane podatke in dokazila ter prispejo
na ministrstvo v roku, določenem v javnem
razpisu.

11. Za strokovno oceno vlog za subven-
cioniranje dela stroškov delovanja infrastruk-
turnih centrov minister imenuje komisijo, ki
v roku 30 dni od zaključka razpisnega roka
oceni ali so izpolnjeni pogoji za dodelitev
subvencije za dodelitev subvencije za delo-
vanje infrastrukturnega razvojnega centra.

12. Komisijsko odpiranje vlog bo 9. 11.
1999 ob 10. v prostorih Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana.

13. Podrobnejše informacije o razpisu
lahko dobite po telefonu 061-1784627 -
Drago Gorjup oziroma 061-1784620 - dr.
Aleš Mihelič.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 871/99-09103 Ob-13748

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

oblikovanje, tisk in distribucijo revije
Šport mladih

I. Naročnik: naročnik storitev, za katere
iščemo najugodnejšega ponudnika, je Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana.

II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je oblikovanje, tisk in

distribucija revije Šport mladih. Ponudnik
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lahko oblikuje ponudbo za 1. oblikovanje
ločeno, 2. organizacija tiska in distribucije
ločeno 3. oblikovanje, organizacijo tiska in
distribucijo skupaj.

Ponudnik mora aktivno sodelovati pri ob-
likovanju oziroma tisku revije tako, da bo
primerljiva s sodobnimi trendi oblikovanja in
tiska za ciljno populacijo revije.

Na leto izide 10 številk (od tega 2 dvojni
številki s povečanim obsegom), in sicer 25.
v mesecu ter 3 posebne številke (v maju in
juliju) revije Šport mladih. Naklada revije na
posamezno številko je 4000 izvodov. Distri-
bucjia revije se vrši po pošti v foliji na naslo-
ve, ki jih ponudniku posreduje naročnik ta-
ko, da je datum dostave revije na naslove
26. v mesecu.

Revija je natisnjena na 60 straneh, in
sicer 44 strani 2/2 in 16 strani 4/4, na 90
gramskem papirju biomat ter ovitek 150
gramski biomat.

III. Orientacijska vrednost naročila: orie-
natcijska vrednost naročila je 15,000.000
SIT.

IV. Datum začetka in dokončanja stori-
tve: rok začetka del je 10. 1. 2000 in rok
dokončanja del 31. 12. 2000.

V. Merila za izbiro najugodneješega po-
nudnika:

– redno izdajanje tedenskega ali meseč-
nega časopisa,

– reference s področja tiskarstva, obli-
kovanja in distribucije,

– cena,
– ugodnosti,
– priložen terminski načrt za leto 2000.
VI. Pogoji financiranja in plačila: na-

ročnik zagotavlja izvajalcu 100% meseč-
no plačilo v roku 30 dni po opravljeni sto-
ritvi.

VI. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo lahko dvignete na Ministrstvu
za šolstvo in šport, Sektor za šport, Ce-
lovška 25, Ljubljana, do 17. 11. 1999 med
8. in 12. uro (Marko Kolenc).

VII. Rok za oddajo ponudb: rok za odda-
jo ponudb je 19. 11. 1999 (poštni žig).

Ponudbe lahko oddate osebno ali po
pošti na naslov Ministrstvo za šolstvo in
šport, Celovška 25, Ljubljana, in sicer v za-
pečateni ovojnici z oznako “Razpis - revija
Šport mladih - ne odpiraj”.

Ponudba mora biti izdelana v skladu s
27., 28., 29., 30. in 31. členom zakona o
javnih naročilih.

VIII. Odpiranje ponudb: odpiranje po-
nudb bo 22. 11. 1999 ob 12. uri v prosto-
rih Ministrstva za šolstvo in šport, Sektorja
za šport, Celovška 25, Ljubljana.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje

IX. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudnike
bomo obvestili o izidu javnega razpisa v 8
dneh od dneva odpiranja ponudb.

X. 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 predložiti ustrezna
dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

XI. Druge informacije o naročilu: vse na-
daljnje informacije o naročilu lahko dobite

na Sektorju za šport, Celovška 25 ali na
telefon 321-848, 321-855 (Marko Kolenc).

Ministrstvo
za šolstvo in šport

Ob-13875

Javni razpis
za izbiro najugodnejših kupcev za

nakup pšenice pod minimalno
kakovostjo iz državnih blagovnih rezerv

1. Ime oziroma naziv in sedež ponudni-
ka: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, kontaktni
osebi Lojzka Sever, tel. 061/18-97-319 in
Dušan Šelih, tel. 061/18-97-327 (faks
061/18-97-347).

2. Predmet razpisa: prodaja ca. 7.800
ton pšenice iz odkupa letine 1999, ki ne
ustreza minimalnim pogojem za krušno pše-
nico.

3. Rok prevzema blaga: sukcesivno od
podpisa pogodbe do 31. 12. 1999.

4. Rok, v katerem lahko kupci predložijo
ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bo-
do predložene najkasneje do 8. 11. 1999
do 14. ure na Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpsia v Urad-
nem listu RS ter navedbo predmeta razpisa.

5. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 9. 11. 1999, ob 11. uri na Zavodu Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve, Du-
najska 106, Ljubljana, VIII. nadstropje.

6. Rok, v katerem bodo kupci obvešče-
ni o izidu javnega razpisa: kupci bodo ob-
veščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v
8 dneh od sprejetja sklepa o izbiri najugod-
nejših kupcev.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko kupci
dvignejo razpisno dokumentacijo: zavod Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve, kontakt-
na oseba tajništvo, Dunajska 106, Ljubljana,
tel.061/18-97-300, faks 061/18-97-347.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 29. 10. 1999 do 8. 11. 1999 od 8. do
13. ure.

9. Ostali podatki: dodatne informacije
kupci dobijo na Zavodu Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana, kontaktni osebi Lojzka Sever, tel.
061/18-97-319, in Dušan Šelih, tel.
061/18-97-327, faks 061/18-97-347.

10. Ponudba mora veljati do: 31. 12.
1999.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 362-77/99 Ob-13800
Stanovanjska komisija Vlade Republike

Slovenije na podlagi 6. člena stanovanjske-
ga pravilnika Stanovanjske komisije Vlade
Republike Slovenije objavlja

razpis
za dodelitev službenih stanovanj v

najem v Mariboru, Dravogradu, Murski
Soboti, Kopru, Radečah in na Igu
Predmet razpisa
I. Predmet razpisa:
1. Maribor, Borštnikova ulica 75, stano-

vanje št. 5, v izmeri 64,45 m2,

2. Dravograd, Mariborska cesta 39, prit-
ličje, v izmeri 54,75 m2,

3. Murska Sobota, Vrtna ulica 8, stano-
vanje št. 47, v izmeri 32,44 m2,

4. Koper, Vojkovo nabrežje 24, stano-
vanje št. 1, v izmeri 26,94 m2.

Upravičenci: delavci Ministrstva za finan-
ce, Carnske uprave Republike Slovenije,
zaposleni v carinarnicah in carinskih izpo-
stavah.

II. Predmet razpisa:
1. Ig, Ig 133, pritličje, v izmeri 97,68 m2,
2. Radeče, Pot na brod 12, stanovanje

št. 6, v izmeri 90,79 m2,
3. Radeče, Pot na brod 14, I. nadstrop-

je, v izmeri 69,90 m2,
4. Radeče, Pot na brod 21, I. nadstrop-

je, v izmeri 39,54 m2,
5. Radeče, Pot na brod 21, II. nadstrop-

je, v izmeri 53,96 m2.
Upravičenci: delavci Ministrstva za pra-

vosodje, Uprave za izvrševanje kazenskih
sankcij, zaposleni v Zavodu za prestajanje
kazni zapora Ig in delavci Uprave za izvrše-
vanje kazenskih sankcij, zaposleni v Prevz-
gojnem domu Radeče.

Pogoji razpisa: predlog predstojnika s
prednostnim redom v organu in vlogami pro-
silcev, ki so upravičeni po tem razpisu, v
skladu z določbami stanovanjskega pravilni-
ka Stanovanjske komisije Vlade Republike
Slovenije, se pošlje na Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
27a, Ljubljana, v roku 14 dni po objavi v
Uradnem listu RS.

Vlada RS
Servis skupnih služb vlade

Št. 40/99 Ob-13856
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg

OF 13, Ljubljana, objavlja

obvestilo o razpisu za prijavo
sodelovanja

pri novih projektih evropskega
programa znanstvenih in tehničnih

raziskav COST,
ki so v pripravi in pri katerih lahko polno-

pravno sodelujejo zainteresirane organiza-
cije iz Republike Slovenije - članice Progra-
ma COST:

Promet:
COST 340 »Towards a European inter-

modal transport network: Lessons from hi-
story«

Materiali:
COST 527 »Plasma polymers and rela-

ted materials«
Okolje:
COST 625 »3-D monitoring of active tec-

tonic structures«
Kmetijstvo/Biotehnologija:
COST 845 »Brucellosis in animals and

man«
Kemija
COST D19 »Chemical functionality spe-

cific to the nanometer scale«
Sodelovanje pri projektih COST temelji

izključno na lastnih ali nacionalnih virih fi-
nanciranja, torej se lahko v načelu za sode-
lovanje prijavijo samo organizacije, ki že ima-
jo ustrezne nacionalne raziskovalno-razvoj-
ne projekte in zagotovljeno financiranje.

Prijavi za sodelovanje v projektu COST
je potrebno priložiti naslednjo dokumenta-
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cijo, ki je potrebna za začetek postopka na
Vladi Republike Slovenije za podpis Memo-
randuma o soglasju za sodelovanje v pro-
jektu COST:

– uradno izjavo organizacije o odločitvi
za sodelovanje v projektu COST in virih fi-
nanciranja projektnih aktivnosti v Sloveniji,

– preliminarni program raziskav in dru-
gih aktivnosti, ki jih organizacija namerava
izvajati v Sloveniji v okviru projekta COST,

– uradno izjavo organizacije o strokov-
njaku, ki ga predlaga za koordinatorja pro-
jekta COST v Sloveniji, ki je hkrati tudi član
Upravnega odbora projekta v Bruslju.

Projektni dokumenti in ostale informaci-
je o načinu vključevanja v objavljene predlo-
ge projektov so na voljo na Ministrstvu za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljublja-
na, pri Barbari Zupan, tel. 061/178-46-92,
faks 061/178-47-21, e. pošta barbara.zu-
pan@mzt.si.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 401-57/97-99 Ob-13726
Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran, ki jo

zastopa županja Vojka Štular, prof. na pod-
lagi 31. člena statuta Občine Piran in skle-
pa Občinskega sveta Občine Piran št.
401-57/97-99, z dne 30. 9. 1999, objavlja

razpis

1. Razpisovalec: Občina Piran, Tartini-
jev trg 2, 6320 Piran, Slovenija.

2. Predmet razpisa: zbiranje predlogov
in idejnih zasnov za spremembo na-
membnosti z namenom prodaje ne-
premičnine na Kidričevem nabrežju 2 v
Piranu - “Palača Trevisini“, parc. št. 1122,
vl. št. 938, k.o. Piran mest, v lasti Občine
Piran, skupne koristne površine
1.303,88 m2.

Namen razpisa je pridobitev idej oziroma
raziskava trga pričakovanj potencialnih kup-
cev nepremičnine o njeni bodoči namem-
bnosti. Postopek spremembe namembno-
sti bo izvedel razpisovalec po potrditvi pred-
loga na Občinskem Svetu.

Postopek prodaje bo izveden po potrje-
ni in skladno z zakonom spremenjeni na-
membnosti.

Objekt se nahaja na ravnem terenu v
središču starega mestnega jedra mesta Pi-
ran neposredno ob starem mestnem prista-
nišču v območju namenjenem kulturi in
umetnosti. Za nepremičnino velja spome-
niškovarstveni režim I stopnje.

Dodatne informacije lahko interesenti pri-
dobijo neposredno na sedežu Občine Piran
ali ne tel. št. 066/746-224 pri Borisu Ko-
čevarju oziroma preko elektronske pošte.
Ogled je možen na podlagi poprejšnjega
dogovora.

3. Razpisni pogoji:
Predlog udeleženca more vsebovati na-

slednje obvezne sestavine:
– ime in priimek oziroma firmo in sedež,
– obrazložen predlog spremembe nam-

embnosti,
– višino kupnine, ki bi jo bil predlagatelj

pripravljen plačati za objekt po spremenjeni
namembnosti.

Pri predlogu spremembe namembnosti
je potrebno vpoštevati pogoje spomeniške-
ga varstva, ki so podrobneje navedeni v raz-
pisni dokumentaciji. Razpisno dokumenta-

cijo lahko pridobijo udeleženci brezplačno
na sedežu Občine Piran v prostorih Urada
za okolje in prostor ali po elektronski pošti.

Predloge lahko udeleženci pošljejo na
naslov: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6320
Piran, Slovenija, s pripisom “Palača Trevisi-
ni“ ali na E-mail naslov: Obcina.Pira-
n@Piran.gov.si.

Predloge se lahko pošlje do vključno
20. 11. 1999.

Vsi udeleženci bodo obveščeni o pred-
laganih namembnostih, pri čemer bo razpi-
sovalec posredoval podatke tako, da bo za-
gotovljena anonimnost udeleženca in bo
spoštovana poslovna tajnost oziroma dolo-
čila zakona o varstvu osebnih podatkov.

Tega razpisa ni mogoče razumeti kot jav-
nega razpisa po določbah zakona o javnih
naročilih.

Udeležba na tem razpisu ni pogoj za ude-
ležbo na javni dražbi, ki bi bila opravljena
zaradi prodaje nepremičnine.

Za udeležbo na tem razpisu ni mogoče
pričakovati ali zahtevati nagrade ali drugega
nadomestila stroškov in ga zato ni mogoče
razumeti kot z javnim razglasom dane oblju-
be za nagrado. Razpisovalec ne bo izbiral
najboljšega udeleženca.

Gradivo, ki ga udeleženec pošlje ali
osebno dostavi razpisovalcu prenaša neod-
plačno v last razpisovalca.

Dokumentacije, ki jo bo dostavil udele-
ženec ni mogoče šteti kot ponudbe in ude-
leženca ne zavezuje.

Občina Piran

Št. 1339/99-22 Ob-13749
Na podlagi 25. člena zakona o zavodih

(Ur. l. RS, št. 12/91) in 5. člena ter 31.
člena zakona o uresničevanju javnega inte-
resa na področju kulture (Ur. l. RS, št.
75/94) ter 9. in 18. člena statuta občine
Gornja Radgona (Ur. l. RS, št. 44/99) ter
8. člena odloka o izvajanju kino dejavnosti v
Občini Gornja Radgona, (Uradne objave Ob-
čine Gornja Radgona, št. 23/99), objavlja
Občina Gornja Radgona

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje kino

dejavnosti v Občini Gornja Radgona
1. Koncedent: Občina Gornja Radgona,

Partizanska cesta 13, Gornja Radgona.
2. Predmet koncesije: izvajanje javne

službe “izvajanje kino dejavnosti“ v Občini
Gornja Radgona.

3. Trajanje koncesije: koncesija se po-
deljuje za dobo petih let in prične veljati z
dnem podpisa koncesijske pogodbe.

4. Krajevno območje: območje občine
Gornja Radgona v mestu Gornja Radgona.

5. Obseg koncesije: izvajanje kino de-
javnosti in s tem povezana oddaja prostorov
v najem.

6. Viri financiranja: prihodki od vstopni-
ne in najemnin.

7. Na razpis se lahko prijavijo javni zavo-
di s področja kulture, posamezniki in prav-
ne osebe, ki so vpisane v sodni register
oziroma razvid del in nalog samostojnih
ustvarjalcev kulturnih programov pri pristoj-
nem ministrstvu.

8. Pogoji razpisa: interesenti za pridobi-
tev koncesije morajo izpolnjevati pogoje, na-
vedene v odloku o izvajanju kino dejavnosti

v Občini Gornja Radgona (Ur. objave Obči-
ne Gornja Radgona, št. 23/99) in sicer:

– da je sedež oziroma stalno bivališče v
Republiki Sloveniji,

– da je vpisan v sodni register oziroma
razvid del in nalog samostojnih ustvarjalcev,

– da imajo izdelan program za izvajanje
storitev, ki je predmet koncesije,

– da zagotavljajo vzdrževanje objekta in
opreme v smislu skrbnega gospodarja,

– da omogočajo izvajanje dejavnosti pri-
reditev, ki se financirajo iz proračuna Obči-
ne Gornja Radgona na osnovi koledarja pri-
reditev.

9. Prijava na razpis mora vsebovati do-
kazila določena in predpisana v razpisni do-
kumentaciji.

10. Oddaja ponudb: rok v katerem mo-
rajo ponudniki predložiti ponudbe z zah-
tevanimi dokazili je 15. november 1999 do
9. ure. Ponudbe se oddajo v zaprti kuverti,
z navedbo točnega naslova ponudnika in z
oznako “Javni razpis - koncesija za izvajanje
kino dejavnosti - Ne odpiraj“, na naslov:
Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta
13, 9250 Gornja Radgona.

11. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo 15. novembra 1999 ob 10. uri v
sejni sobi Občine Gornja Radgona, Parti-
zanska cesta 13, Gornja Radgona. Upošte-
vane bodo le pravilno opremljene (označbo
naslovnika in ponudnika), ki bodo pravoča-
sno prispele na naslov koncedenta.

12. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– kvaliteta in realnost izvajanja programa,
– druge morebitne ugodnosti, ki jih kon-

cesionar nudi uporabnikom.
13. O izbiri koncesionarja odloči občin-

ska uprava z upravno odločbo do 2. de-
cembra 1999.

14. Koncedent si pridružuje pravico, da v
primeru ene ponudbe, ne podeli koncesije.

15. Koncedent in koncesionar skleneta
pisno koncesijsko pogodbo. V imenu kon-
cedenta pogodbo podpiše župan.

16. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v os-
mih dneh po objavi razpisa (med 8. in
10. uro) na Občini Gornja Radgona, Parti-
zanska cesta 13, Gornja Radgona, v Od-
delku za družbene dejavnosti in gospo-
darstvo pri Ivanki Hibler, ki daje tudi informa-
cije v zvezi z razpisom. Razpisno dokumen-
tacijo dvignete na osnovi dokazila o plačilu
stroškov dokumentacije. Znesek in način pla-
čila za razpisno dokumentacijo: znesek v vi-
šini 2.000 SIT za stroške dokumentacije na-
kažite na žiro račun št. 51910-630-76108.

Občinska uprava
Občine Gornja Radgona

Št. 33/99 Ob-13786
Mestna občina Velenje, Urad za negos-

podarske javne službe, objavlja na podlagi
10. člena zakona o športu (Ur. l. RS, št.
22/98)

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2000, ki jih
bo v letu 2000 občina sofinancirala iz

občinskega proračuna
I. Na razpisu lahko sodelujejo športna

društva, njihova združenja in drugi subjekti,
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ustanovljeni na podlagi zakona o zavodih in
zakona o gospodarskih družbah, če imajo v
svoji dejavnosti registrirano izvajanje šport-
nih dejavnosti.

II. Iz proračunskih sredstev se bodo sofi-
nancirali naslednji programi:

1. šport otrok in mladine:
– interesno športno vzgojo predšolskih

otrok, zlasti dejavnosti v okviru programa
športne značke “Zlati sonček”, plavalne te-
čaje, smučarski vrtec, športne delavnice,

– interesno športno vzgojo šoloobvez-
nih otrok, zlasti dejavnosti v okviru progra-
ma športne značke “Zlati sonček”, športno
šolo, počitniški program, organizacijo in iz-
vedbo šolskih športnih tekmovanj itd.,

– interesna športna vzgoja mladine (or-
ganizacija in izvedba občinskih in državnih
tekmovanj);

2. šport mladih, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport, ki ima značaj rednega
športnega treniranja:

– dogovorjene programe individualnih in
kolektivnih športnih panog;

III. Športnorekreativna dejavnost odra-
slih:

– športnorekreativne programe za odra-
sle,

– množične športnorekreativne akcije in
prireditve;

IV. Programi izpopolnjevanja strokovnih
delavcev;

V. Delovanje javnega športnorekreacij-
skega zavoda;

VI. Drugi za šport pomembni programi.
Predlagatelji programov morajo posre-

dovati natančen opis programa s predvide-
nim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom ter navedbo odgovor-
ne osebe.

Programi morajo biti finančno ovredno-
teni in navedeni viri sofinanciranja.

Rok za prijavo na razpis je do 11. 1.
2000.

Izbrane programe bomo sofinancirali na
podlagi meril in kriterijev za sofinanciranje
športnih programov iz občinskega proraču-
na.

Kandidirajo lahko zavodi, društva, zveze
in druge neprofitne organizacije, ki imajo
sedež v Mestni občini Velenje in sta od nji-
hove registracije že pretekli dve leti.

Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci
neprofitnih organizacij in zavodov.

Z izbranimi izvajalci bodo podpisane po-
godbe po sprejetju proračuna za leto 2000,
ko bo tudi znana višina odobrenih sredstev.

Prijave je potrebno poslati na naslov:
Mestna občina Velenje, Urad za negospo-
darske javne službe, Področje športa, Titov
trg 1, p. p. 97, 3322 Velenje.

Mestna občina Velenje
Urad za negospodarske javne službe

Št. 65000/013/99 Ob-13804
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Uradni list RS, št. 22/98) Mestna občina
Slovenj Gradec objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa, v Mestni občini

Slovenj Gradec v letu 2000
1. Predmet razpisa.
1.1. Šport otrok in mladine.

– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,

– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,

– športna vzgoja otrok in mladine s po-
sebnimi potrebami,

– programi športa nadarjenih otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport,

– tekmovanja otrok in mladine v sistemu
šolskih tekmovanj,

– počitniški programi otrok in mladine.
1.2. Športno rekreativna dejavnost odra-

slih.
Sofinancirali bomo programe, ki imajo

značaj redne vadbe.
1.3. Programi kakovostnega in vrhun-

skega športa.
Sofinancirali bomo programe športnikov,

ki dosegajo vidne uspehe na državnem in
mednarodnem nivoju.

1.4. Šport invalidov.
1.5. Izobraževanje, strokovno usposab-

ljanje in štipendiranje strokovnih kadrov.
1.6. Športne prireditve.
1.7. Drugi za šport pomembni programi.
2. Pogoji razpisa.
2.1. Usposobljenost kandidata.
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne

osebe javnega in zasebnega prava in za-
sebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje
za izvajanje dejavnosti na področju športa.

3. Vsebina vloge.
– izpolnjeno prijavo za sofinanciranje

športnih programov (obrazec MOSG),
– podatke o članstvu (obrazec MOSG),
– dokazilo o usposobljenosti (odločba o

registraciji od pristojnega upravnega organa),
– zaključni račun za preteklo leto (1999)

potrjen s strani Agencije za plačilni promet,
– program dela društva oziroma organi-

zacije za leto 2000, s predvidenim številom
udeležencev, krajem izvajanja programa in
urnikom,

– podatke o višini potrebnih sredstev po-
sameznega programa in viri sofinanciranja,

– izjavo odgovorne osebe, da so nave-
deni podatki v prijavi točni.

4. Rok in način prijave.
Vloge s predpisano dokumentacijo, s pri-

pisom “javni razpis na področju športa
2000”, morajo kandidati poslati s priporo-
čeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul.
5, do 10. decembra 1999.

5.Postopek obravnave vlog.
Izbrane programe bomo ovrednotili na

podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih
programov in objektov v Mestni občini Slo-
venj Gradec.

Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vlo-
ge, bodo na to opozorjeni, za dopolnitev
vloge pa bodo imeli na voljo dodatni petd-
nevni rok. Kolikor kandidat v določenem
roku ne dopolni vloge bo le-ta zavržena.

Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotav-
ljajo ustrezno strokovno usposobljenost in
znanje, in ki vključujejo večje število udele-
žencev v posamezne programe.

Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci
neprofitnih organizacij in zavodov.

Upravičenci bodo o vrednotenju vlog in
dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje v
desetih dneh po sprejemu proračuna Mest-
ne občine Slovenj Gradec.

Z izbranimi izvajalci bomo sklenili po-
godbe.

6. Razpisna dokumentacija.
Interesenti lahko razpisno dokumentaci-

jo dvignejo na Uradu za šport Mestne obči-
ne Slovenj Gradec, informacije v zvezi z
razpisom pa dobijo na tel. št.
0602/41-114.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 24/99 Ob-13855
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Uradni list RS, št. 22/98) in 2. člena pravil-
nika o načinu vrednotenja športnih progra-
mov v Občini Trebnje (Uradni list RS, št.
54/99) Občina Trebnje (v nadaljnjem bese-
dilu: Občina) objavlja

javni razpis
za zbiranje prijav za sofinanciranje

programov na področju športa v letu
2000

Pravico do prijave na javni razpis za sofi-
nanciranje športnih programov imajo šport-
na in ostala društva, šole, VVZ in podjetja, ki
v svojih programih izvajajo športne aktivno-
sti in izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a) da izvajajo program javnega intere-
sa– nacionalni program športa v RS,

(b) da imajo organizirano vadbo, v katero
je vključeno najmanj 20 aktivnih– stalnih
članov po skupini,

(c) da imajo zagotovljene materialne in ka-
drovske pogoje za izvajanje programa športa,

(d) da imajo urejeno evidenco o članstvu
in o plačani članarini,

(e) da letno dostavljajo podatke o reali-
zaciji sklenjene pogodbe.

I) Zbiramo prijave za sofinanciranje pro-
gramov na področju športa, in sicer za na-
slednje vsebine:

1. Šport otrok, mladine in študentov,
– športni program Zlati sonček,
– program “Naučimo se plavati,”
– šolska športna tekmovanja,
– programi redne vadbe.

2. Vrhunski in tekmovalni šport
2/1Vrhunski posamezniki

– program cicibanov, mlajših in starej-
ših dečkov in deklic,

– program mladinskega in zveznega
razreda, perspektivnih športnikov in  šport-
nikov mednarodnega in svetovnega razre-
da.

2/2 Vrhunske ekipe
– programe ekip, ki tekmujejo v držav-

nih ligah.
2/3 Tekmovalni šport

– programe skupin v športnih druš-
tvih, ki redno vadijo in se udeležujejo tek-
movanj na nižjih nivojih.

3. Športno rekreacijo
– programe za izvajanje športne re-

kreacije v športnih društvih,
– rekreativna tekmovanja na ravni ob-

čine ali več občin.
4. Šport invalidov in upokojencev

– program športa invalidov in upoko-
jencev.

5. Promocijska dejavnost
– vrhunske športne prireditve,
– organizacija meddruštvenih tekmo-

vanj.
 6. Priznanja športnikom in športnim de-

lavcem
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– proglasitev športnika leta,
– priznanja športnim delavcem.

7. Strokovno izpopolnjevanje
– sofinanciranje programov stroškov

šolanja strokovnih kadrov,
– financiranje dogovorjenih študijskih

programov študentov Fakultete za šport.
 8. Športne objekte (investicijsko vzdr-

ževanje)
– adaptacija in rekonstrukcija objek-

tov in športnih naprav,
– posodobitev objektov in športnih na-

prav,
– racionalizacija stroškov (ekološki,

tehnični in tehnološki vidik),
– ostala dela, ki so nujna za nemote-

no izvajanje dejavnosti in niso predmet  te-
kočega vzdrževanja.

Okvirna vrednost programov športa za
leto 2000 je 18,600.000 SIT.

II. Razpisna dokumentacija je na voljo
deset dni po objavi razpisa. Prevzamete jo
lahko proti plačilu 2.000 SIT na ŽR.:
52120- 630-40206 Občine Trebnje s pri-
pisom “Šport – razpisna dokumentacija”,
na Oddelku za družbene dejavnosti, Občina
Trebnje, Goliev trg 5.

III. Merila in pogoji so sestavni del razpi-
sne dokumentacije.

IV. Podrobna pojasnila in druge informa-
cije dobite na Oddelku za družbene dejav-
nosti, Občina Trebnje, Goliev trg 5, Treb-
nje. Kontaktna oseba je Hrenk, telefon:
068/3481-133, faks 068/3481-131, med
8. in 10. uro.

VI. Izvajalci morajo prijaviti programe ob-
vezno na prijavnem obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije in priložiti doka-
zila iz 1.točke razpisa (od a do e).

VII. Izvajalci športnih programov pošljejo
prijavo do 30. 11. 1999, na naslov: Občina
Trebnje, Oddelek za družbene dejavnosti,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje, z oznako na
ovojnici “Javni razpis za šport 2000”.

XI. Izbrani izvajalci športnih programov
bodo po sprejetju proračuna Občine
Trebnje za leto 2000 pismeno obveščeni
o odobrenih sredstvih in povabljeni k
podpisu pogodbe za izvedbo programa
športa.

Občina Trebnje

Ob-13959
Na podlagi 4. člena zakona o finančnih

intervencijah v kmetijsko proizvodnjo in pri-
delavo hrane (Uradni list RS, št. 5/91), 7.
člena pravilnika o finančnih intervencijah za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Treb-
nje (Ur. list RS, št.19/96) in sprejetih krite-
rijev za uveljavljanje intervencijskih sredstev,
sprejetih na občinskemu svetu dne 20. 6.
1997, objavlja Občina Trebnje,

II. javni razpis
za dodeljevanje sredstev za finančne

intervencije za ohranjane in razvoj
kmetijstva v Občini Trebnje v letu

1999.
Splošni Pogoji
1. Upravičenci do interventnih sredstev

so pravne in fizične osebe, občani Občine
Trebnje, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejav-
nostjo, ki jim je to poglavitna osnova za pre-
živetje in imajo stalno prebivališče oziroma
sedež v Občini Trebnje.

2. Sredstva za intervencije se dodeljuje-
jo kot regresi, premije in podpore.

3. Zahtevke za intervencijska sredstva
vložijo upravičenci na obrazcu, ki ga dobijo
na Občini Trebnje v sprejemni pisarni in po-
godbo o sofinanciranju in dodelitvi sredstev,
ki se dobi na oddelku za gospodarstvo. K
vsaki vlogi je potrebno poleg posebnih do-
kazil priložiti še potrdilo o lastništvu ali po-
sestni list, ki ne sme biti starejši od 3 mese-
cev, oziroma pogodbo o zakupu zemljišč.

4. Kriteriji za dodelitev sredstev so raz-
vidni iz vsebine razpisa.

5. Prednosti bodo imele vloge, ki bodo
zagotavljale aktivno zaposlitev in razvoj kme-
tije.

6. Investitor, ki je za določeno investicijo
že prejel podporo ne more ponovno kandi-
dirati na tem javnem razpisu.

Predmet razpisa
1. Sofinanciranje načrtov za gospodar-

ske objekte.
2. Subvencioniranje dopolnilnih dejavno-

sti.
3. Sofinanciranje prestrukturiranja kme-

tijskih gospodarstev.
4. Urejanje kmetijskih zemljišč.

Posebni pogoji razpisa za posamezne
ukrepe

1. Sofinanciranje načrtov za gospodar-
ske objekte in nove tehnološke rešitve.

Skupna vrednost sofinanciranja izdelave
projektne dokumentacije za gospodarske ob-
jekte in nove tehnološke rešitve je 800.000
SIT. Regresira se do 50% vrednosti računa
za izdelano projektno dokumentacijo.

Vloga mora vsebovati:
– mnenje kmetijske svetovalne službe o

primernosti investicije,
– lokacijsko dovoljenje,
– račun za izdelano projektno dokumen-

tacijo,
– podpisano pogodbo o sofinanciranju

in dodelitvi sredstev.
2. Sofinanciranje ostalih dopolnilnih de-

javnosti v kmetijstvu in kmečkega turizma.
Skupna vrednost za sofinanciranje do-

polnilnih dejavnosti je 700.000 SIT, Podpo-
ra je namenjena za gradnjo objektov, naba-
vo strojev in opreme za opravljanje dopolnil-
nih dejavnosti. Vlagatelji lahko pridobijo do
30% vrednosti vlaganj.

Namen ukrepa je pospešiti dejavnosti
kmečkega turizma in dopolnilnih dejavnosti,
pospešiti strukturne spremembe v kme-
tijstvu in konkurenčno usposobitev kmetij-
skih proizvajalcev, širitev obstoječe ali nove
dejavnosti, ki je perspektivna po mnenju
kmetijske svetovalne službe. To so predela-
va in prodaja kmetijskih pridelkov, ki temelji
na lastni proizvodnji, (predelava mesa in mle-
ka ter ostalih kmetijskih pridelkov, domače
obrti, uslužnostne dejavnosti, pridelovanje
zelenjave in sadja, kmečkega turizma ter
ostalo.)

Vlogi je potrebno priložiti:
– gradbeno dovoljenje ali odločbo o pri-

glasitvi del,
– program razvoja kmetije in poslovni na-

črt,
– dokazila o vrednosti vlaganj v objekte,

stroje in opremo,

– pogodbo o sofinanciranju in dodelitvi
sredstev.

3.Sofinanciranje prestrukturiranja kme-
tijskih gospodarstev.

Za sofinanciranje prestrukturiranja kme-
tijskih gospodarstev je namenjeno 600.000
SIT. Upravičenci lahko pridobijo do 30%
vrednosti realiziranih vlaganj v kmetijsko pro-
izvodnjo. Sofinanciranje se izvaja z name-
nom uvajanja novih tehnologij in nabavo no-
vih strojev, ki se uporabljajo za delo v stroj-
nem krožku in so širšega pomena za kmetij-
sko pridelavo.

Vlogi je potrebno priložiti:
– mnenje Kmetijske svetovalne službe o

pomembnosti uvajanja nove tehnologije,
– račun o nabavi strojev ali opreme,
– za nabavo strojev potrdilo, da je prosi-

lec član strojnega krožka,
– pogodbo o sofinanciranju in dodelitvi

sredstev.
4. Urejanje kmetijskih zemljišč.
Za urejanje kmetijskih zemljišč je name-

njeno skupaj 3,300.000 SIT. Upravičenci
lahko pridobijo do 30% vrednosti strojnih
del za odstranjevanje skalnih osamelcev,
čiščenje zarasti, urejanje poti in dostopov,
planiranje, čiščenje jarkov ter postavitev dre-
naž, pa tudi za sofinanciranje priprave stro-
kovnih podlag in sofinanciranje menjave
zemljišč. Namen ukrepa je stimulirati lastni-
ke zemljišč k izboljševanju naravnih danosti
in zamenjavi zemljišč v smislu zaokroževa-
nja posesti.

Vlogi je potrebno priložiti:
– mnenje kmetijske svetovalne službe,
– mapno kopijo z načrtom izboljšave ozi-

roma zamenjave zemljišč,
– odločbo o priglasitvi del, če gre za

dela v takem obsegu,
– lokacijsko dovoljenje, če gre za krči-

tev gozda,
– račun o izvedenih strojnih delih ali

stroškov zamenjave zemljišč,
– pogodbo o sofinanciranju in dodelitvi

sredstev.
Vloge za dodelitev sredstev z vsemi zah-

tevanimi prilogami morajo vlagatelji poslati
na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje ali jih vložijo osebno v spre-
jemni pisarni Občine Trebnje. Rok za prija-
vo na razpis je do 15. 11. 1999. Obvestila
bodo upravičenci prejeli 15 dni po spreje-
mu sklepa občinskega sveta o dodelitvi fi-
nančne intervencije.

Občina Trebnje

Ob-13785
Mestna občina Celje, Zavod za planira-

nje in izgradnjo Celje, Komisija za oddajo
stavbnih zemljišč, objavlja

javni razpis
za oddajo zemljišča v začasni zakup

Na podlagi sklepa 3. korespondenčne
seje Komisije za oddajo stavbnih zemljišč z
dne 20. 10. 1999 se v začasni zakup odda
nezazidano stavbno zemljišče, del parc. št.
658/6, k. o. Celje.

Zemljišče je primerno za postavitev kio-
skov za prodajo rezanega cvetja, pekovske-
ga peciva, darilni butik ipd. Bodoči zakupni-
ki so si pred postavitvijo kioska oziroma ure-
ditvijo zemljišča dolžni pridobiti vso potreb-
no dokumentacijo, ki je potrebna za
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postavitev oziroma ureditev in pridobiti us-
trezna dovoljenja na svoje stroške.

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.

Pri odločanju pri oddaji stavbnega zem-
ljišča v začasni zakup bodo Komisiji dali
prednost kandidatom, ki bodo:

– ponudili program, ki se najbolj vključu-
je v okolje in trdnejše jamstvo za realizacijo
programa,

– opravljali deficitarno dejavnost in za-
poslili več delavcev.

Prijava za razpis mora vsebovati:
– predstavitev dejavnosti,
– izjavo, da bodo kandidati pridobili vsa

ustrezna dovoljenja,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slo-

venije oziroma izpis iz sodnega registra.
Ponudbe je potrebno oddati v roku 15

dni po objavi tega razpisa na Zavod za
planiranje in izgradnjo Celje, Trg Celjskih
knezov 9, kjer dobijo interesenti tudi vse
potrebne informacije, tel. 063/484-822,
int. 367.

Rok za objavo razpisnih rezultatov je tri-
deset dni od dneva izteka razpisnega roka.

Zavod za planiranje in izgradnjo Celje
Komisija za oddajo stavbnih zemljišč

Ob-13910
Občina Krško, na podlagi 47. člena za-

kona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št.
44/97) objavlja

javni natečaj
zbiranja ponudb za oddajo stavbnih

zemljišč
na območju zazidalnega načrta Spodnji

Grič II, Krško, za izgradnjo vrstnih hiš.
Lokacija Spodnji Grič, Krško
– par. št. 972/145 v izmeri 197 m2,
– par. št. 972/146 v izmeri 196 m2,
– par. št. 972/147 v izmeri 197 m2,
– par. št. 972/148 v izmeri 196 m2,
– par. št. 972/149 v izmeri 197 m2,
– par. št. 972/150 v izmeri 196 m2.
K posamezni hiši je predvidena garaža v

izmeri ca. 20 m2. Točna površina bo dolo-
čena po opravljeni parcelizaciji.

Zemljišče je namenjeno za izgradnjo ni-
za 6 vrstnih hiš. Zemljišče je komunalno
urejeno z možnostjo priključka na vse ko-
munalne vode (meteorna in fekalna kanali-
zacija, PTT omrežje, KTV, interno cesto in
električno napeljavo. Cena zemljišča je
5.530 SIT/m2.

Splošni pogoji:
– ponudnik mora ponuditi odkup celot-

nega niza,
– rok izgradnje najkasneje 1 leto po iz-

daji gradbenega dovoljenja,
– ponudnik mora imeti podpisane pred-

pogodbe s kupci vrstnih hiš,
– plačilo kupnine v 30 dneh po podpisu

pogodbe,
– ponudnik, ki bo uspel na javnem nate-

čaju, mora plačati 2% davek na promet z
nepremičninami in notarske stroške.

Merila za izbor:
Prednost pri nakupu imajo ponudniki, ki

bodo predložili:
– dokazilo o zagotavljanju kredita,

– dokazilo o uporabi evropskih standar-
dov pri gradnji.

Pogoji za sodelovanje na javnem nateča-
ju: na javnem natečaju lahko sodelujejo
pravne osebe, ki imajo sedež na območju
Republike Slovenije in fizične osebe, ki se
izkažejo s potrdilom o državljanstvu Repub-
like Slovenije.

Ponudbe morajo prispeti v 15 dneh po
objavi natečaja s priporočeno pošiljko v za-
pečatenih kuvertah in z oznako Javni nate-
čaj Sp. Grič – Ne odpiraj.

Ponudniki bodo o izboru obveščeni v 8
dneh po poteku roka javnega natečaja.

Pogodbo o oddaji je potrebno skleniti v
20 dneh po odločitvi komisije za oddajo
stavbnih zemljišč, če ni bil vložen ugovor.

Kolikor bi več ponudnikov ponudilo ena-
ke pogoje, se opravi dodatna licitacija.

Do poteka javnega razpisa mora ponud-
nik vplačati varščino v višini 10% od skupne
vrednosti gradbenih parcel.

Varščina bo uspelemu ponudniku vraču-
nana pri sklenitvi pogodbe, drugim ponud-
nikom, ki ne bodo uspeli na razpisu, bo
varščina vrnjena brez obresti v desetih dneh
po odločitvi komisije.

Nepremičnina je kupljena po sistemu vi-
deno kupljeno.

Občina Krško

Objave
delniških družb

Ob-13914
Na podlagi določbe 365/II člena ZGD,

družba Špecerija Bled, d.d., obvešča del-
ničarje, da je 3. skupščina družbe, ki je bila
dne 27. 10. 1999, sprejela sklep in predla-
gano pogodbo o pripojitvi družbe Špecerija
veletrgovina Bled, d.d., Bled, Kajuhova 3, k
družbi Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
c. 54, Škofja Loka.

Špecerija, veletrgovina Bled, d.d.

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-13803
V skladu s 454. členom ZGD in v zvezi s

437. členom/III. odstavkom ZGD Gema
Net, Trženje, export-import Novo mesto,
d.o.o., Novi trg 5, Novo mesto, vpisana v
sodni register pri Okrožnem sodišču v No-
vem mestu, pod št. vložka 10074100, ob-
javlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe se zmanjša za

28,394.523 SIT tako, da bo po zmanjšanju
znašal 28,394.523 SIT.

Direktor poziva upnike, da se oglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

Gema Net, d.o.o., Novo mesto

Ob-13913
V skladu s 454. členom zakona o gospo-

darskih družbah obveščamo vse upnike, da
je skupščina družbe Kolektor, d.o.o., Idrija,
Vojkova 10, Idrija, na svojem zasedanju dne
19. 10. 1999 med drugim sprejela tudi

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
in sicer se je kapital v višini

1.569,253.483 SIT zmanjšal za
23,965.760 SIT na 1.545,287.723 SIT.

Upnike pozivamo, da v roku 8 dni obve-
stijo družbo Kolektor, d.o.o., na naslov Voj-
kova 10, 5280 Idrija, o morebitnem nas-
protovanju sprejetemu sklepu.

Kolektor, d.o.o., Idrija

Ob-13979
Skladno z določili 454. člena zakona o

gospodarskih družbah, objavlja direktor
družbe Adastra softwarski in hardwarski
inženiring, d.o.o., Koper, Kovačičeva 38,
vpisane v sodnem registru pri Okrožnem
sodišču v Kopru, pod vložno številko
1/03296/00, z matično številko
5646103 naslednji

sklep
o znižanju osnovnega kapitala

Na podlagi sklepa skupščine družbe z
dne 24. 9. 1999 se osnovni kapital družbe
zaradi izstopa družbenika zniža za 800.000
SIT, tako da bo po znižanju znašal skupno
2,200.000 SIT.

Direktor družbe poziva upnike, da se og-
lasijo na sedežu družbe in izjavijo ali sogla-
šajo z nameravanim znižanjem osnovnega
kapitala.

Adastra, d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

Št. 24 Ob-14161
V objavi zasedanja 2. skupščine delni-

čarjev družbe Ljutomerčan, kmetijstvo in
predelava, d.d., s sedežem v Ljutomeru,
Kidričeva ulica 2, objavljenega v Uradnem
listu RS – Uradne objave, št. 81-82 z dne
8. 10. 1999,  Ob-12719, Št. 20, se pred-
log sklepa pod 3. točko dnevnega reda,
pravilno glasi:

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se iz-
guba iz leta 1998 v višini 92,330.081,54
SIT pokrije na dan 1. 1. 1999 iz rezerv v
višini  45,703.390,40 SIT in iz revalorizacij-
skega popravka rezerv v višini
46,626.691,14 SIT.

Ljutomerčan, d.d.,
uprava-direktor

Ob-13777

Sklep
o preklicu sklica skupščine

Začasna uprava delniške družbe Turistič-
no podjetje Portorož, d.d., je skladno s sta-
tutom družbe sklicala za dne 19. 10. 1999
ob 11. uri skupščino družbe.
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S strani delničarja BPF FIDA, d.o.o., iz
Ljubljane, je bila dne 18. 10. 1999 ob-
veščena, da je bila pod opr. št. V Pg 69/99
tega dne pozno popoldan na predlog delni-
čarja Slovenska razvojna družba d.d., izda-
na začasna odredba Okrožnega sodišča v
Ljubljani s katero je to sodišče delničarju
prepovedalo izvrševanje korporacijskih pra-
vic, ter tudi glasovanje na skupščini.

Uprava je bila tudi obveščena, da bo
delničar ugovarjal zoper tak sklep, ki je za-
časnega značaja.

S tem je začasno onemogočeno enako-
pravno sodelovanje vseh delničarjev na
skupščini družbe in s tem niso izpolnjeni
pogoji za izvedbo skupščine družbe na za-
konit način saj bo lahko delničar v primeru,
da v sporu uspe, izpodbijal sklepe skupšči-
ne na kateri ni mogel enakopravno sodelo-
vati.

Skladno s tem je začasna uprava skleni-
la, da se skupščina družbe odloži do razre-
šitve tega spora, ter se sklic za dne 19. 10.
1999 ob 11. uri prekliče.

Turistično podjetje Portorož, d.d.,
Začasna uprava Enes Lojo, dipl. ek

Preklic

Ob-14085
Uprava družbe Inles, d.d., preklicuje 3.

sejo skupščine, objavljene v Uradnem listu
RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999, sklicane za
dne 3. 11. 1999.

Inles, d.d., Ribnica
uprava

Ob-14084
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 6.3. člena statuta delniš-
ke družbe Inles, d.d., sklicuje uprava družbe

3. skupščino
delniške družbe Inles, d.d.,
Kolodvorska 22, Ribnica,

ki bo v sredo, 2. 12. 1999 ob 13. uri, v
sejni sobi družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

izvolijo organi skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednico skupščine: Dragica

Abrahamsberg,
– za predsednika verifikacijske komisije:

Igor Vuk (iz RR & CO),
– za preštevalca glasov: Mojca Adamič

in Miha Klun.
Skupščini bo prisostvovala vabljena no-

tarka mag. Nina Češarek.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la uprave o poslovanju družbe z mnenjem
pooblaščenega revizorja za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta skupščina družbe sprejme letno poročilo
uprave o poslovanju družbe z mnenjem
pooblaščenega revizorja ter potrdi revidira-
ne skupne računovodske izkaze družbe v
predloženem besedilu.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o pokrivanju izgube za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta družbe ostaja čista izguba za leto 1998 v

višini 559,645.044,22 SIT v izkazu stanja
nepokrita. Družba bo izgubo pokrivala v bre-
me prihodkov v naslednjih petih letih.

4. Obravnava in sprejem sklepa o pripo-
jitvi Inles, Trgovina, d.d., k Inles, d.d. in
potrditev pripojitvene pogodbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme pripojitvena
pogodba med družbama Inles Trgovina, d.d.
in Inles, d.d., v predloženem besedilu. Druž-
ba Inles Trgovina, d.d., se pripoji k družbi
Inles, d.d.

5. Povečanje osnovnega kapitala zaradi
izvedbe pripojitve Inles Trgovina, d.d., k In-
les, d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
zaradi izvedbe pripojitve Inles Trgovina, d.d.,
k Inles, d.d., osnovni kapital prevzemne
družbe poveča za 194,838.000 SIT, z iz-
dajo 97.419 navadnih delnic, z nominalno
vrednostjo 2.000 SIT.

6. Spremembe in dopolnitve statuta del-
niške družbe Inles, d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme
spremembe statuta delniške družbe Inles,
d.d., v predlaganem besedilu in čistopis
statuta.

7. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 1999 izbere pooblaščeno revi-
zijsko družbo Boniteta, družba za revizijo,
podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.,
s sedežem v Velenju.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
vpisani v delniško knjigo na dan 25. 11.
1999, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se pisno prijavijo najmanj tri dni pred zase-
danjem skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku 1 ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje, ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Gradivo za skupščino je delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe Inles, d.d.,
Ribnica, Kolodvorska 22, vsak delovnik
od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Inles, d.d.
uprava

Št. 26/99 Ob-13741
Tobačna, družba za upravljanje, d.d., To-

bačna ulica 5, 1000 Ljubljana, direktor, skli-
cuje

2. skupščino
Tobačne, d.d., Ljubljana,

ki bo 30. 11. 1999 ob 10. uri v poslovni
stavbi na Tobačni ulici 5 (reprezentančni
prostori), z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev, predstavitev notarja, izvoli-
tev predsedujočega skupščine, imenovanje
preštevalcev glasov.

Na skupščini bo prisoten notar Andrej
Škrk.

Predlog sklepa uprave s soglasjem nad-
zornega sveta: to skupščino vodi Bojan Si-
monič. Za preštevalki glasov se imenujeta
Živa Minatti in Marija Goričan.

2. Poročilo o poslovanju družbe.
Predlog sklepa uprave s soglasjem nad-

zornega sveta: sprejme se poročilo o po-
slovanju Tobačne, d.d., za leto 1998.

3. Zaključni račun in potrditev rezultatov
Tobačne, d.d., za leto 1998.

Predlog sklepov uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta:

1. potrjuje se zaključni račun Tobač-
ne, d.d., za leto 1998,

2. ugotovi se rezultat Tobačne, d.d., za
leto 1998, ki se razporeja na način kot sledi:

a) prenesena izguba iz prejšnjih let:
141,939.531,47 SIT,

b) revalorizacija prenes. izgube iz
prejšnjih let: 55,297.235,13 SIT,

c) dobiček poslovnega leta 1998:
196,868.730,13 SIT,

d) prenos dobička poslovnega leta
1998 v rezerve: –196,868.730,13 SIT,

e) pokrivanje prenesene izgube iz re-
zerv: +196,868.730,13 SIT,

f) skupaj izguba: 368.036,41 SIT.
Izguba se prenese v naslednje leto.
4. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizorja družbe za leto 1999 se imenuje revi-
zorska družba EOS/Revizija, d.o.o., družba
za revidiranje, Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Delničarji morajo prijaviti svojo udeležbo
na skupščini družbe vsaj tri dni pred skupš-
čino, pisno na sedež družbe.

Na skupščini lahko glasujejo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD na
dan 26. 11. 1999.

Vljudno prosimo udeležence, da se prijavi-
jo v sprejemni pisarni skupščine uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom po-
trdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe, v prav-
nem sektorju Tobačne Ljubljana, d.o.o., To-
bačna ulica 5, Ljubljana, pri vodji pravnega
sektorja, Ireni Urbanc, vsak delovni dan od
9. do 12. ure.

Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo direktorju družbe Bori-
su Luknerju, na naslov: Tobačna Ljubljana,
d.o.o., Tobačna ulica 5 – pravni sektor,
Ljubljana, do začetka skupščine.

Kolikor ob prvem sklicu ne bo zagotovlje-
na sklepčnost, bo nova seja skupščine 30.
11. 1999 ob 11. uri, z istim dnevnim redom,
na kateri se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Tobačna, družba za upravljanje, d.d.,
Ljubljana

direktor Boris Lukner

Ob-13775
Začasna uprava družbe Tbj – tehnični

biro Jesenice,d.d. v skladu z 283. členom
ZGD in 7. členom statuta d.d. sklicuje

1. sejo skupščine družbe
TBJ, tehniči biro Jesenice, d.d.,

Kidričeva 41, Jesenice
ki bo v torek, 30. 11. 1999 ob 13. uri na

sedežu družbe na Jesenicah, Kidričeva 41.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne upra-

ve in začasnega nadzornega sveta se za
predsednika skupščine imenuje Svetislav Ka-
čarević, za preštevalki glasov se imenujeta
Jožica Potočnik in Tadeja Zupančič. Skupšči-
ni bo prisostovala notarka Nada Svetina.

3. Obravnava in sprejem predloga spre-
memb in dopolnitev statuta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe in do-
polnitve statuta družbe določene v predlogu
sklepov pod št. 3.

4. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993-1997 ter obravnava in spre-
jem letnega poročila za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme letno
poročilo družbe za leto 1998 v predlaga-
nem besedilu.

5. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
družbe oziroma delitvi dobička.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se v obdobju 1993–1998
pokriva izgubo oziroma razdeli dobiček na
naslednji način: izguba za obdobje 1993–
1997, ki znaša na dan 31. 12. 1998
13,697.278,79 SIT in revalorizacijski po-
pravek vrednosti izgube v višini
7,222.372,96 SIT se pokrije v breme reva-
lorizacijskega popravka rezerv v višini
20,919.651,75 SIT.

Dobiček za poslovno leto 1998, ki na
dan 31. 12. 1998 znaša 132.056,43 SIT,
ostane nerazporejen.

6. Oblikovanja sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za-

časne uprave in začasnega nadzornega sve-
ta o oblikovanju sklada lastnih delnic za na-
mene iz 240. člena ZGD.

7. Prenehanje mandata članov začasne-
ga nadzornega sveta in izvolitev članov nad-
zornega sveta, predstavnikov delničarjev in
seznanitev s članom nadzornega sveta, ki
ga je izvolil svet delavcev.

Predlog sklepa: skupščina v skladu z do-
ločili točke 1.7. Akta o lastninskem preobli-
kovanju TBJ, d.d. ugotovi, da z dnem izved-
be 1. skupščine delniške družbe TBJ, d.d.,
preneha mandat članom začasnega nadzor-
nega sveta.

Na podlagi predloga začasnega nadzor-
nega sveta je skupščina sklenila, da se v
skladu z določili točke 6.c) statuta družbe
za člane nadzornega sveta predstavnikov
delničarjev izvolita:

1. Janez Dovžan,
2. Metod Repinc.

Skupščina se seznani, da je svet delav-
cev na svoji seji izvolil svojega člana v nad-
zorni svet.

8. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
članom nadzornega sveta določi sejnina v
višini SIT 10.000 neto na sejo za člana nad-
zornega sveta in SIT 15.000 neto na sejo
za predsednika nadzornega sveta.

Sejnina v zgoraj navedeni višini se izpla-
ča tudi članom začasnega nadzornega sve-
ta za čas njihovega mandata.

9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjev je na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo napovejo tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje do so-
bote, 27. 11. 1999.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 13.30.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Začasna uprava družbe TBJ, d.d.,
Jesenice

Št. 430/99 Ob-13782
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške

družbe Saturnus - Orodjarna in strojegrad-
nja, d.d., Ob železnici 16, Ljubljana, sklicu-
je uprava družbe

3. redno skupščino družbe
Saturnus - Orodjarna in strojegradnja,

d.d., Ljubljana, Ob železnici 16,
ki bo dne 29. 11. 1999 ob 13. uri na

sedežu družbe v Ljubljani, Ob železnici 16.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se izvoli odvetnik Drago Trbanc, za pre-
števalca glasov pa Darja Okorn in Marjeta
Kadivnik.

Skupščini bo prisostvoval notar Bojan
Podgoršek.

2. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be in dopolnitve statuta v zvezi z dejavnostjo
družbe tako, da se v 2.1. točki statuta črta
dejavnost pod št. 28.730 proizvodnja izdel-
kov iz žice ter dodajo nove dejavnosti, kot
izhaja iz predloga sprememb in dopolnitev
statuta.

3. Obravnava poročila za obdobje od 1.
1. 1999 do 31. 5. 1999 ter sprejem sklepa
v zvezi z ugotovljenimi rezultati poslovanja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju za obdobje od 1. 1. 1999 do
31. 5. 1999, dobiček v višini 13,040.000
SIT pa se razporedi za pokrivanje izgube za
leto 1994.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje letnih računovodskih
izkazov za poslovno leto  od 1. 6. 1999 do
31. 5. 2000 imenuje revizorska hiša KPMG
Slovenije, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21.

Predlagatelja sklepov pod 1., 2. in 3.
točko sta uprava in nadzorni svet, predlaga-
telj sklepa pod 4. točko pa le nadzorni svet.

Če ob prvem sklicu skupščine ni dose-
žena sklepčnost, se skupščina ponovi iste-

ga dne ob 14. uri. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Prostor zasedanja bo odprt 30 minut
pred začetkom zasedanja.

Skupščine družbe se lahko udeležijo vsi
delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno in za
fizične osebe vsebovati ime in priimek, na-
slov ter rojstni datum pooblaščenca in poob-
lastitelja, število glasov, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg podatkov o pooblaščencu še število
glasov, firmo in sedež ter podpis in žig poob-
lastitelja.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki se ob prihodu na skupščino izkaže-
jo z osebnim dokumentom, pisnim poobla-
stilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom
iz sodnega registra. V sprejemni pisarni so
najavljeni udeleženci dolžni podpisati sez-
nam prisotnih delničarjev oziroma poob-
laščencev.

Gradivo za skupščino je od objave sklica
skupščine v Uradnem listu RS dalje na vpo-
gled delničarjem v tajništvu direktorja druž-
be na naslovu: Ob železnici 16, Ljubljana,
vsak delovni dan od 11. do 13. ure, spre-
membe in dopolnitve statuta pa bodo posla-
ne vsem delničarjem tudi po pošti.

Delničarji lahko svoje nasprotne predo-
ge, ki morajo biti pisni in obrazloženi vložijo
v roku 7 dni od objave sklica skupščine,
priporočeno po pošti ali neposredno na se-
dežu družbe.

Saturnus – Orodjarna in
strojegradnja, d.d.,

Uprava: Božidar Zajc, univ. dipl. ek.

Ob-13815
Na podlagi 20. člena statuta Luke Ko-

per, d.d., sklicuje uprava družbe

5. sejo skupščine
družbe Luka Koper, d.d.,

ki bo v sredo, 1. decembra 1999 ob 12.
uri v sejni dvorani Luke Koper Pristan, go-
stinstvo, d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, Koper.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je

skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina Luke Koper,

d.d., izvoli za predsednika skupščine Mila-
na Jelenca, za ugotovitev sklepčnosti in iz-
vedbo glasovanja po posamezni točki
dnevnega reda kot preštevalki glasov Dar-
jano Sabadin in Vido Španjol, za zapisnikar-
ico Karolino Eler ter za notarska opravila
notarja Drava Ferligoja.

3. Poročilo uprav o spojitvi družbe In-
tereuropa, d.d. in Luka Koper, d.d.

– Revizijsko poročilo pooblaščenega re-
vizorja RFR-Ernst & Young, d.o.o., Ljublja-
na, o spojitvi družb Intereuropa, d.d. in Luka
Koper, d.d.;

– Sprejem sklepa o spojitvi družbe In-
tereuropa, d.d., z družbo Luka Koper, d.d.,
v novo delniško družbo GLS-Globalni logis-
tični servis, d.d.

Predlog sklepa:
1. Skupščina je seznanjena s poroči-

lom uprav družb Intereuropa, d.d. in Luka
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Koper, d.d., o spojitvi družb Intereuropa,
d.d. in Luka Koper, d.d., z dne 10. 9. 1999.

2. Skupščina je seznanjena z revi-
zijskim poročilom pooblaščenega revizorja
RFR – Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana, o
spojitvi družb Intereuropa, d.d. in Luka Ko-
per, d.d., z dne 27. 9. 1999.

3. Luka Koper, prekladanje, skladiš-
čenje in druge pristaniške storitve, delniška
družba, Koper, Vojkovo nabrežje 38, se
spoji z Intereuropo, mednarodna špedicija,
transport in pomorska agencija, delniška
družba, Koper, Vojkovo nabrežje 32, v novo
delniško družbo GLS-Globalni logistični
servis, delniška družba.

4. Potrditev pogodbe o spojitvi družb In-
tereuropa, d.d., in Luka Koper, d.d.

Predlog sklepa: potrdi se pogodbo o
spojitvi družb Intereuropa, d.d., in Luka Ko-
per, d.d., ki sta jo podpisala predsednika
uprav obeh družb dne 19. 10. 1999 v obliki
notarskega zapisa.

5. Potrditev statuta delniške družbe GLS
– Globalni logistični servis, d.d.

Predlog sklepa: skupščina potrdi statut
delniške družbe GLS – Globalni logistični
servis, d.d., v besedilu, kot ga predlagata
uprava in nadzorni svet.

Statut začne veljati, ko ga potrdita skupšči-
ni obeh družb, ki se spajata in sicer z dnem,
ko ga potrdi zadnja od navedenih družb.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta
delniške družbe GLS – Globalni logistični
servis, d.d.

Predlog sklepa: v prvi nadzorni svet druž-
be GLS – Globalni logistični servis, d.d., z
mandatom do prve skupščine družbe GLS
– Globalni logistični servis, d.d., se imenu-
jejo: dva člana imenovana s strani Vlade
RS, trije člani, ki jih imenuje svet delavcev
družbe ter Irena Fister, Karmen Dietner, An-
ton Kožar in Branko Pavlin.

7. Določitev nagrad in povračil stroškov
članom nadzornega sveta GLS – Globalni
logistični servis, d.d.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta družbe GLS – Globalni logistični servis,
d.d., se za delo v nadzornem svetu določi
naslednje plačilo: za udeležbo in pripravo
na sejah nadzornega sveta pripada članom
povračilo stroškov (dnevnica, kilometrina,
...) v višini določeni s Splošno kolektivno
pogodbo za gospodarstvo ter sejnina v zne-
sku 45.000 SIT neto oziroma 60.000 SIT
neto za predsednika.

8. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov družbe GLS – Globalni logistični ser-
vis, d.d., za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje Revizijsko družbo
RFR Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 111 za revizorja računovodskih izka-
zov GLS – Globalni logistični servis, d.d., za
leto 2000.

9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
K točki 1., 2., 3., 4. in 5. dnevnega reda

predlaga sklepe uprava in nadzorni svet
družbe k točki 6., 7. in 8. dnevnega reda pa
predlaga sklepe samo nadzorni svet družbe.

V tajništvu uprave na sedežu družbe, Voj-
kovo nabrežje 38, je delničarjem vsak de-
lovnik od 9. do 12. ure na vpogled nasled-
nja dokumentacija: pogodba o spojitvi, letni
obračun in poročilo o stanju družb, ki se
združujeta za zadnja tri leta, poročilo uprav

o spojitvi, revizijsko poročilo o spojitvi, pred-
log statuta delniške družbe GLS – Globalni
logistični servis, d.d.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi skli-
ca skupščine podajo predloge za dopolnitev
dnevnega reda oziroma nasprotne predloge
sklepov upravi družbe. Predlogi delničarjev
so lahko le pisni in razumno utemeljeni.

Pravico udeležiti se skupščine imajo vsi
imetniki navadnih delnic in prednostnih par-
ticipativnih delnic z omejeno glasovalno pra-
vico, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebo-
vati splošne podatke (za fizične osebe: prii-
mek in ime ter naslov pooblastitelja in poob-
laščenca ter podpis pooblastitelja; za prav-
ne osebe: priimek in ime in naslov poob-
laščenca in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja). Pooblastilo morajo delničarji
deponirati pri upravi družbe vsaj 3 dni pred
zasedanjem skupščine in ostane shranjeno
pri družbi.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki se pisno prijavijo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pri upravi družbe in,
ki so dne 23. 12. 1999 vpisani v delniško
knjigo pri KDD.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.

Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z
glasovnicami, ki jih prejme delničar ob pri-
stopu na skupščino. Sklepi se sprejemajo z
navadno večino oddanih glasov, razen skle-
pov pod 3. in 4.točko, ki se sprejmeta s
tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopa-
nega osnovnega kapitala in s soglasjem del-
ničarjev iz razredov navadnih delnic in pred-
nostnih participativnih delnic.

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, to je 1. 12.
1999 ob 14. uri v isti dvorani. Skupščina bo
v tem primeru veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Luka Koper, d.d.,
predsednik uprave

Bruno Korelič, univ. dipl. ek.

Št. 1399/99 Ob-13868
Uprava družbe Viator, d.d., Ljubljana,

Dolenjska cesta 244, na podlagi 304. in
283. člena zakona o gospodarskih družbah
ter v skladu z XXIX. in XLI. členom statuta,
sklicuje:

1. izredno skupščino
družbe Viator, d.d., ter 2. ločeno

zasedanje prednostnih delničarjev
družbe Viator, d.d.,

ki bo dne 29. 11. 1999 ob 11. uri v
sejni sobi upravne zgrade na sedežu druž-
be (Dolenjska cesta 244, Ljubljana) z na-
slednjim dnevnim redom.

Dnevni red izredne skupščine.
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta:

ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvoli se
predsednik skupščine in imenuje prešteval-
ca glasov ter potrdi prisotnega notarja, ki bo
sestavil notarski zapisnik o seji skupščine.

2. Obračun dividend prednostnim delni-
čarjem.

Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta:

prednostnim delničarjem se iz nerazporeje-
nega dobička družbe za leto 1998 obraču-
najo dividende v skupni višini 42,000.000
SIT. Dividende se prednostnim delničarjem
ne izplačajo, temveč se iz naslova neizpla-
čanih dividend oblikujejo obveznosti družbe
Viator, d.d., do prednostnih delničarjev, in
sicer:

– obveznost do družbe ATENA, I, d.d., v
višini 6,300.000 SIT,

– obveznost do družbe ATENA II, d.d., v
višini 6,300.000 SIT,

– obveznost do družbe ATENA III, d.d.,
v višini 8,400.000 SIT ter

– obveznost do družbe AKTIVA AVANT,
d.d., v višini 21,000.000 SIT.

Sklep je veljaven, če delničarji s predpi-
sano večino sprejmejo sklepa pod 3. in 4.
točko dnevnega reda izredne skupščine.

3. Razveljavitev prednosti prednostnih
delnic in ločeno zasedanje prednostnih del-
ničarjev.

Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta: raz-

veljavijo se prednosti prednostnih delnic in
se te spremenijo v navadne delnice z glaso-
valno pravico.

Dnevni red ločene seje prednostnih del-
ničarjev:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev preštevalca glasov.
3. Sprememba prednostnih delnic v na-

vadne.
Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta:

prednostni delničarji soglašajo, da se pred-
nosti prednostnih razveljavijo in se te spre-
menijo v navadne delnice z glasovalno pra-
vico. Sklep je veljaven, če delničarji s pred-
pisano večino sprejmejo sklep o povečanju
osnovnega kapitala z vložki (4. točka dnev-
nega reda izredne skupščine).

4. Povečanje kapitala z vložki in omeji-
tev prednostne pravice delničarjev do naku-
pa delnic.

Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta: os-

novni kapital družbe Viator, d.d., ki znaša
1.854,680.000 SIT, se poveča za
42,000.000 SIT in posebej znaša
1.896,680.000 SIT.

Kapital se poveča z vložki, ki jih v višini
42,000.000 SIT zagotovijo družbe: ATENA
I, d.d., ATENA II, d.d., ATENA III, d.d., in
AKTIVA AVANT d.d.

Družba Viator, d.d., za povečanje os-
novnega kapitala izda 4.200 novih, prosto
prenosljivih navadnih delnic istega razreda,
ki je enak razredu obstoječih delnic družbe.
Nominalna vrednost delnice je 10.000 SIT,
skupna vrednost celotne izdaje pa znaša
42,000.000 SIT in je pri tem emisijski zne-
sek delnic enak nominalnemu.

Nove delnice se izdajo v nematerialni
obliki z vpisom v KDD, vpisujejo pa se od 1.
12. 1999 do 20. 12. 1999 pri upravi druž-
be Viator, d.d., na njenem sedežu v Ljublja-
ni, Dolenjska cesta 244. Pravico do vpisa
novih delnic imajo družbe ATENA I, d.d.,
ATENA II, d.d., ATENA III, d.d., in AKTIVA
AVANT, d.d.
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Novo izdane delnice se vplačajo s pre-
nosom (cesijo) terjatev iz naslova obračuna-
nih in neizplačanih dividend prednostnih del-
ničarjev do družbe Viator, d.d., in sicer ter-
jatev družbe ATENA I, d.d., do družbe Via-
tor, d.d., v višini 6,300.000 SIT, terjatev
družbe ATENA II, d.d., do družbe Viator,
d.d., v višii 6,300.000 SIT, terjatev družbe
ATENA III, d.d., do družbe Viator, d.d., v
višini 8,400.000 SIT ter terjatev družbe AK-
TIV AVANT, d.d., do družbe Viator, d.d., v
višini 21,000.000 SIT.

S trenutkom vpisa vseh novih delnic so
poravnane obveznosti družbe VIATOR, d.d.,
do prednostnih delničarjev iz naslova izpla-
čila dividend prednostnim delničarejm za ob-
dobje do 29. 11. 1999.

5. Sprememba statuta.
Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta: del-

ničarji potrdijo predlagane vsebinske spre-
membe statuta in pooblastijo nadzorni svet
za potrditev čistopisa statuta.

6. Predlog uprave za spremembo višine
sejnine članom nadzornega sveta.

Sklep:
Predlog uprave: sprejme se predlog

uprave o višini sejnine, ki se izplača članom
nadzornega sveta za udeležbo na seji nad-
zornega sveta.

Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe (tajništvo) od ponedeljka
do petka med 7. in 15. uro.

Če v prvem sklicu skupščina ne bo
sklepčna (25% osnovnega kapitala), bo po-
novna seja skupščine dne 15. 12. 1999 ob
11. uri v istem prostoru.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi, skladno z določilom XXXIV.
C. člena statuta, prijaviti svojo udeležbo na
skupščini, in sicer najmanj 3 dni pred skli-
cano sejo. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje do 26. 9. 1999. Prijavo
je mogoče poslati s priporočeno pošto, s
telegramom na naslov družbe ali po telefak-
su 061/127-33-68. V prijavi se navede ime
in priimek oziroma firmo delničarja, naslov
oziroma sedež delničarja ter število delnic,
ki jih ima delničar. V prijavi se lahko navede
tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov
naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več del-
ničarejv, lahko pošljejo družbi seznam del-
ničarjev, ki jih zastopajo skupaj s predhod-
no navedenimi podatki. Pisna pooblastila
morajo pooblaščenci predložiti najkasneje
ob priglasitvi udeležbe na zasedanju
skupščine družbe.

Viator, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-13819
V skladu z določili ZGD in statuta delniš-

ke družbe Art optika, d.d., sklicujem

5. skupščino
delniške družbe Art optika, d.d.,

ki bo v ponedeljek, dne 29. novembra
1999, s pričetkom ob 10. uri, v prostorih
Art optike, Jurčičeva ul. 6, v Mariboru, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzoč-
nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sednika skupščine imenuje Romana Marin

in za preštevalki glasov Nada Vezjak in Bre-
da Krajnčič.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Breda Horvat.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta skupščina sprej-
me letno poročilo družbe za poslovno leto
1998 z mnenjem revizorja v predloženem
besedilu.

3. Obravnava in sprejetje sklepa o pokri-
vanju izgube iz leta 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se sprejme sk-
lep, da izguba družbe Art optika Maribor, iz
leta 1998, v višini 31,067.342,36 SIT, po-
krije iz nerazdeljenega dobička iz prejšnjih
let, v višini 8,187.469,38 SIT in z revalori-
zacijskim popravkom v višini 2,003.346,03
SIT, to je skupaj 10,190.815,41 SIT, osta-
nek izgube pa se pokrije iz rezerv.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
1999 imenuje revizijska družba Podboršek,
revizijska družba k.d.

5. Obravnava in sprejetje sklepa o razširi-
tvi dejavnosti družbe in o spremembi statuta
družbe ter prečiščenega besedila statuta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep o razširitvi dejavnosti – G 51.460 –
trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki
in sklep o spremembi statuta družbe ter
prečiščenega besedila statuta družbe v
predlagani vsebini.

6. Vprašanja in pobude delničarjev
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo osebno ali priporočeno pošilj-
ko dostavijo najmanj pet dni pred zaseda-
njem skupščine na sedež družbe v Maribo-
ru, Jurčičeva ulica 6.

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 v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Skupščina odloča z večino oddanih gla-
sov razen sklepa pod 5.točko dnevnega re-
da, ki se sprejemajo s tričetrtinsko večino
zastopanega kapitala.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za sklicem z istim dnevnim re-
dom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
vključno s spremembami statuta je na vpo-
gled delničarjem na upravi družbe pri direk-
torju, v Mariboru, Jurčičeva ulica 6, vsak
delovnik od 10. do 12. ure, od dneva obja-
ve sklica skupščine dalje do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Art optika, d.d., Maribor
direktor Bojan Komočar

Ob-13820
Začasna uprava SDR Holding, družba

pooblaščenka, d.d., 1317 Sodražica, Ce-
sta Notranjskega odreda 45 (dalje v besedi-
lu: družba) vabi delničarje na

1. sejo skupščine
in ločenega zasedanja razredov delnic

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 21.
7. 1998 registriralo delniško družbo poob-
laščenko in potrdilo statut. Začasna uprava
ugotavlja, da so s tem izpolnjeni pogoji za
sklic skupščine in ločenih zasedanj razre-
dov navadnih delnic družbe A in prednost-
nih delnic razreda B. Začasna uprava skli-
cuje skupščino in ločena zasedanja razre-
dov delnic, v torek dne 30. 11. 1999, ob
12. uri, na sedežu družbe SDR Holding,
Cesta Notranjskega odreda 45, Sodražica,
z naslednjim predlogom dnevnega reda in
predlogom sklepov:

1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave skupščina izvoli delovna telesa
skupščine: predsednika skupščine in dva
preštevalca glasov ter ugotovi, da sta skupš-
čina in vsak ločeni razred delnic sklepčna.
Ločeni razred delnic razreda B glasuje o 1.
in 4. točki dnevnega reda. Na skupščini je
prisoten notar za sestavo notarskega zapi-
snika.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se po-
slovnik skupščine v predloženem besedilu.

3. Obravnava in sprejem poročila zača-
sne uprave o poteku ustanovitve družbe
pooblaščenke.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: skupščina delni-
čarjev se seznani s poročilom o ustanovitvi
družbe pooblaščenke.

4. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejmejo se spre-
membe statuta v predloženem besedilu.

5. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1998.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se letno
poročilo začasne uprave za leto 1998 z
načrtom delovanja družbe za leto 1999.

6. Določitev minimalne cene minimalne-
ga kapitala.

Predlog začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta: sprejme se predlog za-
časne uprave in začasnega nadzornega sve-
ta o minimalni ceni minimalnega kapitala za
eno delnico razreda A.

7. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta skupščina razreši dose-
danje člane začasnega nadzornega sveta in
izvoli tri predlagane kandidate za člane nad-
zornega sveta za štiriletni mandat.

8. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina za revizorja imenuje revi-
zijsko družbo Boniteto, družbo za revizijo,
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podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.,
Efenkova 61, Velenje.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniško knjigo deset dni pred zaseda-
njem skupščine in ki pisno prijavo osebno
ali s priporočeno pošto dostavijo družbi naj-
kasneje tri dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev in udele-
žencev ločenega zasedanja delničarjev
prednostnih delnic razreda B potrdijo svojo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gla-
sovalne lističe. Za udeležbo na skupščini se
fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico,
zakoniti zastopniki pa še z izpisom pravne
osebe iz sodnega registra.

Celotno gradivo za skupščino je na vpo-
gled na sedežu družbe v Sodražici, Cesta
Notranjskega odreda 45, vsak dan od 10.
do 12. ure, vse delovne dni od objave do
dneva zasedanja skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ali ločeno zasedanje del-

ničarjev posameznega razreda delnic ob na-
povedani uri ne bo sklepčno, bo ta ponov-
no zasedala ob 12.30 v istih prostorih z
enakim dnevnim redom. V primeru vnovič-
nega zasedanja je skupščina oziroma loče-
no zasedanje delničarjev imetnikov posa-
meznih razredov delnic sklepčno, ne glede
na višino zastopanega kapitala.

SDR Holding,
družba pooblaščenka, d.d.,

začasna uprava

Ob-13821
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 7.3. člena statuta delniš-
ke družbe Inles SDR, d.d., Sodražica, Ce-
sta Notranjskega odreda 45, sklicuje upra-
va družbe

2. sejo skupščine
delniške družbe Inles SDR, d.d.,

Sodražica,
ki bo v torek, dne 30. 11. 1999, ob 15.

uri, v prostorih družbe Inles SDR, d.d., Ce-
sta Notranjskega odreda 45, Sodražica, z
naslednjim predlogom dnevnega reda.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: na predlog uprave
skupščina izvoli delovna telesa skupščine:
predsednika skupščine, preštevalca glasov.

Na skupščini je prisoten notar za sesta-
vo notarskega zapisnika.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave o poslovanju družbe z mnenjem
pooblaščenega revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-

ta sprejme skupščina letno poročilo uprave
o poslovanju družbe v letu 1998 z mnenjem
pooblaščenega revizorja ter potrdi računo-
vodske izkaze družbe v predloženem bese-
dilu.

3. Sprejem sklepa o uporabi dobička iz
preteklih let in o pokrivanju izgube.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta sprejme skupščina predlagano uporabo
dobička iz preteklih let in predlagano pokri-
vanje izgube.

4. Imenovanje revizijske družbe za po-
slovno leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za revidiranje računovod-
skih izkazov za poslovno leto 1999 imenuje
Boniteto, družbo za revizijo, podjetniško in
poslovno svetovanje, d.o.o., Efenkova 61,
Velenje.

Delničarje, njihove pooblaščence in za-
stopnike pozivamo, da prijavijo svojo ude-
ležbo na skupščini tri dni pred sejo skupšči-
ne, pisno s priporočeno pošiljko ali osebno
na sedežu družbe.

Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo na prijavnem mestu,
in sicer najmanj 30 minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na sezna-
mu prisotnih delničarjev potrdili svojo pri-
sotnost in prevzeli glasovalne lističe. Identi-
teto izkažejo z osebno izkaznico ali drugo
ustrezno javno listino s sliko ali izpisom regi-
stra pravnih oseb ali s pooblastilom. Poob-
lastilo za zastopanje na skupščini mora biti
družbi pisno predloženo pred pričetkom
skupščine.

Gradivo za sejo s predlogi sklepov, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Sodražici, Cesta Notranjskega odreda 45,
v tajništvu, tel. 061/866-123, od 8. do 15.
ure, vse delovne dni od objave do dneva
zasedanja skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ta ponovno zasedala istega
dne ob 15.30, v istih prostorih z enakim
dnevnim redom. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih
glasov.

Inles SDR, d.d.,
uprava

Ob-13860
Na podlagi statuta delniške družbe Iskra

OTC, Tovarna orodij in naprav, d.d., Kranj,
Savska loka 4, sklicujemo

1. skupščino delničarjev,

ki bo dne 1. 12. 1999 ob 12. uri na
sedežu družbe, Savska loka 4, Kranj.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika 1.

skupščine se izvoli Franc Kosi, za prešte-
valca glasov se izvolita Daniel Agrež in Darja
Kadivec. Zanotarja skupščine se povabi Du-
ša Trobec Bučan.

2. Predlog poslovnika skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine po predlogu začasne uprave v
predloženem besedilu.

3. Poročilo začasne uprave o poteku
lastninskega preoblikovanja.

4. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la in potrditev računovodskih izkazov za leto
1998.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja začasnega nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo za leto 1998, vključ-
no z bilanco stanja, izkazom uspeha in po-
slovnim poročilom.

5. Predlog uskladitve vložka, razporedi-
tev dobička in pokrivanja izgube v obdobju
1993–1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlog za-
časne uprave in mnenje začasnega nadzor-
nega sveta o uskladitvi vložka, razporeditvi
dobička in pokrivanju izgube v obdobju
1993–1998.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje

revizijsko družbo DR Cilj, družba za revizijo,
d.o.o., Ljubljana.

7. Imenovanje članov nadzornega sveta
in določitvi sejnin članov nadzornega sveta.

7.1. Predlog sklepa: za člana nadzorne-
ga sveta, ki predstavlja delničarje se imenu-
je Franc Maček, Vesna Razpotnik in Janez
Hafner.

7.2. Predlog sklepa: za predsednika nad-
zornega sveta se določi sejnina v višini 25.000
SIT neto in člane nadzornega sveta 20.000
SIT neto. Poleg tega pripada vsem članom
nadzornega sveta povračilo potnih stroškov.

8. Pogojno povečanje osnovnega kapi-
tala družbe.

Predlog sklepa: skupščina družbe, v skla-
du s 4.14. točko statuta družbe, s 3/4 veči-
no prisotnega osnovnega kapitala s pravico
glasovanja, sprejema predlog uprave o po-
gojnem povečanju osnovnega kapitala druž-
be. Osnovni kapital družbe se, z izdajo novih
delnic na račun konverzije terjatev obstoječih
delničarjev, poveča za 6,562.000 SIT.

9. Pripojitev družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o pri-

pojitvi družbe Iskra OTC, Tovarna orodij na-
prav, d.d., Kranj, Savska loka 4, k družbi
Iskra, Industrija sestavnih delov, d.d., Kranj,
Savska loka 4 in pogodba o pripojitvi v be-
sedilu kot je bila podpisana s strani uprav
obeh družb.

Gradivo skupščine je delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe vsak delovnik od
10. do 13. ure.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev deset dni pred sejo skupš-
čine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava
udeležbe na skupščini je prispela na sedež
družbe najmanj 3 dni pred sejo skupščine.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno
izpolnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z is-
tim dnevnim redom ob 13. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Iskra OTC, d.d., Kranj
začasna uprava in začasni nadzorni

svet

Št. 1128/99 Ob-13745
Na podlagi 37. člena statuta družbe Slo-

venija projekt, podjetje za projektiranje,
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d.d., Ljubljana, uprava in nadzorni svet druž-
be sklicujeta

3. sejo skupščine
delniške družbe Slovenija projekt, d.d.,

ki bo 30. novembra 1999 ob 13. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Cankarjeva 1.

Predlaga se naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in otvoritev

skupščine.
2. Izvolitev oziroma imenovanje delovnih

teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine in verifikacijsko komisijo za prešteva-
nje glasov se izvolijo kandidati po predlogu
uprave. Skupščini bo prisostvovala notarka
Dušica Berden.

3. Letno poročilo uprave o poslovanju
za leto 1998 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave o poslovanju za leto 1998.

4. Razporeditev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: dobiček za leto 1998 v

višini 1,511.178,20 SIT ostane po predlogu
uprave in nadzornega sveta, nerazporejen.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem v tajništvu družbe vsak delovnik
od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko teden dni po objavi skli-

ca skupščine podajo družbi morebitne pred-
loge za dopolnitev dnevnega reda oziroma
nasprotne predloge sklepov. Predlogi mo-
rajo biti pisni in razumno utemeljeni.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničar-

ji,njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti za-
stopniki. Na skupščini se morajo izkazati z
osebnim dokumentom, s pisnim pooblasti-
lom delničarja ali dokazilom o zastopanju del-
ničarja najkasneje 15 minut pred pričetkom
skupščine. Pravico do udeležbe na skupšči-
ni in glasovalno pravico lahko uresničujejo le
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki so prijavili svojo udeležbo na skupščini
vključno do 26. novembra 1999 in so do
tega datuma vpisani v delniško knjigo.

Ponovna skupščina
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se bo ponovila eno uro po prvem
sklicu. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Slovenija projekt, d.d.
uprava in nadzorni svet

Ob-13746
Na podlagi 21. do 26. člena statuta del-

niške družbe uprava sklicuje

7. sejo skupščine
IGM Strešnik, d.d., Dobruška vas 45,

Škocjan,
ki bo v torek, 30. 11. 1999, ob 14. uri v

dvorani Občine Škocjan.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
ter izvoli predsednika skupščine, dva pre-
števalca glasov in notar, ki vodi zapisnik
skupščine.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagni

dnevni red.

3. Sprejem poslovnega plana za leto
2000.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta se sprejme plan
delniške družbe za poslovno leto 2000.

4. Sprejem sklepa o razdelitvi nerazpo-
rejenega dobička iz poslovnega leta 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se ne-
razporejeni dobiček iz poslovnega leta 1998
v višini 54,281.418,89 SIT v celoti izplača
delničarjem za dividende.

Udeležba na dobičku se upravi, vodstve-
nima delavcema in članom nadzornega sve-
ta izplača v obliki lastnih delnic.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na voljo delničarjem na sedežu družbe
vsak delovnik od 10. do 12. ure, v času od
dneva objave do vključno na dan zasedanja
skupščine. Morebitne nasprotne predloge
z obrazložitvijo bodo delničarji lahko sporo-
čili upravi družbe v sedmih dneh od dneva
objave sklica.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
bodo lahko glasovali na skupščini le, če
bodo udeležbo prijavili tri dni pred pričet-
kom skupščine v vodstvu družbe. Poobla-
stila pooblaščencev bodo morala biti pisna
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjena na sedežu družbe.

Udeleženci se bodo prijavili pol ure pred
pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpi-
som potrdili svojo prisotnost. Dvorana bo
odprta pol ure pred pričetkom zasedanja
skupščine zaradi ugotovitve sklepčnosti
delničarjev oziroma njihovih pooblaščen-
cev ali zastopnikov in sestave ter podpisa
seznama prisotnih oziroma zastopanih del-
ničarjev.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot petnajst odstotkov
glasov zastopanega kapitala (1. sklic). Če v
prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost,
bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne, to je 30. 11. 1999 ob 16. uri. Skupš-
čina bo takrat odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

IGM Strešnik, d.d., Škocjan
uprava

Št. 7419 Ob13873
Na podlagi 7.2. točke statuta delniške

družbe sklicujemo

6. skupščino
družbe Intereuropa mednarodna
špedicija, transport in pomorska

agencija, delniška družba s sedežem v
Kopru, Vojkovo nabrežje 32,

ki bo v petek, 3. decembra 1999 ob 11.
uri v veliki sejni dvorani poslovne stavbe
družbe Intereuropa d.d. v Kopru, Vojkovo
nabrežje 32, IX. nadstropje, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles.

2. Določitev plačila članom nadzornega
sveta za njihovo delo v mandatnem obdobju
1995–1999.

3. Izvolitev članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev.

4. Poročilo uprav Intereuropa d.d. in
Luka Koper, d.d. o spojitvi družb Intereu-
ropa d. d. in Luka Koper, d. d.;

Revizijsko poročilo pooblaščenega revi-
zorja RFR – Ernst & Young d.o.o., Ljublja-
na, o spojitvi družb Intereuropa d.d. in Luka
Koper d.d.;

Sprejem sklepa o spojitvi družbe Intereu-
ropa d.d. z družbo Luka Koper, d.d. v novo
delniško družbo GLS – Globalni logistični
servis, d. d.

5. Potrditev pogodbe o spojitvi družb In-
tereuropa d.d. in Luka Koper, d.d.

6. Potrditev statuta delniške družbe GLS
– Globalni logistični servis, d.d.

7. Imenovanje članov prvega Nadzorne-
ga sveta družbe GLS – Globalni logistični
servis, d.d.

8. Določitev plačila Nadzornemu svetu
družbe GLS – Globalni logistični servis, d.d.

9. Imenovanje revizorja družbe GLS –
Globalni logistični servis, d.d.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
K 1., 2., 4., 5. in 6. točki dnevnega reda

predlagata sklepe uprava in nadzorni svet
družbe.

K 3., 7., 8. in 9. točki dnevnega reda
predlaga sklepe samo nadzorni svet druž-
be.

Predlog sklepa k 1. točki
Za predsednika skupščine se izvoli Ra-

sto Plesničar, za ugotovitev sklepčnosti in
izvedbo glasovanja po posamezni točki
dnevnega reda se izvolita kot preštevalca
Bojan Dobrun in Nana Povšič. Za notarska
opravila se imenuje notarko Nevenko Kova-
čič.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.

Predlog sklepa k 2. točki
1. Članom nadzornega sveta družbe se

za njihovo delo v mandatnem obdobju
1995–1999 določi plačilo, kot sledi:

– predsedniku nadzornega sveta plačilo
v višini zadnje mesečne neto plače pred-
sednika uprave;

– namestnici predsednika nadzornega
sveta plačilo v višini zadnje mesečne neto
plače namestnika predsednika uprave;

– članom nadzornega sveta plačilo v vi-
šini povprečne zadnje mesečne neto plače
ostalih članov uprave.

2. Plačilo iz 1. točke tega sklepa se izvr-
ši v roku enega meseca po sprejemu tega
sklepa.

Predlog sklepa k 3. točki
Za člane nadzornega sveta – predstavni-

ke delničarjev z mandatom do prve skupšči-
ne v letu 2003 se izvolijo:

1. Boris  Gačnik,
2. dr. Livij Jakomin,
3. Igor  Kragelj,
4. Drago Naberšnik.
Predlog sklepa k 4. točki
1. Skupščina je seznanjena s poročilom

uprav družb Intereuropa d.d. in Luka Koper,
d.d. o spojitvi družb Intereuropa d.d. in Luka
Koper, d.d. z dne 10. 9. 1999.

2. Skupščina je seznanjena z revizijskim
poročilom pooblaščenega revizorja RFR –
Ernst & Young d.o.o., Ljubljana, o spojitvi
družb Intereuropa d.d. in Luka Koper, d.d.
z dne 27. 9. 1999.

3. Intereuropa mednarodna špedicija,
transport in pomorska agencija, delniška
družba, s sedežem v Kopru, Vojkovo na-
brežje 32, se spoji z družbo Luka Koper,
prekladanje, skladiščenje in druge prista-
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niške storitve, delniška družba, s sedežem
v Kopru, Vojkovo nabrežje 38, v novo del-
niško družbo GLS – Globalni logistični
servis, delniška družba s sedežem v Kopru,
Vojkovo nabrežje 30.

Sklep začne veljati, ko ga sprejmeta
skupščini obeh družb, ki se spajata.

Predlog sklepa k 5. točki
Potrdi se pogodba o spojitvi družb In-

tereuropa d.d. in Luka Koper, d.d., ki sta jo
podpisala predsednika uprav obeh družb
dne 19. 10. 1999.

Pogodba začne veljati, ko jo potrdita
skupščini obeh družb, ki se spajata.

Predlog sklepa k 6. točki
Potrdi se statut delniške družbe GLS –

Globalni logistični servis, d.d. v besedilu,
kot ga predlagata uprava in nadzorni svet.

Statut začne veljati, ko ga potrdita skupš-
čini obeh družb, ki se spajata, in sicer z
dnem, ko ga potrdi zadnja od navedenih
družb.

Predlog sklepa k 7. točki
V prvi nadzorni svet družbe GLS – Glo-

balni logistični servis, d.d., z mandatom do
prve skupščine družbe GLS – Globalni lo-
gistični servis, d.d., imenujejo: dva člana
imenovana s strani Vlade RS, trije člani, ki
jih imenuje svet delavcev družbe ter Irena
Fister, Karmen Dietner, Anton Kožar in
Branko Pavlin.

Predlog sklepa k 8. točki
Članom nadzornega sveta družbe GLS –

Globalni logistični servis, d.d. se za delo v
nadzornem svetu določi naslednje plačilo:

Za udeležbo in pripravo na sejah nadzor-
nega sveta, pripada članom povračilo stroš-
kov (dnevnica, kilometrina, ...) v višini, dolo-
čeni s Splošno kolektivno pogodbo za gos-
podarstvo ter sejnina v znesku 45.000 SIT
neto za člana in 60.000 SIT neto za pred-
sednika.

Predlog sklepa k 9. točki
Za revizorja, ki bo revidiral letne računo-

vodske izkaze družbe GLS – Globalni logis-
tični servis, d.d. za poslovno leto 2000, se
imenuje družba RFR – Ernst & Young Revi-
zijska družba, d.o.o., Ljubljana, Dunajska c.
111.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda ter ostali doku-
menti iz 516. člena zakona o gospodarskih
družbah, so delničarjem na vpogled v tajniš-
tvu uprave na sedežu družbe v Kopru, Voj-
kovo nabrežje 32, VIII. nadstropje, vsak de-
lavnik od 9. do 12. ure v času od 2. 11.
1999 do 2. 12. 1999.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.

Vsak nasprotni predlog delničarjev k pred-
logom sklepov po posameznih točkah dnev-
nega reda mora biti v pisni obliki, obrazložen
in vložen v enem tednu po objavi tega sklica
v tajništvu uprave na sedežu družbe v Kopru,
Vojkovo nabrežje 32, VIII. nadstropje.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki, ki najkasneje 3 dni pred skupščino
v tajništvu uprave na sedežu družbe v Ko-
pru, Vojkovo nabrežje 32, VIII. nadstropje,

pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblašče-
nec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti
tudi pooblastilo.

Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in poobla-
ščenca, kraj in datum ter podpis pooblasti-
telja; za pravne osebe pa ime in priimek ter
naslov pooblaščenca in firmo, sedež ter
podpis in žig pooblastitelja).

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
O vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje z glasovnicami.
Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-

na, bo odprta 60 minut pred začetkom za-
sedanja. V tem času se bodo delile glasov-
nice. Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, tj. 3. 12. 1999
ob 12. uri v isti dvorani. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Intereuropa d.d.
predsednik uprave

Jože Kranjc, univ. dipl. prav.

Ob-13919
Delniška družba Kompas Celje, turistič-

no podjetje d.d., Glavni trg 1, Celje, skli-
cuje

redno skupščino družbe

ki bo 30. 11. 1999 ob 14. uri na sedežu
družbe.

Dnevni red skupščine bo naslednji:
1. točka - Otvoritev skupščine, izvolitev

delovnih teles skupščine in ugotovitev
sklepčnosti;

2. točka - Letno poročilo za leto 1998;
3. točka - Razporeditev ugotovljenega

dobička;
4. točka - Imenovanje Jožice Bračun in

Gregorja Mohorka kot novih članov nadzor-
nega sveta;

5. točka – Sprememba 17., 18., 19.,
20., 21., 22., 23., in 24. člena statuta druž-
be.

K 1. točki dnevnega reda se predlaga
izvolitev delovnega predsednika in verifika-
cijske komisije.

K 2. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa: sprejme in po-
trdi se letno poročilo za leto 1998.

K 3. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa: ugotovljeni
dobiček družbe za leto 1998 v višini
1,943.000 SIT se razporedi v rezerve
družbe.

K 4. točki dnevnega reda se glede na
odstop dveh dosedanjih članov nadzornega
sveta Milene Sitar Matelič in Roka Videca, v
skladu z določili statuta družbe predlaga
sprejem naslednjega sklepa: sprejme se od-
stop dveh dosedanjih članov nadzornega
sveta Milene Sitar Matelič in Roka Videca in
se za nova člana nadzornega sveta družbe
imenuje Jožico Bračun in Gregorja Mohor-
ka.

K 5. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem spremenjenih besedil členov 17.,
18., 19. in 21. statuta družbe v čistopisu in
nadomestilo besede direktor z besedo upra-
vo v členih 20, 22, 23 in 24, tako, da se
predlaga sprejem naslednjega sklepa: sprej-
me se sprememba besedil členov 17, 18,
19 in 21 statuta družbe v čistopisu besedil:

17. člen
Uprava ima tri člane, predsednika in dva

namestnika, čigar imena se prijavijo za vpis
v sodni register.

Mandat uprave traja 5 let, z možnostjo
neomejenega ponovnega imenovanja, s
tem, da se ponovno imenovanje ne sme
opraviti prej kot eno leto pred iztekom man-
data.

18. člen
Predsednik in člana uprave zastopajo

družbo navzven posamično in neomejeno.
19. člen
Upravo imenuje in jo odpokliče nadzorni

svet. Nadzorni svet lahko odpokliče upravo
le v skladu z ZGD.

V upravo je lahko imenovana le oseba, ki
izpolnjuje z ZGD predpisane pogoje za čla-
na uprave.

21. člen
Višino prejemkov uprave določa nadzor-

ni svet v skladu z gospodarskim stanjem
družbe, določijo pa se, kakor vse druge
bonitete, pravice in dolžnosti uprave v indi-
vidualni pogodbi, ki jo v imenu družbe skle-
ne nadzorni svet s člani uprave.

in sprememba besede “direktor” z bese-
do “uprava” v členih 20, 22, 23 in 24 statu-
ta družbe.

V primeru nesklepčnosti skupščine se
določi ponovno zasedanje skupščine, ki bo
2. 12. 1999 ob isti uri v istih prostorih.

Gradivo za skupščino, vključno s spre-
membami in predlaganim čistopisom statu-
ta bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, v upravi družbe vsak delovni dan
med 12. in 14. uro.

Kompas Celje d.d.,
Celje

Št. 146/99 Ob-13962
Uprava družbe Grand hotela Union, d.d.,

na podlagi 283. člena zakona o gospodar-
skih družbah in 7.3. točke statuta družbe
sklicuje

skupščino
Grand hotela Union, d.d.

Skupščina bo 29. novembra 1999 ob
13. uri, na sedežu družbe, Ljubljana, Miklo-
šičeva cesta 1.

Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika in dveh prešte-

valcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika skupščine odvetnika Golovrški Du-
šana in za preštevalca glasov Lilijano Pavlič
in Renato Blažic.

2. Povečanje osnovnega kapitala s stvar-
nim vložkom.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe se
poveča za 148,518.000 SIT, iz dosedanjih
1.666,095.000 SIT na 1.814,613.000 SIT.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo 148.518 navadnih, imenskih in pro-
sto prenosljivih delnic, z nominalno vred-
nostjo 1.000 SIT za delnico.

Vplačilo novo izdanih delnic izvrši druž-
ba Ljubljanski Kinematografi, d.d., Nazorje-
va ulica 2, ki izroči stvarni vložek v obliki
kinodvorane v Nazorjevi ulici 2, v izmeri
1031 m2 in dvorišča v izmeri 51 m2, vl. št.
832, k. o. Ajdovščina, za kar družba izroči
148.518 novo izdanih delnic v skupni no-
minalni vrednosti 148,518.000 SIT.
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Prednostna pravica obstoječih delničar-
jev do vpisa novih delnic se izključi.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic, ki se
izdajo na podlagi povečanja osnovnega ka-
pitala, je 31. 12. 2000.

3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za

revizorja povečanja osnovnega kapitala s
stvarnimi vložki revizorsko hišo Auditor,
d.o.o., Ptuj.

4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejema

spremembe statuta v predloženem besedilu.
5. Sklep o uporabi dobička.
Predlog sklepa: dobiček družbe v višini

166,609.000 SIT, in sicer:
– dobiček iz leta 1998 v višini

155,525.180 SIT,
– dobiček iz leta 1997 v višini

11,083.820 SIT,
se uporabi za oblikovanje sklada lastnih

delnic.
6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: družba oblikuje sklad za

lastne delnice v višini 166,609.000 SIT.
Vir za oblikovanje sklada je dobiček ozi-

roma rezerve, ki presegajo zakonske oziro-
ma statutarno določene rezerve.

Družba lahko s sredstvi sklada pridobiva
lastne delnice za naslednje namene:

– če je pridobitev nujna, da bi družba
preprečila hudo, neposredno škodo,

– za nagrajevanje uprave in nadzornega
sveta iz naslova udeležbe v dobičku, kadar
se ta izplača v delnicah, v skladu s sklepom
skupščine,

– na podlagi sklepa skupščine o umiku
delnic po določbah o zmanjšanju osnovne-
ga kapitala.

Družba kupuje in prodaja lastne delnice
iz sklada lastnih delnic, v skladu s kriteriji, ki
jih sprejme nadzorni svet.

7. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje novega člana.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se razreši član nadzornega sveta Mar-
ko Prijatelj in namesto njega imenuje Andrej
Mihevc.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pogoji za udeležbo: delničar ali njegov

pooblaščenec se lahko udeleži seje skupš-
čine, če svojo udeležbo v skladu s statutom
družbe pisno prijavi družbi najmanj tri dni
pred skupščino.

Pooblaščenci morajo družbi oddati
pooblastilo, ki mora biti pisno in ostane de-
ponirano na sedežu družbe.

Sklepčnost: kolikor skupščina ob prvem
sklicu ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne ob 14. uri, na
istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo
skupščina odločala, ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Grand hotel Union, d.d., Ljubljana
predsednik nadzornega sveta

Ada Gorjup
uprava

Bogdan Lipovšek

Ob-13995
Direktor Morer – proizvodnja pisarniških

potrebščin d.d. Izola, Cesta v Pregavor 5,
na osnovi zakona o gospodarskih družbah
in na podlagi 22. člena statuta Morer d.d.,
sklicuje

4. sejo skupščine,
ki bo dne 30.11.1999 ob 14. uri na

sedežu družbe Morer d.d., Cesta v Prega-
vor 5, Izola, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli Branko Žibret, za preštevalca
glasov se pooblasti IXTLAN in predlagani
preštevalci glasov.

Skupščini prisostvuje notarka Nevenka
Kovačič, Ferarska ulica 30, Koper.

3. Potrditev sanacijskega načrta (pre-
strukturiranja) družbe.

Predlog sklepa: skupščina potrdi sana-
cijski načrt (načrt prestrukturiranja) po pred-
logu uprave in mnenju NS.

4. Nakup in umik lastnih delnic.
(a) Predlog sklepa: družba odkupi

105.573 lastnih delnic z namenom umika
in zmanjšanja osnovnega kapitala na podla-
gi 7. alinee 240. člena ZGD za kupnino, ki
ne presega knjižne vrednosti delnic.

(b) Predlog sklepa: na podlagi 347. čle-
na ZGD,se osnovni kapital delniške družbe,
ki v nominalni vrednosti znaša 212,540.000
SIT, zmanjša za nominalno vrednost
105,573.000 SIT z umikom 105.573 del-
nic, tako da po umiku znaša v nominalni
vrednosti 106,967.000 SIT, ki bo razdeljen
v 106.967 delnic, z nominalno vrednostjo
1.000 SIT na eno delnico. Razlog zmanjša-
nja je prevelik obseg osnovnega kapitala
glede na obseg dejavnosti in s tem poveza-
no nižjo donosnost osnovnega kapitala.

(c) Predlog sklep: sklep o zmanjšanju os-
novnega kapitala se prijavi v sodni register.

(d) Predlog sklepa: upnikom, katerih ter-
jatve so nastale pred objavo vpisa sklepa o
zmanjšanju osnovnega kapitala v sodnemu
registru, se da zavarovanje, če terjatve v
šestih mesecih po objavi prijavijo, kolikor v
tem času ne bi mogli biti poplačani.

5. Sprememba statuta delniške družbe
(a) Predlog sklepa: osnovni kapital druž-

be znaša v nominalni vrednosti
106,967.000 SIT in je razdeljen v 106.967
delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT za
eno delnico.

(b) Predlog sklepa: sprejme se čistopis
statuta.

Glasovanje
Glasovalno pravico na skupščini lahko

uresničujejo tisti delničarji, ki so na dan za-
sedanja vpisani v knjigo delničarjev pri Kli-
rinško depotni družbi in se veljavno prijavijo
na skupščino, oziroma zakoniti zastopniki
ali njihovo pooblaščenci s pisnim pooblasti-
lom ob predložitvi dokazov iz sodnega regi-
stra o zakonitem zastopanju. Delničarji ozi-
roma zakoniti zastopniki in pooblaščenci
morajo svojo udeležbo na skupščini prijaviti
najkasneje tri dni pred zasedanjem.

Pooblastilo pooblaščencu mora biti pi-
sno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaš-
čenca, kraj in datum ter podpis pooblastite-
lja, za pravne osebe pa firmo in sedež delni-
čarja, ime in priimek in podpis zakonitega
zastopnika ter ime in priimek pooblaščenca
ter overjeno fotokopijo registracije poobla-
stitelja pristojnega registerskega sodišča.

Če se daje pooblastilo za mladoletnega del-
ničarja, mora pooblastilo izpolniti in podpi-
sati zakoniti zastopnik, mati ali oče, v prime-
ru skrbništva je to skrbnik ob predložitvi pi-
sne privolitve pristojnega Centra za socila-
no delo.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine v prostorih zasedanja skupš-
čine eno uro pred pričetkom seje, če pred-
ložijo dokazilo o zakonitem zastopanju ali
pisno pooblastilo o zastopanju delničarja.

Kolikor ob prvem sklicu ne bo dosežena
vsaj 15% udeležba in s tem sklepčnost, bo
ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne
30. 11. 1999 ob 15. uri na sedežu družbe.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo
Predlogi sklepov in predlagane spre-

membe statuta družbe so na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe, v tajništvu
uprave, v času od dneva sklica do dneva
zasedanja, vsak delovni dan med 11. in
12. uro.

Morer d.d., Izola
uprava

direktor Lucijan Šergon

Ob-14005
Na podlagi 20.in 21. člena statuta del-

niške družbe Donit Tesnit, d.d., Cesta ko-
mandanta Staneta 38, Medvode, vabi upra-
va družbe delničarje na

sejo skupščine
družbe Donit Tesnit, d.d.,

ki bo v torek, 30. 11. 1999, ob 13. uri v
prostorih obrata družbene prehrane
“DONIT”, Cesta komandanta Staneta 38,
Medvode.

Predlog dnevnega reda:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje

Mitja Lamut.
Za preštevalca glasov se imenujeta Ivan

Regoršek in Marjan Novak.
Notarka na skupščini bo Nada Kumar.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-

kom lastnih delnic.
Predlog sklepa:
– osnovni kapital družbe se zmanjša od

dosedanjega zneska 1.140,000.000 SIT za
114,000.000 SIT na 1.026,000.000 SIT,

– zmanjšanje osnovnega kapitala se iz-
vede z umikom 114.000 lastnih delnic v
nominalnem znesku 1.000 SIT vsake del-
nice,

– v višini razlike med vrednostjo umak-
njenih lastnih delnic in zneskom zmanjša-
nega osnovnega kapitala in njegovega re-
valorizacijskega popravka, se povečajo re-
zerve,

– osnovni kapital je zmanjšan z dnem
vpisa sklepa v sodni register,

– zaradi umika delnic in zmanjšanja os-
novnega kapitala se spremeni 12. člen sta-
tuta tako, da se glasi: osnovni kapital druž-
be znaša 1.026,000.000 SIT.

Osnovni kapital je razdeljen na:
1,026.000 navadnih imenskih delnic prve
izdaje, z nominalno vrednostjo posamezne
delnice 1.000 SIT v skupni nominalni vre-
dosti 1.026,000.000 SIT.
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3. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
10. člena, drugega odstavka 15. člena, 20.
člena, šestega odstavka 21. člena, 27. člena,
zadnjega odstavka 29. člena, prvega odstav-
ka 33. člena in 40. člena statuta družbe, ter
določi čistopis kot je razvidno iz gradiva.

4. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega

sveta družbe se imenuje Branko Drobnak.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini najavijo pisno na se-
dežu družbe najkasneje pet dni pred sejo
skupščine, to je do vključno 25. 11. 1999.
Pooblaščenci se izkažejo s pisnim poobla-
stilom, ki se ves čas pooblastilnega razmer-
ja hrani pri družbi. Pri vstopu v skupščinsko
dvorano in prevzemu glasovnic se delničarji
izkažejo z osebno izkaznico ali drugo us-
trezno javno listino s fotografijo oziroma z
izpisom iz registra pravnih oseb in ustrez-
nim pooblastilom.

Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe do
seje skupščine vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne
v istih prostorih z istim dnevnim redom ob
14. uri. V tem primeru je skupščina sklepč-
na ne glede na število prisotnih delnic.

Donit Tesnit, d.d., Medvode
predsednik uprave

Št. 273 Ob-13869
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

drskih družbah in sklepa uprave družbe skli-
cujem

zasedanje skupščine
delniške družbe Smelt International,

d.d., Ljubljana,
ki bo dne 29. novembra 1999 ob 12.30

v sejni sobi št. 1 v XV. nadstropju poslovne
stavbe WTC v Ljubljani, Dunajska 156.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov ter imenovanje notarja.
Predlog sklepa: po predlogu uprave se

izvoli predsednik skupščine, imenujeta pre-
števalca glasov ter imenuje notar.

2. Obravnava in sprejem sklepa o pove-
čanju osnovnega kapitala družbe v okviru
postopka prisilne poravnave z izdajo novih
delnic in odpovedjo prednostne pravice do
nakupa teh delnic.

Predlog sklepa: uprava družbe in nad-
zorni svet predlagata skupščini, da sprejme
naslednji sklep:

a) Osnovni kapital družbe se poveča s
stvarnimi vložki za 80,977.000 SIT od do-
sedanjih 3,000.000 SIT na 83,977.000
SIT. Povečanje osnovnega kapitala se izve-
de z izdajo 80.977 navadnih imenskih del-
nic z oznako P s serijskimi številkami od
3001 do 83.977 in nominalno vrednostjo
1.000 SIT za delnico. Novo izdane delnice
tvorijo z že izdanimi 3.000 delnicami en
razred. Vplačilo novoizdanih delnic se opra-
vi v postopku prisilne poravnave s cesijo
terjatev naslednjih upnikov:

– Invest podjetje za investicijsko dejav-
nost Novo mesto, d.o.o., Novo mesto, Zwi-
trova 1 s terjatvijo v znesku 47,384.666
SIT vplača 47.384 navadnih imenskih del-
nic v nominalni vrednosti 47,384.000 SIT,

– Lesnina inženiring, podjetje za projek-
tiranje, gradnjo in opremo objektov, d.d.,
Ljubljana, Parmova 53, Ljubljana s terjatvijo
v znesku 33,593.900 SIT vplača 33.593
navadnih imenskih delnic v nominalni vred-
nosti 33,593.000 SIT.

b) Zaradi zaokroževanja odstopljenih ter-
jatev pri vplačilu delnic iz tega sklepa se
oblikuje vplačani presežek kapitala v zne-
sku 1.566 SIT.

c) S prenosom terjatev upnikov na druž-
bo le-te v znesku iz tega sklepa z združitvijo
prenehajo.

d) Prednostna pravica dosedanjih delni-
čarjev do vpisa novih delnic je v celoti izku-
čena.

e) Rok za vpisovanje novih delnic, ki se
izdajo zaradi povečanja osnovnega kapita-
la po tem sklepu, se izteče zadnji delovni
dan pred dnevom naroka za prisilno porav-
navo. Če posamezni upnik ne vpiše novih
delnic v predvidenem roku, se znesek po-
večanja osnovnega kapitala ustrezno
zmanjša.

f) Ta sklep je sprejet pod odložnim po-
gojem, da bo v postopku opr. št. St 55/99
pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani predla-
gana prisilna poravnava pravnomočna potr-
jena.

3. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta delniške družbe.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe statuta delniške družbe.

Besedilo predlaganih sprememb statuta
delniške družbe je dostopno v tajništvu glav-
nega direktorja od dneva objave sklica
skupščine do dneva skupščine vsak delovni
dan med 8. in 14. uro v Ljubljani, Dunajska
160, soba 251/II.

Delničarji glasujejo z dvigom rok.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-

na, bo ponovno zasedanje v istih prostorih
istega dne ob 13.30 in skupščina bo veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Smelt International, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-13870
Uprava družbe na podlagi 34. člena sta-

tuta družbe in zakona o gospodarskih druž-
bah sklicuje

2. sejo skupščine
delniške družbe Stilles, d.d., Inženiring

in notranja oprema, Sevnica,
ki bo v četrtek, 2. 12. 1999 ob 15. uri

na sedežu družbe, na Savski cesti 13, v
Sevnici.

Dnevni red.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter do-
ločitev notarja.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli Franc Ernestl in za preštevalca
glasov Tatjana Šeško in Tomaž Kos.

Za notarja se določi Alojz Vidic.
2. Obravnava in sprejem revidiranega let-

nega poročila uprave za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave družbe Stilles, d.d., za leto 1998
z mnenjem revizorja, v predlaganem bese-
dilu.

3. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček leta 1998

v višini 9,756.000 SIT se uporabi za pokri-
vanje izgube iz leta 1997.

4. Povečanje osnovnega kapitala z izda-
jo novih delnic.

Predlog sklepa: osnovni kapital se pove-
ča za 50,000.000 SIT tako, da se izda
50.000 novih delnic s serijskimi številkami
od 316.200 do 366.219 v nominalni vred-
nosti 1.000 SIT za eno delnico. Delnice so
imenske in predstavljajo isti razred in ista
upravičenja, kot jih imajo že izdane delnice.
Delnice se bodo prodale z neposredno po-
nudbo Tovarni dušika Ruše, d.o.o., Tovar-
niška 51, Ruše, tako, da le ta vplača denar-
ni vložek v višini 50,000.000 SIT in s tem
odkupi v celoti vse novo izdane delnice.
Izključi se prednostna pravica dosedanjih
delničarjev do vpisa novih delnic.

5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: spremeni se prvi in dru-

gi stavek tretjega člena statuta, ki po novem
glasi:

Osnovni kapital družbe znaša
366,219.000 SIT, ki je razdeljen na 366.219
navadnih delnic istega razreda, z nominalno
vrednostjo posamezne delnice 1.000 SIT, se-
rijske številke od 1 do 366.219.

Dopolni se statut tako, da se doda za
13. členom novo poglavje “odobreni kapi-
tal”, vnese se nov 13.a člen, ki glasi: uprava
družbe ima pooblastilo, da lahko v roku 5
let po vpisu sprememb in dopolnitev tega
statuta v sodni register, poveča osnovni ka-
pital za največ 158,000.000 SIT z izdajo
novih delnic.

Pooblastilo velja tudi za izdajo delnic za
stvarne vložke. Uprava je pooblaščena, da
odloča o izključitvi prednostne pravice do-
sedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.

Izdaja novih delnic in izključitev pred-
nostne pravice je vezana na predhodno so-
glasje nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet sta odgovorna
za tekoče popravke statuta, ki izvirajo iz na-
slova povečanja kaitala.

6. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nad-

zornega sveta in za revizorja za leto 1999
imenuje revizijsko hišo Dinamic, Revizijska
družba, d.o.o., PE Novo mesto.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, Savska cesta 13, Sevnica, v tajniš-
tvu uprave, in sicer vsak delovni dan od 8.
do 10. ure od dneva objave do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, sami ali po svojih pooblaščencih ozi-
roma zakonitih zastopnikih, če najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo upravi družbe udeležbo na skupšči-
ni. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo po-
slati tudi pisna pooblastila.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
skepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
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Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na podlagi podatkov v Klirinško de-
potne družbe na dan 29. 11. 1999.

Stilles, d.d., Sevnica
uprava družbe

Aleksander Hatlak

Ob-14118
Začasna uprava in začasni nadzorni svet

družbe Solkanska industrija apna, d.d., No-
va Gorica, na podlagi statuta družbe in za-
kona o gospodarskih družbah sklicujeta

1. skupščino
družbe Solkanska industrija apna, d.d.,

Nova Gorica
Skupščina bo dne 1. 12. 1999 ob

13. uri na sedežu družbe v Solkanu, Cesta
IX. korpusa 106.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: začasna uprava predla-

ga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Zdenka Gustinčič.

2. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.

Začasna uprava predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: izvoli se predlaga-
nega predsednika skupščine in dva prešte-
valca glasov.

3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Začasna uprava ob pozitivnem mnenju

začasnega nadzornega sveta predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina sprejme poslovnik o delu
skupščine družbe v predlaganem besedilu.

4. Poročilo o poteku lastninskega preob-
likovanja družbe.

Začasna uprava predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina sprej-
me poročilo o poteku lastninskega preobli-
kovanja družbe v predloženem besedilu.

5. Letno poročilo.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s

poslovanjem družbe v letih 1994–1997 in
sprejme letno poročilo za leto 1998.

6. Uporaba in razdelitev dobička.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet

družbe predlagata skupščini, da sprejme
naslednji sklep: nerazporejeni revalorizirani
dobiček, ustvarjen v letu 1995 v višini
6,796.000 SIT, se razporedi v rezervni
sklad. Nerazporejeni revalorizirani dobiček,
ustvarjen v letih od 1996 do vključno 1998
v višini 76,048.000 SIT, se razporedi tako,
da se 50% oziroma 38,024.000 SIT razpo-
redi v rezervni sklad in 50% oziroma
38,024.000 SIT pa ostane nerazporejen.

7. Razrešitev starega nadzornega sveta
in imenovanje novega nadzornega sveta.

Predlogi sklepov:
a) skupščina razreši člane začasnega

nadzornega sveta,
b) skupščina izvoli Jožefa Pelicona, univ.

dipl. ek. in Alojza Šinigoja, dipl. org. dela, ki
predstavljata delničarje,

c) skupščina se seznani, da je Mitja Mi-
kulin, član nadzornega sveta kot predstav-
nik delavcev družbe.

8. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta družbe.

Začasna uprava družbe predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina sprejme predlagano sejnino za
člane nadzornega sveta v višini 30.000 SIT
neto za člane in 40.000 SIT za predsedni-
ka.

Članom začasnega nadzornega sveta se
izplača sejnina 30.000 SIT neto za člana in
40.000 SIT za predsednika.

9. Imenovane revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 1999 skupščina imenuje DEJ 3, revizij-
ska družba, d.o.o., Ljubjana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na voljo na upravi družbe pri
Nives Stanič vsak delovnik od 12. do 15.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja družbe.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Pogoj za uresničevanje glasovalne pravi-
ce na skupščini je, da delničar svojo ude-
ležbo napove pismeno vsaj tri dni pred
skupščino.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Kolikor ob
uri sklica ne bo zastopanega vsaj 15% os-
novnega kapitala družbe, se skupščina po-
novno sestane istega dne eno uro po prvem
sklicu (drugi sklic). Ob drugem sklicu
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Solkanska industrija apna, d.d.,
Nova Gorica

začasna uprava
Rajko Herej, univ. dipl. inž.

Odločbe po ZPOmK

Št. 456/11-99-8 Ob-14026
Priglašena koncentracija (opr. št. za-

deve 456-11/99) gospodarskih družb
Merkur, d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 7
in Kovinotehna, d.d., Celje, Mariborska
c. 7, ne nasprotuje določilom zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence
(Ur. l. RS, št. 56/99) in je skladna s pravi-
li konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Razne objave

Št. 0048-466/22-99 Ob-13954
Republika Slovenija, Ministrstvo za no-

tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, na
podlagi 52. člena zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 91/98), 6.
člena uredbe o odprodaji, oddaji ali zame-
njavi nepremičnin in premičnin v lasti Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/98 in
61/99) ter sklepa Vlade Republike Sloveni-
je o potrditvi posebnega načrta prodaj, za-
menjav in nabav državnega premoženja Mi-

nistrstva za notranje zadeve za leto 1999,
št. 460-00/98-6 (N), z dne 8. 7. 1999
objavlja

javno dražbo
za odprodajo nepremičnin v Postojni,
Cesta 1. maja 2, z zbiranjem pisnih

ponudb
1. Predmet prodaje: nepremičnine v Po-

stojni, Cesta 1. maja 2, ležeče na parceli št.
457, in sicer stavbišče v izmeri 278 m2, dvo-
rišče v izmeri 1071 m2 in gospodarsko po-
slopje v izmeri 87 m2 (v naravi upravna stavba,
gospodarski objekt in 10 vrstnih garaž).

Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, Policijska uprava Po-
stojna, Gregorčičev drevored 3, Postojna.

Vsi navedeni objekti so prazni.
Možna je le prodaja vseh navedenih ne-

premičnin v celoti.
2. Izklicna cena: izklicna cena je za vse

navedene nepremičnine, ki so predmet jav-
ne dražbe, skupaj 44,900.000 SIT, ki je
vrednost, ugotovljena po uradni cenitvi.

3. Plačilni pogoji: plačilo celotne kupni-
ne je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na nepremičninah; rok plačila ne sme biti
daljši od 8 dni po sklenitvi kupoprodajne
pogodbe.

4. Kavcija: dražitelji morajo pred oddajo
ponudb vplačati varščino v višini 10% od
navedene izklicne cene, in sicer: virman-
sko, številka računa: 50100-637-55284
(Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna šte-
vilka: 61140.

Dražitelji morajo v ponudbi priložiti potr-
dilo o vplačani varščini.

Varščina bo uspelemu dražitelju vraču-
nana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo us-
peli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končani javni dražbi.

5. Drugi pogoji:
– pri razpisu lahko sodelujejo pravne

osebe s sedežem v RS in fizične osebe, ki
so državljani RS,

– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno,

– dražitelji morajo v ponudbi predložiti
dokazilo o plačanih davkih in prispevkih ter
lastno izjavo o plačanih zapadlih obvezno-
stih do svojih upnikov,

– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo ena-
ke ali višje od izhodiščne (izklicne) prodajne
cene,

– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 de-
lovnih dni od prejema obvestila o izbiri skle-
niti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo,

– če izbrani dražitelj ne bo sklenil kupo-
prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
prodajni postopek razveljavljen, vplačana
varščina bo zadržana,

– dražitelji, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu javne draž-
be obveščeni takoj, vsi dražitelji pa bodo o
izidu pisno obveščeni v roku 2 dni od javne-
ga odpiranja ponudb,

– zavezanec za davek na promet nepre-
mičnin je prodajalec, vse druge stroške v
zvezi s prenosom lastništva (stroške overi-
tve, vpis v zemljiško knjigo in morebitne dru-
ge stroške) nosi dražitelj,

– uspelemu dražitelju se nepremičnina
izroči v last in posest po plačilu celotne
kupnine,
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– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši dražitelj je tisti, ki po-
nudi najvišjo ceno.

6. Ogled nepremičnin: ogled nepremič-
nin, ki so predmet javne dražbe, je možen
dne 4. 11. 1999 in dne 9. 11. 1999, med
9. in 14. uro, po predhodni najavi na Policij-
ski upravi v Postojni pri Simšič Dušanu (tel.
067/24-191).

7. Dokumentacija: dražitelji se lahko s
podrobnejšimi pogoji seznanijo iz dokumen-
tacije predmetne javne dražbe, ki jo lahko
zahtevajo od dneva objave javne dražbe v
Uradnem listu RS do roka za oddajo po-
nudb, in sicer med 9. do 14. uro, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo, in sicer
na naslednjem naslovu: Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva 4, Ljubljana, pri Marin-
ki Hlade, tel. 061/172-43-83.

Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumenta-
cije z navedbo osnovnih podatkov ponudni-
ka (naziv, naslov, davčna številka) ter doka-
zilo o vplačilu 1.000 SIT.

Znesek in način plačila za dokumentacijo:
1.000 SIT, način plačila: virmansko, številka
računa: 50100-637-55284 (Ministrstvo za
notranje zadeve), sklicna številka: 466-22-99.

8. Predložitev ponudb: ponudbe je po-
trebno predložiti do 15. 11. 1999, najka-
sneje do 10.30.

Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki,
in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporo-
čeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov
naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS,
Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 15. 11.
1999, ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva 4, Ljubljana, II. nad-
stropje, soba št. 206.

Predstavniki ponudnikov - pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju po-
nudb, morajo pred pričetkom odpiranja po-
nudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.

Ponudniki - fizične osebe, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-13817
Na podlagi 51. člena zakona o lokalni

samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 in dalje) in
smiselni uporabi uredbe o prodaji, oddaji ali
zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti
RS (Ur. l. RS, št. 52/98) in sklepa Mestne-
ga sveta Mestne občine Nova Gorica z dne
21. 10. 1999, Mestna občina Nova Gorica
objavlja

pisno javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Predmet javne dražbe so parkirna me-
sta v garažnem prostoru nove Goriške knjiž-
nice France Bevk, Trg Edvarda Kardelja 4,
Nova Gorica.

2. Parkirnih mest je 29 in bodo razpo-
ložljiva najkasneje od 31. 3. 2000 dalje.

3. Izklicna cena je 1,816.480 SIT za eno
parkirno mesto.

4. Pisne ponudbe morajo biti dostavlje-
ne na naslov: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, soba št. 8/I, v za-
pečatenem ovitku z oznako: “Ponudba –
garaže – ne odpiraj”, najkasneje do 15. 11.
1999 do 13. ure.

5. Pisna ponudba mora vsebovati:
– število željenih parkirnih mest,
– ponujeno ceno v SIT za eno parkirno

mesto,
– potrdilo o plačani kavciji,
– izpisek iz sodnega registra za pravno

osebo,
– potrdilo o državljanstvu (overjene foto-

kopije) za fizično osebo.
6. Javno odpiranje ponudb bo v pone-

deljek, 15. 11. 1999 ob 13.15, v stekleni
dvorani (I. nadstropje) stavbe Mestne obči-
ne Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1,
Nova Gorica.

7. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne osebe, ki imajo sedež na območju Re-
publike Slovenije in fizične osebe, ki se izka-
žejo, da so državljani Republike Slovenije.

Pooblaščenci pravnih oseb se morajo
izkazati s pooblastilom.

8. Interesenti morajo pred javno dražbo
vplačati varščino v višini 10% od izklicne
cene, z upoštevanim številom parkirnih
mest, na žiro račun Mestne občine Nova
Gorica, št. 52000-630-7001.

9. Stroški v zvezi s prenosom lastništva
in DDV bremenijo kupca.

10. Kupec mora skleniti pogodbo v 8
dneh po opravljeni javni dražbi, sicer varšči-
na zapade, ter plačati kupnino v 30 dneh po
sklenitvi pogodbe.

11. Vplačano varščino bo prodajalec us-
pelemu kupcu vračunal v kupnino, neuspelim
ponudnikom pa vrnil v 8 dneh brez obresti.

12. Nepremičnina se prodaja po načelu
“videno – kupljeno”.

13. Interesenti dobijo dodatne informacije
po tel. 13-50-125, ali v stavbi Mestne občine
Nova Gorica, I. nadstropje, soba št. 13.

Mestna občina Nova Gorica

Ob-13828
Stanovanjski sklad Občine Celje, Trg

celjskih knezov 8, Celje, na podlagi sklepa
Mestnega sveta mestne občine Celje o pro-
daji poslovnih prostorov, last Mestne obči-
ne Celje objavlja

prodajo nepremičnin z zbiranjem
pisnih ponudb (pisna dražba)

1. Predmet prodaje:
1.1. Del poslovnega večnamenskega

objekta Gaberje, Kidričeva 6, Celje, v skup-
ni izmeri 1563,90 m2 poslovnih površin (za
prodajalno in skladišče) in funkcionalnim
zemljiščem v izmeri 1588 m2.

Izklicna cena je 215,569.456 SIT.
1.2. Poslovni prostori za storitveno in tr-

govinsko dejavnost v stavbi Stanetova 22,
Celje, v izmeri 58,31 m2.

Izklicna cena je 13,139.689 SIT.
Nepramičnini sta obremenjeni z najem-

nim razmerjem. Najemnika imata ob izpol-
njevanju pogojev dražbe predkupno pravi-
co, pri čemer se upoštevajo nujna vlaganja
v objekt oziroma poslovne prostore.

Prodajali bomo po načelu “videno – kup-
ljeno”.

2. Pogoji pisne dražbe (zbiranja ponudb)
Ponudbe lahko pošljejo fizične osebe, ki

so državljani Republike Slovenije in pravne
osebe, ki so registrirane in imajo sedež v
Republiki Sloveniji.

Pisna ponudba mora vsebovati naslov kup-
ca, navedbo nepremičnine in ponujeni zne-
sek. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o
državljanstvu za fizično osebo, oziroma origi-
nalni izpisek iz sodnega registra, s katerim
pravna oseba izkaže sedež v Republiki Slove-
niji in potrdilo o plačani varščini. Ponudbi je
potrebno priložiti tudi dokazilo o plačilu dav-
kov in prispevkov. V primeru, da je ponudnik
najemnik kateregakoli poslovnega prostora ali
stanovanja, last Mestne občine Celje ali Sta-
novanjskega sklada občine Celje, mora po-
nudbi priložiti dokazilo o plačanih obveznosti
iz naslova najemnega razmerja.

Ponudbe je potrebno poslati priporoče-
no ali vročiti osebno na naslov: Stanovanj-
ski sklad občine Celje, Trg celjskih knezov
8, Celje, v zapečateni kuverti z oznako “Po-
nudba za nakup dela objekta Gaberje” ozi-
roma Ponudba za nakup poslovnih prosto-
rov Stanetova 22".

Rok za zbiranje ponudb je do vključno
15. 11. 1999. Vsak pnudnik mora pred
zaključenim rokom za oddajo ponudbe po-
ložiti varščino v višini 10% od najnižje pro-
dajne cene (izklicne cene) na žiro račun
Mestne občine Celje – proračun št.
50700-630-10105, sklic na št. 00-10 pri
varščini za del objekta Gaberje in sklic na
št. 00-20 pri varščini za poslovne prostore v
Stanetovi 22. Plačana varščina bo izbrane-
mu ponudniku vračunana v ceno, drugim pa
bo brez obresti vrnjena v 5 dneh.

Odpiranje pisnih ponudb bo 16. 11.
1999 ob 11. uri na Stanovanjskem skladu
občine Celje, Trg celjskih knezov 8, Celje.

O tem, kdo je najugodnejši ponudnik,
bodo ponudniki, ki na odpiranju ponudb ne
bodo prisotni, obveščeni v 5 dneh po odpi-
ranju. Izbran bo tisti ponudnik, ki ponudi
najvišjo ceno, pri enaki ceni pa tisti, ki po-
nudi najkrajši rok plačila celotne kupnine.

Kupoprodajna pogodba bo sklenjena v
15 dneh po odpiranju pisnih ponudb, rok za
plačilo celotne kupnine pa je 8 dni od uve-
ljavitve pogodbe.

Izročitev nepremičnine in prenos lastniš-
tva se opravi po popolnem plačilu kupnine
in stroškov.

Davek na promet z nepremičninami in
druge stroške v zvezi z nakupom in prenos
lastništva plača kupec.

Vse druge informacije se dobijo na zgoraj
navedenem naslovu vsak dan od 8. do 11.
ure, tel. 063/481-511, faks 063/481-512,
kontaktna oseba Arnuš Janko. Ogled ne-
premičnin je mogoč po dogovoru.

Stanovanjski sklad občine Celje

Ob-13778
Milan Bahič, s.p., Zaključna dela v grad-

beništvu, s sedežem Njegoševa 6/6 v Ljub-
ljani, matična št. obrata 5309846 – 5. 1.
1996, šifra dejavnosti 45.22 in 45.42,
EMŠO 2506958501003, davčna št.
28403355, obvešča vse svoje bivše koo-
perante in dolžnike, da bo prenehal oprav-
ljati registrirano dejavnost s 30. 11. 1999.
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Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

DANA, tovarna rastlinskih specialitet in de-
stilacija, d.d., Mirna, preklicuje štampiljko z na-
slednjo vsebino: DANA tovarna rastlinskih spe-
cialitet in destilacija d.d. Mirna, Glavna cesta
34 – opremljena s št. 13. Ob-13818

MKGP Veterinarska uprava Republike Slo-
venije, Parmova 53, Ljubljana, štampiljko okro-
gle oblike z vsebino: REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARST-
VO IN PREHRANO, Veterinarska uprava Repu-
blike Slovenije, veterinarska inšpekcija št. 74,
z grbom RS na sredini. gni-10113

Sušnik Sanja, Gašperšičeva 8, Ljubljana,
štampiljko z napisom PINTOLLI Ljubljana d.o.o.
zelene barve. gnz-10246

Priglasitveni list

Bertalanič Vladimir s.p., Mladinska ulica 5,
Murska Sobota, priglasitveni list, opravilna št.
36 1587/97, izdan dne 8. 5. 1997 pri DURS,
izpostava Murska Sobota. gnp-9756

Gostiša Ražem Nataša, Volaričeva 30, Pos-
tojna, priglasitveni list, opravilna št. 41-804/96,
izdan dne 12. 4. 1997. gnc-10219

Ločniškar Srečko s.p., Koroška cesta 98,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-0314-94 - original, izdan dne 1. 3. 1994.
gnn-9933

Naglič Jože, Ljubljanska 29, Kostanjevica
na Krki, obrtno dovoljenje, št.
40403/0818/00-29/1995, izdano dne 6. 3.
1995. gnl-9985

Petovar Branko s.p., Gradiška cesta 4, Le-
nart v Slov.goricah, obrtno dovoljenje, št.
19737/0254/00-31/1995, izdano dne 6. 3.
1995. gnt-9827

Skočir Mateja, Vilharjeva 48, Ajdovščina,
priglasitveni list, opravilna št. 01-0765-95, iz-
dan dne 1. 4. 1995 pri DURS DU Nova Gori-
ca, izpostava Ajdovščina. gno-10132

Sternad Franc, Kozjak nad Pesnico 26/A,
Zgornja Kungota, priglasitveni list, opravilna št.
065-0265/94, izdan dne 31. 12. 1994.
gnl-9960

Subašić Emir, Trg svobode 30, Trbovlje,
priglasitveni list, opravilna št. 56-0541/99, iz-
dan dne 2. 6. 1999. gny-9901

Vajngerl Jožica, Ruška cesta 97, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-2801/94,
izdan dne 28. 12. 1994. gnv-10025

Potne listine

Ačkun Helena, Vlahovičeva 69, Ankaran -
Ankarano, potni list, št. AA 485374, izdala UE
Koper. gnc-10144

Ačkun Zdravko, Vlahovičeva 69, Ankaran -
Ankarano, potni list, št. BA 224319, izdala UE
Koper. gnd-10143

Albert Metka, Nemčavci 3/c, Murska So-
bota, potni list, št. BA 657832, izdala UE Mur-
ska Sobota. gnt-10177

Andrejc Jožef, Vinska gora 44, Velenje, po-
tni list, št. AA 14452, izdala UE Žalec.
gnx-9948

Bahar Janez, Albrehtova 78, Škofljica, pot-
ni list, št. AA 460982, izdala UE Ljubljana.
gnc-9994

Banfi Tadeja, Makole 52, Makole, potni list,
št. BA 203966, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnb-10070

Baškim Beriša, Preradovičeva 29, Maribor,
potni list, št. BA 873926. gnp-10231

Bobnar Stanislav, Voklo 84, Kranj, potni
list, št. BA 280772, izdala UE Kranj. gnu-9926

Bošnak Alenka, Trimlini 35/c, Lendava -
Lendva, potni list, št. AA 210792, izdala UE
Lendava. gnl-9785

Bukovec Benjamin, Britof 179, Kranj, potni
list, št. AA 342891, izdala UE Kranj. gnw-9724

Bukovec Marjan, Linhartova 82, Ljubljana,
potni list, št. BA 877008, izdala UE Ljubljana.
gnt-10227

Cankar Izidor, Bonini 30, Koper - Capodist-
ria, maloobmejno prepustnico, št. AI 143413,
izdala UE Koper. gne-10217

Capuder Maja, Ul. 7. Avgusta 30, Dob, po-
tni list, št. BA 527437, izdala UE Domžale.
gns-10103

Cetinić Antun, Gradnikove brigade 51, Nova
Gorica, potni list, št. AA 550494, izdala UE
Nova Gorica. gnz-10046

Cvetaš Miha, Črni vrh 96, Črni vrh nad Idri-
jo, potni list, št. BA 751309, izdala UE Idrija.
gnm-10134

Čančar Ivka, Bernetičeva 4, Koper - Capo-
distria, potni list, št. AA 512551, izdala UE
Koper. gni-9913

Demšar Jože, Štepanjska 11, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 302062, izdala UE Ljubljana.
gns-10203

Dovžan Klemen, Cesta Jaka Platiše 5, Kra-
nj, potni list, št. BA 718050, izdala UE Kranj.
gnn-10233

Fegic Bogomir, Prijateljev trg 13, Ribnica,
potni list, št. BA 936094, izdala UE Ribnica.
gno-10032

Florjančič Franc, Ul. Manice Komanove 41,
Ljubljana, potni list, št. AA 770297, izdala UE
Ljubljana. gnv-10100

Florjančič Vera, Ul. Manice Komanove 41,
Ljubljana, potni list, št. AA 768639, izdala UE
Ljubljana. gnu-10101

Gavrilovič Goran, Ob spomeniku 14, Koper
- Capodistria, potni list, št. BA 911819, izdala
UE Koper. gns-10053

Geršak Maja, Rošpoh - del 42, Kamnica,
potni list, št. BA 786351, izdala UE Maribor.
gnm-9784

Gosar Andrej, Škrinjari 17, Umag, Hrvaška,
potni list, št. AA 807472, izdan 13. 4. 1993
pri MNZ RS. gnv-10050

Gospodarič Igor, Novo Polje, C. VIII/20,
Ljubljana-Polje, potni list, št. AA 536032, izda-
la UE Ljubljana. gny-10226

Grča Jože, Premančan 22/a, Ankaran - An-
karano, potni list, št. AA 5552, izdala UE Ko-
per. gnj-9812

Grum Igor, Gradiške laze 13, Šmartno pri
Litiji, potni list, št. BA 463641, izdala UE Litija.
gnu-9951

Hudina Janez, Gosposka ulica 19, Celje,
potni list, št. AA 568289, izdala UE Celje.
gnm-10184

Indihar Stanislav, Rivera Indarte 1077, Bu-
enos Aires, Argentina, potni list, št. BA 324668,
izdan 14. 4. 1994 pri MZZ RS v Ljubljani.
gnf-10141

Javornik Janko, Bevkova cesta 1, Grosup-
lje, potni list, št. BA 530334, izdala UE Grosu-
plje. gnm-10234

Kašca Zoran, Mala vas 79, Bovec, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 10173, izdala UE
Tolmin. gnh-10039

Kociper Drago, Gajska ulica 2, Odranci,
potni list, št. BA 610369, izdala UE Lendava.
gnx-9973

Kokot Marija, Razlagova 27, Maribor, potni
list, št. AA 913210, izdala UE Maribor. gnt-9777

Kolar Jožica, Janežičeva 25, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 587556, izdala UE Ljubljana.
gny-9822

Koprivnjak Lidija, Stari grad 34, Krško, pot-
ni list, št. BA 241578, izdala UE Krško.
gnf-10066

Kovač Jožef, Log 5, Boštanj, potni list, št.
AA 646059, izdala UE Sevnica. gnd-10218

Krajnc Peter, Novo Polje, Cesta V/5, Ljub-
ljana-Polje, preklic potnega lista, objavljen v Ur.
l. RS, št. 84/99. gnd-10093

Kraševec Krajnc Erika Marija, Novo Polje,
Cesta V/5, Ljubljana-Polje, preklic potnega lis-
ta, objavljen v Ur. l. RS, št. 84/99. gnc-10094

Krašna Alenka, Dobravlje 10, Dobravlje, po-
tni list, št. BA 244995, izdala UE Ajdovščina.
gnv-10129

Krčar Janja, Pot k mlinu 14/a, Maribor,
potni list, št. BA 745651, izdala UE Maribor.
gnh-9789

Lapajne Jelka, Jakčeva 40, Ljubljana, potni
list, št. AA 451890, izdala UE Ljubljana. gnr-9729

Lapajne Polona, Jakčeva 40, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 246042, izdala UE Ljubljana.
gns-9728

Lavrič Jože, Mengeška cesta 52, Trzin, po-
tni list, št. AA 280413, izdala UE Domžale.
gnq-9880

Lesnik Branko, Aškerčeva c. 5 D, Šoštanj,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
19/99. gnv-9925

Levičnik Oblak Špela, Hacquetova 8, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 823063, izdala UE Ljub-
ljana. gng-9965

Lorber Barbara, Žibernik 36, Rogaška Slati-
na, potni list, št. AA 737281, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnz-10196

Lorber Mirko, Žibernik 36, Rogaška Slati-
na, potni list, št. AA 959983, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnb-10195

Lovrič Milan, Stara cerkev 1, Kočevje, potni
list, št. BA 361950, izdala UE Kočevje.
gnr-10179

Lovše Zvone, Trubarjeva ulica 2, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI 52295,
izdala UE Nova Gorica. gno-9807

Makovec Matej, Ulica bratov Babnik 20,
Ljubljana, potni list, št. BA 902530, izdala UE
Ljubljana. gni-10213

Makovec Slava, Ulica bratov Babnik 20, Lju-
bljana, potni list, št. BA 83822, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-10214

Marušič Dušan, Fizine 19, Portorož - Porto-
rose, potni list, št. BA 225663, izdala UE Pi-
ran. gnj-10237

Mesić Zemir, Trnovski pristan 6/A, Ljublja-
na, potni list, št. BA 617435, izdala UE Ljublja-
na. gnr-10229

Miklavžin Iztok, Selo 11, Velenje, potni list,
št. AA 899835, izdala UE Velenje. gnl-9935

Mjerimaćka Dalibor, Ul. Frankolovskih žrtev
11/A, Celje, potni list, št. BA 491632, izdala
UE Celje. gno-9932

Mlaker Monika, Ložnica 21, Makole, potni
list, št. BA 348498, izdala UE Slovenska Bistri-
ca. gnr-10004

Mohar Petra, Pot do šole 5, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 859804, izdala UE Ljubljana.
gnk-9961

Momič Irena, Žorgova 20, Ljubljana, potni
list, št. AA 306978, izdala UE Ljubljana.
gnn-10033

Morgan David, Fornače 15, Piran - Pirano,
potni list, št. BA 575039, izdala UE Piran.
gnt-10202

Muković Elvira, Pot na Rakovo Jelšo 363,
Ljubljana, potni list, št. BA 796473, izdala UE
Ljubljana. gnt-9902

Muković Enes, Pot na Rakovo Jelšo 363,
Ljubljana, potni list, št. BA 796474, izdala UE
Ljubljana. gns-9903

Novak Ajda, Rožna dolina, C. VII/29, Ljub-
ljana, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 84/99. gnb-10170
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Novak Matija, Rožna dolina, C. VII/29, Lju-
bljana, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 84/99. gny-10172

Novak Zala, Rožna dolina, C. VII/29, Ljub-
ljana, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 84/99. gnz-10171

Oblak Luka, Hacquetova 8, Ljubljana, potni
list, št. BA 523189, izdala UE Ljubljana.
gnh-9964

Pagon Silvester, Trg komandanta Staneta
5, Ljubljana, potni list, št. AA 587029, izdala
UE Ljubljana. gnx-10048

Pavlič Zoran, Kozlarjeva 8, Ljubljana-Šent-
vid, potni list, št. BA 173376, izdala UE Ljublja-
na. gnx-10173

Peterka Ludvik, Clevelandska 25, Ljublja-
na, potni list, št. BA 453479, izdala UE Ljublja-
na. gnp-9906

Pirc Tomasz, Goriška cesta 63, Velenje,
potni list, št. BA 548263, izdala UE Velenje.
gnq-9934

Podgornik Uroš, Ul. 9. Septembra 128,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustni-
co, št. Ai 73834, izdala UE Nova Gorica.
gnz-10121

Pogačnik Marko, V Murglah 239, Ljubljana,
potni list, št. AD 1877, izdan 19. 10. 1999 pri
MZZ RS. gno-10207

Pogačnik Marko, V Murglah 239, Ljubljana,
potni list, št. AA 128899, izdala UE Ljubljana.
gnq-10230

Pogačnik Uroš, V Murglah 239, Ljubljana,
potni list, št. BA 67044, izdala UE Ljubljana.
gnf-9966

Porovne Jože, Bernekerjeva 19, Ljubljana,
potni list, št. BA 637020, izdala UE Ljubljana.
gnv-10200

Praznik Rok, Krekov trg 5, Celje, potni list,
št. BA 660980, izdala UE Celje. gnb-9970

Preglav Andreja, Spodnji trg 11, Vuzenica,
potni list, št. BA 115349, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnp-10185

Primožič Rado, Loka 52, Črni Kal, potni list,
št. BA 384486, izdala UE Koper. gnl-9810

Probst Karolina, Črnci št. 59, Apače, potni
list, št. AA 849822, izdala UE Gornja Radgo-
na. gnh-9914

Prusnik Matjaž, Britof 73, Kranj, potni list,
št. AA 139307, izdala UE Kranj. gnb-10245

Rajk Stanislav, Gabrje, Loka 10, Brusnice,
potni list, št. BA 746660, izdala UE Novo mes-
to. gnr-9954

Rakar Erika, Snakovška cesta 6, Križe, pot-
ni list, št. AA 90536, izdala UE Tržič. gnq-9780

Rakar Miha, Snakovška cesta 6, Križe, potni
list, št. BA 529963, izdala UE Tržič. gnr-9779

Ražić Vasnija, C. F. Prešerna 21, Jesenice,
potni list, št. BA 266640, izdala UE Jesenice.
gne-9942

Rednak Zoran, Kardeljev trg 3, Velenje, pre-
klic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
78/99. gnl-10210

Rodošek Marjeta, Lubanjškova ulica 4,
Hoče, potni list, št. BA 395432, izdalo MZZ
RS. gnb-10049

Sedlar Franci, Arze 8, Portorož - Portorose,
potni list, št. AA 504789, izdala UE Piran.
gnr-10204

Shabani David, Trg 1. maja 7, Tolmin, potni
list, št. BA 341378, izdala UE Tolmin.
gnh-9814

Slapar Niko, Britof 143, Kranj, potni list, št.
AA 919778, izdala UE Kranj. gnp-10131

Stanković Kristina, Albrehtova 1, Škofljica,
potni list, št. BA 888071, izdala UE Ljubljana.
gnc-10244

Stanković Srđan, Kolodvorska cesta 9, Tr-
bovlje, potni list, št. BA 781283, izdala UE
Trbovlje. gnk-10061

Strašek Boštjan, Trubarjeva ulica 40, Ce-
lje, potni list, št. AA 68568, izdala UE Celje.
gno-10057

Šahel Fani, Kajuhova 3, Laško, potni list,
št. BA 810212, izdala UE Laško. gnr-10054

Šalić Uroš, Reboljeva 11, Ljubljana, potni
list, št. BA 845315, izdala UE Ljubljana.
gnx-10098

Šarkanj Jadran, Manžan 10/f, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. AA 209940, izdala UE
Koper. gnq-10205

Šest Ivica, IX. korpus 14, Izola - Isola, potni
list, št. BA 760783, izdala UE Izola. gnk-9811

Špik Martina, Podlanišče 12, Cerkno, potni
list, št. BA 427882, izdala UE Idrija. gnj-10062

Štern Špela, Tovarniška 2, Slovenska Bistri-
ca, potni list, št. BA 5822534, izdala UE Slove-
nska Bistrica. gnk-9911

Štruc Gorazd, Pod gradom 32, Slovenj Gra-
dec, potni list, št. AA 395178, izdala UE Slove-
nj Gradec. gny-10047

Štrukelj Jožef, Sr. Gameljne 28, Ljubljana
Šmartno, potni list, št. AA 143656, izdala UE
Ljubljana. gni-10013

Tacer Bojan, Vodruž 1, Šentjur, potni list,
št. BA 932893, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnq-10130

Trebše Andraž, Obrežna 119/a, Maribor,
potni list, št. BA 674360, izdala UE Maribor.
m-2900

Verdinek Janez, Spodnji trg 11, Vuzenica,
potni list, št. AA 336333, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnk-10186

Vihar Violeta, Vrtnarska 26, Maribor, preklic
potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št. 66/99.
gng-9915

Vodopivec Bojan, Žorgova 20, Ljubljana,
potni list, št. AA 2555, izdala UE Ljubljana.
gnl-10035

Vodopivec Žiga, Žorgova 20, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 813477, izdala UE Ljubljana.
gnm-10034

Vrenjak Lado, Trata 23, Radomlje, potni
list, št. AA 197701, izdala UE Domžale.
gnj-9962

Vrhunec Peter, Topolje 6, Selca, potni list,
št. AA 98666, izdala UE Škofja Loka. gny-9922

Zagoričnik Karolina, Florjan 91, Šoštanj, po-
tni list, št. BA 302268, izdala UE Velenje.
gnk-9786

Žager Mateja, Trg 10, Prevalje, potni list,
št. AA 608881, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnw-9824

Žorž Martin, Štihova 20, Ljubljana, potni
list, št. BA 664329, izdala UE Ljubljana.
gnh-9864

Osebne izkaznice

Capuder Igor, Ul. 7. Avgusta 30, Dob, ose-
bno izkaznico, št. 231127. gnr-10104

Cernatič Saša, Ravne 4, Črniče, osebno
izkaznico, št. 155138. gns-10128

Čander Tatjana Marija, Celovška c. 269,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1790.
gnu-9801

Dobravec Frančiška, Dolje 51, Tolmin, ose-
bno izkaznico, št. 91625. gnf-10216

Domić Ilija, Pot na Rakovo jelšo 62, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 175116. gni-10063

Frank Ana, Na griču 12, Izola - Isola, oseb-
no izkaznico, št. 70797. gnw-10124

Giuliano Angelini, Pobeška cesta 2, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št. 154318.
gnp-10056

Gradišar Ludmila, Rašica 61, Velike Lašče,
osebno izkaznico, št. 112440. gne-9792

Grdina Roman, Rožni vrh 7/a, Šmartno v
Rožni dolini, osebno izkaznico, št. 249763.
gnq-10180

Ipavec Dejan, Opatje selo 18, Miren, oseb-
no izkaznico, št. 35220. gnf-9816

Jeranko Silva, Brestovec 21, Rogaška Slati-
na, osebno izkaznico, št. 204779. gnv-10125

Jurkovič Branko, Loke 20, Leskovec pri Kr-
škem, osebno izkaznico, št. 93744. gnp-10181

Kaplan Andrej, Mali Osolnik 4, Turjak, ose-
bno izkaznico, št. 182152. gnd-10043

Kerše Jožefa, Bratov Rozmanov 4, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 66486. gnc-10069

Kimovec Borut, Nova ulica 1, Vodice, pre-
klic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.48/99. gny-10176

Klančar Eva, Tržaška 122, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 9350. gnm-9859

Komplet Bojana, Kovinarska ulica 4, Celje,
osebno izkaznico, št. 54899. gnx-9848

Kos Dušan, Ulica Kirbiševih 73/d, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
22897. gne-10067

Kosi Drago, Gradnikova 65, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 226973. gnj-10137

Kosmač Stanislava, Dovje 106/a, Mojstra-
na, osebno izkaznico, št. 35882. gnz-9946

Kraševec Blaž, Smelijevo naselje 52, Stari
trg pri Ložu, osebno izkaznico, št. 132253.
gnv-9750

Krištof Marija Alojzija, Petkovškovo nabrež-
je 58, Ljubljana, preklic osebne izkaznice, ob-
javljen v Ur. l. RS, št.84/99. gne-9742

Lesjak Ilka, Linhartova 19, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 82903. gnq-9905

Ločniškar Albina, Goriška 29, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 91290. gnb-10045

Mozetič Marjan, Vrtna ulica 25, Križe, ose-
bno izkaznico, št. 124122. gns-10178

Plahuta Matej, Trdinova 10, Šentjernej, ose-
bno izkaznico, št. 109286. gnd-9818

Porovne Jože, Bernekerjeva 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 224570. gnu-10201

Pregl Jože, Gozdna 97/a, Hoče, osebno
izkaznico, št. 166456. gnk-10136

Rajh Cecilija Irena, Stari trg 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 160905. gnr-10029

Sandić Božidar, Partizanska c. 45, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 229531.
gnf-10041

Senegačnik Brigita, Kajuhova 58, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 179241.
gnz-9846

Sever Peter, C. 2. oktobra 24, Prade, Ko-
per - Capodistria, osebno izkaznico, št. 42333.
gnj-9912

Skvarča Ivanka, Nadižarjeva 8, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 40831. gnd-9968

Škornik Lovrenca Marija, Pod Videžem 5,
Kozina, osebno izkaznico, št. 180826.
gnl-10060

Škrinjar Ivan, Mihalovci 32, Ivanjkovci, ose-
bno izkaznico, št. 164047. gnb-10120

Šprinzar Štefan, Jakčeva 40, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 180357. gnv-9875

Štern Špela, Mlekarska 17, Kranj, osebno
izkaznico, št. 218745. gny-9972

Štiglic Ivan, Raduha 36, Luče, osebno izka-
znico, št. 115874. gnh-10068

Vedlin Ana, Vrtna ulica 8, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 273992. gnk-10236

Verovšek Janez, Reber 15, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 5968. gni-10038

Zore Damijan, Tavčarjeva 21, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 137521. gnb-9820

Vozniška dovoljenja

Ahačič Iztok, Cesta 1. maja 57, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1045574,
reg. št. 31455, izdala UE Kranj. gnp-9956

Albert Metka, Nemčavci 3/c, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 34712.
gnp-10081

Anderlič Martin, 14. divizije 56, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, št. 762.
gnn-10058

Andrejaš Robi, Loke 12, Trbovlje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 10353, izdala UE
Trbovlje. gnx-10148
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Anžič Rok, Krožna cesta 19, Radomlje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1336190,
reg. št. 30140, izdala UE Domžale. gny-10122

Arnold Marija, Dunajska 404, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 543857, reg.
št. 188867, izdala UE Ljubljana. gnq-10005

Ažman Sebastjan, Trg Prešernove brigade
10, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
808099, reg. št. 38583, izdala UE Kranj.
gnw-9749

Babnik Robert, Cesta treh talcev 30d, Ka-
mnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16261, izdala UE Kamnik. gns-9878

Bajc Marjan, Stjenkova 4, Postojna, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 13950, izdala UE
Postojna. gnh-9989

Benčina Anton, Prešernova 24, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 333, izdala
UE Kočevje. gnk-9986

Berginc Alojz, Vetrišče 14, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje. gnf-9991

Bernard Slavko, Gorenja vas-Reteče 58/a,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 2819, izdala UE Škofja Loka. gnu-10105

Boehm Alenka, Pesnica 43, Pesnica pri Ma-
riboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10050, izdala UE Pesnica. m-2859

Bogataj Gregor, Koroška 8, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 448022,
reg. št. 92256, izdala UE Ljubljana. gnf-9741

Brankovič Uroš, Ulica Rudija Papeža 1, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1254480, reg. št. 49945, izdala UE Kranj.
gno-9857

Bratina Robert, Bevkova ulica 3, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1181704, izdala UE Ajdovščina. gnh-9739

Brauner Nevenka, Mladinska 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4973,
izdala UE Maribor. m-2865

Brumen Robert, Dragotinci 39, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10456, izdala UE Gornja Radgona. gnj-9762

Brunec Davorin, Dokležovje, Glavna 110,
Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 38003.
gnr-10079

Bučar Jernej, Skapinova ulica 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
414552, reg. št. 70203, izdala UE Ljubljana.
gnb-9945

Bukovec Benjamin, Britof 179, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 421105, reg.
št. 26192, izdala UE Kranj. gnv-9725

Cafuta Bernard, Milke Volk 1, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 59064.
m-2877

Cafuta Kristijan, Ulica 5. Prekomorske 1,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37263,
izdala UE Ptuj. gno-10082

Ceraj Karl, Okrogarjeva 14, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BCDE, št. 11294. gne-9967

Ceroici Roberto, Seča 129, Portorož - Por-
torose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10198, izdala UE Piran. gnm-9734

Cesnik Jožef, Preški vrh 5/b, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
5496, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnn-10083

Chromy Samo, Tomšičeva c. 18, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16153, iz-
dala UE Velenje. gne-9917

Čuček Frančišek, Hajdoše 96, Hajdina, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 12632,
izdala UE Ptuj. gnt-10127

Dedič Samir, Bazoviška 4, Koper - Capodi-
stria, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 43232.
gnk-9736

Deško Kristjan, Šared 54, Izola - Isola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7951, izdala
UE Izola. gni-9767

Djuratović Marko, Dvor 7, Ljubljana-Šent-
vid, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
690242, reg. št. 196070, izdala UE Ljubljana.
gns-10003

Dobravec Frančiška, Dolje 51, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 7610871, izdala UE
Tolmin. gny-10072

Dolenc Nataša, Zg. Bitnje 50/a, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 602411,
reg. št. 43085, izdala UE Kranj. gnk-9886

Fabjan Vilma, Volčji grad 56, Komen, vozni-
ško dovoljenje, kat. H, izdala UE Sežana.
gne-9992

Ferencek Emil, Rožno naselje 24, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 10531.
gnq-10080

Filipčič Branko, Pišece 116, Pišece, vozni-
ško dovoljenje, št. 11437, izdala UE Brežice.
gnd-9768

Firšt Nataša, Runeč 14, Ivanjkovci, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 11475, izdala UE
Ormož. gng-10015

Florjanič Anton, Na otoku 6, Celje, vozni-
ško dovoljenje, št. 2208. gnt-9781

Fras Aleksandra, Ul. 25. maja 8, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 27245, izdala
UE Ptuj. gnk-10211

Gaube Adolf, Vršnik 29, Zgornja Kungota,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 564,
izdala UE Pesnica. m-2873

Glavač Jožef, Dobrovnik 29, Dobrovnik -
Dobronak, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 4087, izdala UE Lendava. gnc-10194

Godec Franc, Kompolje 22, Boštanj, vozni-
ško dovoljenje, št. 1855. gny-10222

Godec Kristjan, Pokojnica 2, Šentvid pri
Stični, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
17881, izdala UE Grosuplje. gnx-9723

Golob Damjan, Dol. Nemška vas 58, Treb-
nje, vozniško dovoljenje, kat. Gh, št. S
1061967, reg. št. 10357, izdala UE Trebnje.
gnp-9881

Golob Jasmina, Črešnjevec 11, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18575. gnt-10152

Golob Klančič Jožica, Cankarjeva 3, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
9563, izdala UE Nova Gorica. gns-9978

Gorenšek Andraž, Pucova 5, Celje, vozni-
ško dovoljenje, št. 44988. gnv-9929

Grm Boštjan, Srednja vas 60, Srednja vas v
Bohinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26137. gnm-9763

Grum Martina, Jurčkova cesta 130, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
445087, reg. št. 125057, izdala UE Ljubljana.
gnn-10133

Gult Brigita, Zajelše 10, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 731705, reg. št.
51888, izdala UE Ljubljana. gnn-10208

Hamler Petra, G. Ivanjci 16, Spodnji Ivanjci,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 12938, iz-
dala UE Gornja Radgona. gni-9738

Hladnik Leon, Martina Krpana ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932443, reg. št. 131399, izdala UE Ljubljana.
gnh-10064

Hlede Marija Magdalena, Krekova 27, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
45171, izdala UE Maribor. m-2887

Horvat Luka, Bratovševa ploščad 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1367827, reg. št. 2346025, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-9874

Horvat Peter, Prešernova 9/b, Velenje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27616, izdala
UE Velenje. gns-9778

Jagodic Silvo, Letenice 13, Golnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1194301,
reg. št. 41533, izdala UE Kranj. gnv-10075

Jakoša Emerik, Domanjševci 126, Križevci,
vozniško dovoljenje, št. 13903. gnw-9774

Janžek Marijan, Spodnja cesta 10, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
8304, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gns-10007

Jenko Ivan, Bošamarin 3, Koper - Capodis-
tria, vozniško dovoljenje, izdala UE Koper.
gnq-10155

Jesenović Kristijan, Čentiba 103/c, Lenda-
va - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
14023, izdala UE Lendava. gnc-9944

Jež Nikolaj Lucjan, Vurnikova ulica 11, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
545128, reg. št. 193804, izdala UE Ljubljana.
gnf-10241

Juhart Matija, Žaucerjeva ulica 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
768975, reg. št. 140096, izdala UE Ljubljana.
gni-10238

Jurak Lea, Preložnikova 19, Vojnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 38678. gng-9865

Kačar Cvetka, Jačka 2/A, Logatec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5622 - dupli-
kat, izdala UE Logatec. gno-9957

Kaisersberger Suzana, Gerečja vas 52,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38950,
izdala UE Ptuj. gng-9765

Kapelar Drago, Kunova 24/a, Spodnji Iva-
njci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9742,
izdala UE Gornja Radgona. gnz-10071

Kastelic Frančiška, Drnovo 30, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 627. gnh-9939

Kaučevič Damjan, Apače 177/a, Lovrenc
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 37882, izdala UE Ptuj. gnx-9898

Kavaš Peter, Vezna ulica 13, Odranci, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 13926, iz-
dala UE Lendava. gnp-9931

Kek Matjaž, Bezjakova 85, Limbuš, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 67624, izda-
la UE Maribor. m-2885

Klančič Albert, Cankarjeva 3, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABF, reg. št. 14352,
izdala UE Nova Gorica. gnt-9977

Kocbek Boštjan, Mlekarniška 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
114217, izdala UE Maribor. m-2858

Kociper Drago, Gajska ulica 2, Odranci,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
10426, izdala UE Lendava. gnu-9976

Kolar Klemen, Gorica 35/d, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. H, št. 40098. gnc-10019

Koporc Andreja, Pijava Gorica 51, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1252358, reg. št. 224570, izdala UE Ljublja-
na. gns-10028

Korošić Franjo, Ig 440, Ig, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 1287189, reg. št.
158887, izdala UE Ljubljana. gnn-9958

Koša Peter, Trg Dušana Kvedra 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 90103,
izdala UE Maribor. m-2870

Košir Mitja, Cesta pod hribom 8, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 11823.
gnj-9937

Kovačević Mladen, Ul. Bratov Bezlajev 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1351537, reg. št. 231085, izdala UE Ljublja-
na. gnj-10087

Kovačič Miran, Spodnja Selčnica 3, Selni-
ca ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 597, izdala UE Ruše. m-2852

Kovačič Zdravko, Gorica 40, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13825. gng-9940

Krajnc Klavdija, Gogalova 9, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1130339, reg.
št. 47753, izdala UE Kranj. gnr-10154

Krajnc Niko, Slovenski trg 7, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 260, izdala UE
Ptuj. gny-9997

Kralj Vladimir, Podvelka 6, Podvelka, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 8289, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnj-10187

Kramberger Jaka, Tržaška cesta 49, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134464, reg. št. 214515, izdala UE Ljublja-
na. gnx-10198

Kramljak Branka, Sv. Anton na Pohorju 96,
Vuhred, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
4244, izdala UE Radlje ob Dravi. gnf-9941
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Kraner Boštjan, Vinarje 109, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 98624.
m-2882

Kuder Janez, Gotovlje 68, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 453291, izdala
UE Žalec. gnq-10055

Kuzmič Milan, Vojkova cesta 77, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
412370, reg. št. 139164, izdala UE Ljublja-
na. gnn-10212

Lamberger Anton, Mohovce 4, Cirkovce,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 859,
izdala UE Ptuj. gnx-10073

Langus Jože, Mlaka 1/b, Begunje na Gore-
njskem, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
8587. gnf-9770

Lavrič Janez, Hrib 32, Loški Potok, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2436, izdala
UE Ribnica. gnc-10169

Lesjak Ivan, Sv. Primož 45, Muta, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 665, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnk-9936

Luzar Martin, Dolnja Prekopa 48, Kostanje-
vica na Krki, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 13646. gnd-9943

Majerič Stanislav, Črmlja 20/b, Trnovska
vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
11698, izdala UE Ptuj. gnh-9764

Malenšek Janez, Šmartinska cesta 180/A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 848483, reg. št. 111011, izdala UE Ljublja-
na. gnv-9950

Marinič Sandi, IX. korpus 2, Solkan, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gnj-9737

Markelj Ivanka, Šentjurij 2, Mirna Peč, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11074, izdala
UE Novo mesto. gny-9747

Merčun Nada, Cesta treh talcev 30, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17846, izdala UE Kamnik. gnx-9877

Milaković Ana, Arnolda Tovornika 9, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
89110, izdala UE Maribor. m-2855

Mithans Danilo, Kopališka 8, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 2535,
izdala UE Slovenj Gradec. gnf-9766

Mohor Ivan, Mestne njive 3, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7541, izdala
UE Novo mesto. gnf-10016

Mrzlikar Miha, Triglavska ulica 47, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 999076,
reg. št. 206532, izdala UE Ljubljana. gnx-9923

Mulej Uhan Polonca, Dol. nemška vas 20,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
906966, reg. št. 9682, izdala UE Trebnje.
gnu-10151

Novak Jože, Ponova vas 21, Grosuplje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 8946,
izdala UE Grosuplje. gnt-9927

Novak Primož, Kidričeva 11, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 995775, izdala UE
Litija. gnu-10051

Ogorevc Matej, Fram 162, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 75021, izdala
UE Maribor. m-2893

Ogorevc Robert, Pišece 53/c, Pišece, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10743, izdala
UE Brežice. gng-9990

Ornik Boštjan, Vunberk 12, Spodnji Dup-
lek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
115162, izdala UE Maribor. m-2851

Ozmec Ignac, Melinci 104/a, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, št. 22695. gne-10017

Palčnik Magdalena, Hotunje 53, Ponikva,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 10123,
izdala UE Šentjur pri Celju. gni-10188

Pavlin-Lobnikar Alenka, Kuzmičeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
320469, reg. št. 41247, izdala UE Ljubljana.
gni-9988

Pavlin Anamarija, V. Vodnika 4, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1087251,
reg. št. 46521, izdala UE Kranj. gnl-9885

Pečarič Andreja, Smednik 9, Raka, vozni-
ško dovoljenje, št. 12922. gnf-10220

Pečoler Ivan, Dobrava 10, Dravograd, voz-
niško dovoljenje, št. 1455. gnz-9971

Pejić Ljubomir, Beblerjev trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1043075,
reg. št. 207452, izdala UE Ljubljana. gny-9872

Pekica Marijan, Pahorjeva 8, Koper - Capo-
distria, vozniško dovoljenje, kat. BCEF, št.
3766, izdala UE Koper. gnt-10156

Pernjek Mladen, Prešernova 17, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1374884,
reg. št. 35008, izdala UE Domžale. gnt-9802

Petek Stanislav, Ulica svobode 17, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 96625, izdala UE Maribor.
m-2876

Plesničar Sandi, Ozeljan 13/a, Šempas, vo-
zniško dovoljenje. gnz-9746

Podgoršek Metka, Celesnikova ulica 30,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244092, reg. št. 223063, izdala UE Ljublja-
na. gnk-9836

Polenšek Tomaž, Miklošičeva 4/d, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
676454, reg. št. 23794, izdala UE Domžale.
gnf-10116

Poljšak Mitja, Pehačkova cesta 11, Loga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3551,
izdala UE Logatec. gnu-10126

Polutnik Andrej, C. Borisa Kraigherja 6/b,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
10415, izdala UE Velenje. gny-9947

Potočnik Boris, Lenart nad Lušo 6, Selca,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
25254, izdala UE Škofja Loka. gnt-9952

Prek Matjaž, Cesta na Loko 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1076461,
reg. št. 11692, izdala UE Ljubljana. gnn-10108

Prelog David, Gabrnik 24, Zgornja Polska-
va, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 21862.
gnm-9759

Prijatelj Zorica, Pavšičeva ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 146378,
reg. št. 17384, izdala UE Ljubljana.
gng-10240

Prosenjak Milan, Stražgonjca 2, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 13576,
izdala UE Ptuj. gnx-10023

Prvinšek Matija, Zavrh pri Trojanah 1, Troja-
ne, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1273327, reg. št. 33791, izdala UE Domžale.
gnw-9924

Radelj Natalija, Žalna 23, Grosuplje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 13477, izdala UE
Grosuplje. gnv-10225

Rajtmajer Majdica, Ul. bratov Berglez 39,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
9795. gnv-9754

Rampe Jaki, Vodovodna 28, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. B, reg. št. 79683, izdala
UE Maribor. m-2867

Resnik Vinko, Kokošnje 18, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 700712, reg.
št. 14126, izdala UE Domžale. gnm-9959

Richter Sabina, Andreaševa ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1287485, reg. št. 227549, izdala UE Ljublja-
na. gne-10096

Rogulja Vladimir, Dobrovnik 287/b, Dobro-
vnik - Dobronak, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
FGH, št. 10653, izdala UE Lendava.
gne-10192

Rosenast Trbojevič Marija, Vodnikova 7,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
24567. gnq-9980

Roudi Franc, Bodonci 39, Bodonci, vozni-
ško dovoljenje, št. 8910. gnd-9993

Rožmarin Brigita, Cankarjeva 3, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8034, izdala
UE Črnomelj. gnf-9916

Sandić Božidar, Partizanska c. 45, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9926, izdala UE Škofja Loka. gng-10040

Sedlar Nina Maruška, Ulica Florjana Pohli-
na 1, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1383434, izdala UE Žalec. gnr-9804

Sekol Marija, Tomšičeva 46, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BG, št. 20609.
gnv-10150

Skrt Fabijana, Cankarjeva 16, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje. gnd-10018

Starc Robert, Predgrad 15, Kočevje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 9767, izdala UE
Kočevje. gng-10065

Stelan Aja, Ul. Janeza Puharja 1, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 85661, reg.
št. 18788, izdala UE Kranj. gnl-9735

Stele Anamarija, Na Logu 19, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH 6899, izdala UE
Škofja Loka. gnw-9899

Strmčnik Marko, Bevkova 45, Ankaran - An-
karano, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 20072,
izdala UE Koper. gnn-9733

Suša Milan, Kamnica 53, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 816905,
reg. št. 4503, izdala UE Ljubljana. gnu-9876

Svilar Jovo, Rusjanov trg 1, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 885396, reg.
št. 119804, izdala UE Ljubljana. gnx-10123

Šalamun Vesna, Celovška cesta 264, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285025, reg. št. 228092, izdala UE Ljublja-
na. gnk-10036

Špacapan Primož, Ošlje 2/a, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje. gnw-10074

Špeh Milan, Sv. Peter 39, Sečovlje - Sicci-
ole, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3615,
izdala UE Piran. gnc-9769

Štefančič Suzana, Na Livadi 6, Vrhnika, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 171016, izda-
la UE Ljubljana. gnd-10193

Šturm Vera, Martinova pot 29, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 768338,
reg. št. 51598, izdala UE Ljubljana. gnj-10037

Šuligoj Darjo, Voglarji 56, Trnovo pri Gorici,
vozniško dovoljenje. gnf-10020

Švajncer Zarja, Tržaška cesta 81/a, Loga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6720,
izdala UE Logatec. gnr-9904

Tertinek Boris, Ožbalt 42, Ožbalt, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6104, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnu-10001

Topič Peter, Šmarska cesta 7, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, št. 15301.
gns-10153

Toplak Frank, Zrkovska 64, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 99877, izda-
la UE Maribor. m-2845

Unetič Jože, Purgert 6, Škofja Loka, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 15154. gnj-9987

Urbanc Frančišek, Kovinarsko naselje 4/a,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
4040. gns-10078

Valonte Primož, Jurovski vrh 12 c, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6631, izdala UE Pesnica. m-2848

Vardijan Andrej, Kuželj 2, Kočevje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 10457, izdala
UE Kočevje. gni-9788

Vernik Branko, Kidričeva ulica 3, Ruše, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 4107,
izdala UE Ruše. m-2881

Vesel Mitja, Češnjice 16, Moravče, vozni-
ško dovoljenje, kat. H, št. S 1245216, reg. št.
33218, izdala UE Domžale. gnw-9799

Vidmar Stanislav, Malahorna 22, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 10373.
gnk-9761

Vidović Dejvit, Čagona 28 a, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 109668, izdala UE Lenart. m-2880

Viher Janja, Zgornji trg 1, Vuzenica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 10421, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnl-10135

Vlašić Matjaž, Pod Taborom 11, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23351, iz-
dala UE Koper. gnt-10077
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Vodopivec Podgornik Ines, Hafnerjeva ulica
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 768381, reg. št. 167828, izdala UE Ljublja-
na. gnd-10243

Vodušek Srečko, Špengova ulica 41, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGCH, reg. št. 4289,
izdala UE Ruše. m-2878

Vujasin Borka, Migojnice 104, Griže, vozni-
ško dovoljenje, kat. B, št. S 357694, izdala UE
Žalec. gns-9928

Zadnikar Franci, Črna vas 292, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDGH, št. S
1285095, reg. št. 118327, izdala UE Ljublja-
na. gno-10182

Zajec Roman, Zavrh 4, Trojane, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 1374896, reg.
št. 32283, izdala UE Domžale. gny-10197

Zelič Svetozar, Borisa Kalina 35, Solkan,
vozniško dovoljenje. gnz-10021

Zorec Srečko, Obrežna 91/A, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 55637,
izdala UE Maribor. m-2850

Zrinski Vladimir, Dolič 116, Kuzma, vozni-
ško dovoljenje, št. 23445. gno-9757

Zunc Andrej, Globočice 16, Kostanjevica
na Krki, vozniško dovoljenje, št. 18069.
gnz-10221

Zupančič Valant Andreja, Mislejeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
323246, reg. št. 121381, izdala UE Ljubljana.
gnm-9909

Žbogar Boštjan, Lokev 65/a, Lokev, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 16107, izdala UE
Sežana. gnu-10076

Žiberna Stanko, Stara pot 22, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 2135, iz-
dala UE Sežana. gny-10022

Žust Polonca, Gradišče 15/B, Vrhnika, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12610,
izdala UE Vrhnika. gni-9938

Zavarovalne police

Angelini Dario, Ragledna pot 22, Ankaran -
Ankarano, zavarovalno polico. gnx-9998

Brus Libert, Opekarska 18, Maribor, zava-
rovalno polico, št. 247942, izdala zavarovalni-
ca Slovenica d.d., filiala Maribor. gnz-9896

Celar Matjaž, Pot na Pretovč 17, Gorenja
vas, zavarovalno polico, št. AO 230703, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnz-9996

Kramberger Anton, Tržaška cesta 49, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 699292, izdala
zavarovalnica Tilia. gnw-10199

Kropivšek Karli, Gladež 32, Izlake, zavaro-
valno polico, št. 254631, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnh-10014

Kusić Petko, Cesta 20. julij 13, Zagorje ob
Savi, zavarovalno polico, št. 0208643, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnt-10052

Likar Anica, Kobalova 11, Idrija, zavarova-
lno polico, št. 41403000797, izdala zavarova-
lnica Slovenica. gni-9888

Menart Anton, Klanec 9/A, Logatec, zava-
rovalno polico, št. 0635810. gnu-9776

Petelin Ivo, Kobdilj 42, Štanjel, zavarovalno
polico, št. 652594. gnd-10168

Škantelj Robert, Tbilisijska ulica 122, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 101252329, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnt-10102

Vidmar Roman, Kobalova 11, Idrija, zavaro-
valno polico, št. 41403000798, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnh-9889

Zelenik Miran, Rancarska 16, Spodnji Dup-
lek, zavarovalno polico, št. 208151, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gnf-10166

Zupančič Valant Andreja, Mislejeva ulica 3,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 272320,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnl-9910

Spričevala

Andročec Andrej, Male Lašče 127, Velike
Lašče, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgov-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1976 in 1977.
gne-10242

Arambašič Sanela, Kočevska reka 41, Ko-
čevska Reka, spričevalo 8. razreda OŠ Kočev-
je. gnv-10000

Baltić Sevludin, Višnarjeva 4, Medvode, sp-
ričevalo o zakjučnem izpitu Srednje gradbene
in ekonomske šole. gnn-9908

Benkič Vesna, Sinja Gorica 90, Vrhnika,
indeks, št. 21013423, izdala FDV Ljubljana.
gng-9740

Bergant Tina, Potoče 14, Kranj, maturitet-
no spričevalo Srednje šole Vena Pilona Ajdovš-
čina, izdano leta 1996, izdano na ime Kavčič
Tina. gno-10107

Berlinger Jani, Vurberk 100, Spodnji Dup-
lek, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje strojne
in kovinarske v Mariboru, izdano leta 1990 in
1992. m-2849

Brdajs Nevenka, Miklošičeva ulica 1/b, Do-
mžale, letno spričevalo 3. in 4. letnik Srednje
šole za trgovinsko dejavnost, izdano leta 1985
in 1988. gni-10042

Brodar Zdenka, Cesta Borisa Kidriča 2/c,
Zagorje ob Savi, spričevalo o zakjučnem izpitu
Gimnazije Trbovlje, izdano leta 1975, izdano
na ime Vičič Zdenka. gnw-10099

Ceglar Jože, Javorje 24, Obrov, zaključno
spričevalo Srednje ekonomske šole (Dopisna
delavska univerza), izdano leta 1975.
gnh-10089

Cesar Damjan, Požarnica 100, Notranje
Gorice, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
šole za strojništvo Ljubljana, izdano leta 1993.
gnc-9744

Cizerl Dušan, Mihovci 90, Velika Nedelja,
zaključno spričevalo Srednje kovinarske šole.
gnw-9999

Cvilak Katja, Cesta na Srednje 70, Kamni-
ca, spričevalo 2. letnika Srednje živilske šole v
Mariboru, izdano leta 1999. m-2898

Čavšević Aljoša, Neubergerjeva 7, Ljublja-
na, indeks glasbene osnovne šole , izdala šola
Franca Šturma v Ljubljani. gnp-9835

Čuček Miran, Gumilce 11 a, Destrnik, spri-
čevalo 2. letnika Srednješolskega centra v Ptu-
ju - smer energetik. m-2872

Čuješ Matjaž, Ljubljanska 104, Maribor, sp-
ričevalo 3. letnika Srednje gostinske šole v Ma-
riboru, izdano leta 1994. m-2862

Delič Slaviša, Goriška cesta 43, Velenje,
spričevalo o končani osnovni šoli. gnr-9979

Deželak Vlasta, Pod Vrbco 17, Šentjur, in-
deks, Srednje pedagoške šole Celje, izdan na
ime Jazbec Vlasta. gnw-9949

Dobrotinšek Marjan, Cesta 24. junija 80,
Ljubljana, spričevalo o zakjučnem izpitu Centra
srednjih šol Domžale, ekonomska šola, izdano
leta 1983. gnh-10189

Drašler Breda, Zavrh pod Šmarno goro
10 A, Ljubljana Šmartno, spričevalo o zakju-
čnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem v Ljubljani, izdano leta 1989.
gnm-10209

Filipič Petra, Kamniška 14, Domžale, spri-
čevalo o zakjučnem izpitu Srednje ekonomske
šole Rudolfa Maistra Kamnik, št. 625, izdano
leta 1995. gni-10163

Fištravec Vesna, Podvinci 121/E, Ptuj, sp-
ričevalo 8. razreda OŠ Ljudski vrt, izdano leta
1995. gnl-9760

Flucher Vlado, Ljubljanska 25/a, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika in diplomo Kovinar-
skega centra v Mariboru, izdano leta 1970,
1971 in 1973. m-2888

Furman Sašo, Kosarjeva 387, Maribor, za-
ključno spričevalo SERŠ v Mariboru, izdano
leta 1991. m-2879

Gigović Fikret, Gan bila br bb, Travnik,
BIH, spričevalo o zakjučnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano leta
1980. gno-9882

Glavič Nataša, Za jezom 12, Tržič, spriče-
valo 8. razreda OŠ, izdala Delavska univerza.
gny-9772

Golja Erika, Letoviška pot 16, Portorož -
Portorose, letno spričevalo 1. letnika Srednje
šole tiska in papirja, izdano leta 1980, izdano
na ime Kajnč Erika. gnk-10086

Gorjan Hvala Maja, Ul. 9. sept. 35, Šempe-
ter pri Gorici, spričevalo Srednje lesne šole
Nova Gorica, izdano leta 1980, izdano na ime
Bizjak Maja. gnv-10158

Gorjan Hvala Maja, Ul. 9. sept. 35, Šempe-
ter pri Gorici, spričevalo 8. razreda OŠ M. Štru-
kelj Nova Gorica, izdano leta 1976, izdano na
ime Bizjak Maja. gnm-10159

Gostenčnik Alojz, Ob polju 7, Muta, maturi-
tetno spričevalo Gimnazije Ravne, izdano leta
1969. gnr-9879

Grilec Simona, Grilče 11, Podplat, spriče-
valo. gnq-9930

Gros Janez, Brezje pri Tržiču 84, Tržič, dip-
lomo Srednje tekstilne in obutvene šole Kranj,
izdana leta 1987. gnl-10110

Halkić Ekrem, Martinjak 8, Cerknica, spri-
čevalo o končani OŠ 11. maja Grahovo pri Ce-
rknici, izdano leta 1992. gnd-9893

Intihar Roko, Novo Polje cesta XI 20/A,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje lesne
šole v Ljubljani. gni-9963

Jaklič Vesna, Zupančičeva 3/a, Ajdovšči-
na, spričevalo 4. letnika in maturo Srednje eko-
nomske šole Nova Gorica, št. 1048-83/VI, iz-
dano leta 1983. gni-10088

Jarc Ksenija, Nadgoriška cesta 48, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika in zaključni izpit Sred-
nje zdravstvene šole, izdano na ime Kecelj Kse-
nija. gns-9907

Jerman Robert, Neveljska pot 13, Kamnik,
spričevalo 7. razreda OŠ. gnj-9887

Jovanovič Andrej, Knezova 4, Ljubljana, sp-
ričevalo o zakjučnem izpitu Srednje šole tehni-
čnih strok in osebnih storitev. gnc-9969

Jugović Siniša, Cesta v Staro vas 3, Pos-
tojna, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 1998.
gng-9790

Jurić Kata, Tomšičeva 17/b, Idrija, spričeva-
lo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne šole v Ajdovš-
čini, izdano leta 1991 in 1992. gni-10138

Južnič Boštjan, Vas 15, Vas, spričevalo 8.
razreda OŠ Vas Fara. gnq-9755

Karalić Iris, Slomškova 3, Brežice, spriče-
valo 1., 2., 3. in 4. letnika Gimnazije Brežice,
izdano leta 1981 do leta 1984, izdano na ime
Babič Iris. gne-10092

Kirn Barbara, Velike Brusnice 94, Novo me-
sto, spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šole
v Novem mestu. gnc-10044

Klajderič Ksenija, Rotoznoj 49, Slovenska
Bistrica, spričevalo 2. letnika Gimnazije Mari-
bor, izdano leta 1995. m-2896

Kočar Dušan, Brdnikova ulica 37, Ljublja-
na, diplomo Srednje elektrotehniške šole, št.
228, izdana leta 1985. gnp-9981

Komel Tatjana, Dogoška cesta 39, Mari-
bor, indeks, št. 81374553, izdala EPF Mari-
bor. m-2883

Kordež Peter, Breznikova 75, Domžale, in-
deks, izdala Strojno tehnična šola Ljubljana leto
izdaje 1982. gnz-9771

Kosanič Branko, Malečnik 8, Maribor, spri-
čevalo o zakjučnem izpitu Pedagoške šole v
Mariboru, izdano leta 1982. m-2853

Kotnik Peter, Pameče 98/a, Slovenj Gra-
dec, spričevalo 2. letnika SŠ Slovenj Gradec,
izdano leta 1993. gnn-9758

Krajnc Borut, Gradiška 207, Pesnica pri
Mariboru, indeks, št. 93464092, izdala Visoko
kmetijska šola. m-2864
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Krope Boštjan, Puškinova 4, Kranj, spriče-
valo 1. letnika Srednje gradbene šole v Maribo-
ru, izdano leta 1990. m-2890

Kumalič Midhat, Strunjan 49, Portorož - Po-
rtorose, zaključno spričevalo Delavske univer-
ze Koper. gnc-10002

Kumalič Midhat, Strunjan 49, Portorož - Po-
rtorose, zaključno spričevalo Gradbene šole
Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1978.
gnn-10008

Kumalič Midhat, Strunjan 49, Portorož - Po-
rtorose, zaključno spričevalo PKUGR v Domža-
lah, izdano leta 1977. gnw-10024

Leskovšek Peter, Dolenjska cesa 64, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo II. gimnazije v Lju-
bljani, izdano leta 1970. gnt-10027

Levičar Marjeta, Cesta 11, Krško, spričeva-
lo 1. letnika Srednje ekonomske šole Brežice,
izdano leta 1993. gno-10157

Luznar Simon, Rožanska 3, Ljubljana, inde-
ks, št. 71980173, izdala Biotehnična fakulteta
v Ljubljani. gno-10232

Maček Marijanca, Šentilj 11/A, Šentilj v
Slov.goricah, spričevalo 1. in 2. letnika Uprav-
no administrativne šole v Mariboru, izdano leta
1973 in 1974. m-2868

Matičič Ksenija, Vanganelska cesta 23, Ko-
per - Capodistria, indeks, št. 1364406, izdala
EPF Maribor. gnh-10139

Miklus Slavica, Janževski vrh 49, Radlje ob
Dravi, zaključno spričevalo OŠ Ribnica na Po-
horju, izdano 15. 6. 1972 na ime Gosak Silva.
gnn-10183

Muller Brane, Čopova 8, Črnomelj, spriče-
valo Poslovodske šole v Brežicah. gnn-9783

Nartnik Marko, Plešivica 30, Ljubljana, dip-
lomo Centra strokovnih šol, poklic avtomeha-
nik, izdana leta 1981. gnb-9995

Nezirovič Ismeta, Savska 4, Lesce, spriče-
valo OŠ Tone Čufar. gnf-9891

Oberč Rok, Gorenje 64, Stara Cerkev, in-
deks, št. 26103484, izdala Fakulteta za grad-
beništvo v Ljubljani. gnf-9791

Oset Gregor, Podgornikova ulica 3, Limbuš,
indeks, št. 7970041, izdala Visoka policijsko-va-
rnostna šola leto izdaje 1997. gng-10190

Pavlovič Goran, Kolodvorska 15, Prager-
sko, zaključno spričevalo Srednje gradbene
šole v Mariboru, šolsko leto 1997/98. m-2847

Pesel Darinka, Dvorjane 47/d, Spodnji Du-
plek, indeks, št. 14075, izdala Višja upravna
šola v Ljubljani. m-2884

Pesjak Tatjana, Višnja vas 20, Nova Cer-
kev, spričevalo 1. letnika Gospod. srednje šole.
gne-9892

Pirc Raša Matija, Jamova cesta 52, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo VI. gimnazije v Ljub-
ljani, izdano leta 1958. gnh-10114

Pogorevc Neža, Jenkova 5, Slovenska Bist-
rica, spričevalo 8. razreda Pohorskega odreda
Slov. Bistrica, izdano leta 1995. gns-9753

Popov Marc Veronika, Krivec 86, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje upravno-ad-
ministrativne šole, izdano na ime Marc Veroni-
ka. gnb-10095

Pretnar Sašo, Gregorčičeva 5, Bled, inde-
ks, št. 81438893, izdala fakulteta v Mariboru -
Ekonomska poslovna fakulteta. gnp-10031

Prevec Tine, Depala vas 54, Domžale, ob-
vestilo o uspehu pri maturi in maturitetno spri-
čevalo Srednje policijske šole, izdano leta
1995. gng-10140

Pustavrh Aleš, Gorenja vas ob Jezu 8, Go-
renja vas, diplomo 520//KS-88, izdana leta
1988. gnu-9751

Repnik Anton, Slivniško Pohorje 30, Pohor-
je, zaključno spričevalo Srednje strojne, kovi-
narske in metalurške šole v Mariboru, šolsko
leto 1989/90. m-2875

Režen Jaka, Javorje 39, Poljane nad Škofjo
Loko, spričevalo osnovne šole. gng-10165

Rostohar Katja, Poljska pot 7, Krško, inde-
ks, št. 61164611, izdala Pedagoška fakulteta
v Mariboru. m-2860

Sekereš Jordana, Triglavska cesta 23, Ra-
dovljica, spričevalo 4. letnika in maturitetno sp-
ričevalo Gimnazije Ivana Cankarja, izdano leta
1977, izdano na ime Trajčev Jordana.
gnm-10109

Slavič Drago, Na Šancah 84, Ravne na Ko-
roškem, spričevalo SŠTNPU - kovinarstvo in
strojništvo, oblikovalec kovin, št. 482, izdano
leta 1984. gnw-9953

Slokar Nataša, Tovarniška 3/č, Ajdovščina,
diplomo št. I-AD/2, izdana leta 1985, na ime
Bolčina Nataša. gno-9732

Strežek Cvetka, Tlake 25, Šmarje-SAP, sp-
ričevalo o zakjučnem izpitu Centra strokovnih
šol, frizerska šola, izdano leta 1971, izdano na
ime Kastelic Cvetka. gnn-9983

Struna Gregor, Slovenska cesta 83, Poljča-
ne, zaključno spričevalo OŠ Poljčane , šolsko
leto 1994/95. m-2895

Šubelj Mirko, Perovo 16/a, Kamnik, spri-
čevalo o opravljeni maturi na Gimnaziji Kamnik,
izdano leta 1967. gnc-9894

Tajnšek Franc, Aškerčeva 6, Velenje, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Tehniške kmetijske šole
v Mariboru. m-2856

Tošić Tamara, Polanškova 30, Ljubljana, sp-
ričevalo od 1 - 4. razreda OŠ Maksa Pečarja.
gnl-10235

Trapečar Branko, Vodnikova cesta 8, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole za gos-
tinstvo in turizem, izdano leta 1995.
gnw-10174

Trbić Sonja, Polanškova ulica 28, Ljublja-
na, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 1976,
izdano na ime Podlipnik Sonja. gny-10147

Tripić Dejana, Petrovićeva ulica 5, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane, iz-
dano leta 1999. gnq-9730

Urek Vesna, Dečno selo 45, Artiče, spriče-
valo 1. in 3. letnika Srednje tekstilne šole Sev-
nica, izdano leta 1995 in 1997. gnj-10162

Vajdič Dejan, Biš 6, Trnovska vas, zaključ-
no spričevalo Srednje gradbene šole v Maribo-
ru, izdano leta 1999. m-2866

Vasič Nenad, Pucova 1, Celje, zaključno
spričevalo , št. 73 SŠGT Celje, izdano leta
1990. m-2869

Vida Anamarija, Genterovci 40, Dobrovnik -
Dobronak, spričevalo o zakjučnem izpitu ter
letno spričevalo za 1. in 2. letnik Srednje stroj-
ne in tekstilne šole v Murski Soboti, št. ITPS-31.
gni-10167

Vidmar Slavka, Ul. Anice Černejeve 10, Slo-
venske Konjice, zaključno spričevalo, izdano
leta 1995. gnm-10084

Vilfan Stane, Zasavska cesta 16, Kranj, sp-
ričevalo št. E 56/83. gny-9897

Vrbnjak Matija, Vrtna ulica 1, Selnica ob
Dravi, maturitetno spričevalo SKSMŠ Maribor.
m-2861

Vukašević Duška, Cankarjeva ulica 31/B,
Radovljica, indeks, izdala Pedagoška fakulteta
v Ljubljani. gnu-10026

Zelnik Metka, Predoslje 162, Kranj, diplo-
mo Srednje tekstilne šole v Kranju, izdana leta
1986. gnk-10111

Zidar Dolores, Topolc 32/a, Ilirska Bistrica,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole
(Ekonomska šola v Kopru), izdano leta 1991,
izdano na ime Vičič Dolores. gng-10090

Zrim Renata, Pokopališka 8, Šmarje-SAP,
potrdilo o strokovni usposobljenosti za trgovin-
skega poslovodjo. gnj-9787

Zupe Nataša, Bezjakova 35, Limbuš, inde-
ks, št. 81436097. m-2854

Zvirac Boris, Kočevska reka 34, Kočevje,
zaključno spričevalo Srednje elektrotehniške in
računalniške usmeritve Maribor. m-2897

Žagar Lili, Ratež 19, Brusnice, obvestilo o
uspehu pri maturi izdano leta 1999. gnj-9745

Žaja Vanja, Seidlova 56, Novo mesto, spri-
čevalo Srednje medicinske šole Novo mesto in
zaključni izpit. gng-9890

Žerjav Matjaž, Zvodno 17, Celje, zdravni-
ško spričevalo, št. P 139/99. m-2886

Žlof Stanislav, Trg Franca Fakina 31, Trbov-
lje, diplomo Srednje elektro, kovinarske, nara-
voslovne in računalniške šole v Velenju, izdana
leta 1988. gne-9900

Župec Ivan, Spodnja Bača 24, Benedikt,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene šole
v Mariboru, izdano leta 1994. m-2894

Žuran Danica, Stojnci 118, Markovci, spri-
čevalo o zakjučnem izpitu Srednje poklicno fri-
zerske šole v Mariboru, šolsko leto 1981/82.
m-2846

Ostali preklici

Atrium – novi interieri Ljutomer, d.o.o., Nor-
šinci 11, Ljutomer, preklicuje izgubljeno licen-
co št. 0001396/26 za vozilo TAM 122 T 8 B
MS E2-790. Ob-13884

Bernard Slavko, Gorenja vas-Reteče 58/a,
Medvode, certifikat za prevoz nevarnih snovi št.
861, izdalo MNZ 10. 6. 1995. gnt-10106

Brtan Nataša, Vavpotičeva ulica 4, Novo me-
sto, dijaško mesečno vozovnico, št. 18048.
gnk-10161

Budja Marjan, Kotnikova 2, Vrhnika, dijaško
mesečno vozovnico, št. 3831 - kombinirana.
gnn-9883

Bukovec Benjamin, Britof 179, Kranj, potr-
dilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-4101/96, izdala Uprava RS za pomor-
stvo Koper. gnu-9726

Ciglar Mitja, Osluševci 6, Podgorci, voja-
ško knjižico. gnb-9895

Črnogoj Ema, Spodnja Kostrivnica 5, Pod-
plat, delovno knjižico. gnm-10059

Drobnič Martina, Mrzlava vas 3/c, Krška
vas, delovno knjižico. gnw-10149

Fele Matej, Abramova 8, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 9876, izdal LPP Ljub-
ljana. gno-9982

Gorjan Sabina, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19333948, izdala
Ekonomska fakulteta. gnd-10118

Harb Cvetko, Lackova 122, Limbuš, delov-
no knjižico. m-2874

Hribar Luka, Archinetova 13, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnx-9873

Kastelec Lado s.p., Adamičeva cesta 57,
Grosuplje, overovljeno kopije licence za oprav-
ljanje mednarodnega prevoza, št.
004567/5087-LM19/1997 z dne 17. 12.
1997 za Mercedez Benz Actros 1840 L LJ
H7-40F, izdala Obrtna zbornica Slovenije.
gnf-9920

Kastelec lado s.p., Adamičeva cesta 57,
Grosuplje, aneks tehnične in varnostne zahte-
ve za bolj zeleno in varnejše tovorno vozilo, št.
SI 003698 za vozilo LJ H7-40F in št. SI
003699 za vozilo J9-40LJ, izdal Interservis Lju-
bljana. gnz-9921

Kociper Drago, Gajska ulica 2, Odranci,
ADR certifikat, št. 8027, razr. 2, 3, 8, izdala
UE Lendava. gnv-9975

Količevo Karton, Proizvodnja kartona,
d.o.o., Papirniška 1, Domžale, preklicuje kot-
lovsko knjižico za tlačno posodo, številka knjiži-
ce 246 iz leta 1986, izdano od strani Mesta
Ljubljana, Mestna uprava za inšpekcijske služ-
be, Inšpekcija parnih kotlov, izdano za tlačno
posodo tovarn. številke 116-113, na uporabni-
ka Papirnica Količevo TOZD Energetika.
Ob-13727

Krajnc Bojan, Močna 50/A, Lenart v
Slov.goricah, delovno knjižico. m-2889

Krka Zdravilišča, d.o.o., Germova 4, Novo
mesto, Zdravilišče Dolenjske Toplice, preklicu-
je kotlovno knjižico rezervoarja za plin: proizva-
jalec Kovit, volument 1750 l, tovarniška števil-
ka 0052, leto izdelave 1991. Ob-13879
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Kufner Oliver, Hrušica 58/c, Hrušica, delo-
vno knjižico. gnl-10085

Lalič Julijana, Janeza Puharja 2, Kranj, štu-
dentsko izkaznico, št. 19612, izdala Visoka
upravna šola. gnb-10145

Leskovšek Martin, Dolenjska c. 64, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnj-10012

Malek Bogdana, Kunova 6, Spodnji Ivanjci,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3945.
gne-10142

Markov Viktor, Martinova pot 11, Ljubljana,
delovno knjižico. gnp-9731

Maver Pavel, Cesta II grupe odredov 45,
Ljubljana, delovno knjižico. gnp-10006

Mercator - Sora Kmetijsko gozdarska zad-
ruga, z.o.o.,, Trg svobode 2, Žiri, licenco št.
0000114/17 za tovorno vozilo TAM 190 T,
reg. št. KR-L4-591. gnw-10224

Namjestnik Sanja, Kavškova 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11062.
gnt-9752

Nemanič Marko, Mošnje 54, Radovljica, di-
jaško izkaznico, št. 83607. gnl-10160

Obreza Simona, Cesta v Zadobrovo 7, Ce-
lje, študentsko izkaznico, št. 81509513, izda-
la Ekonomska poslovna fakulteta. m-2857

Oman Marjan, Krnica 26, Zgornje Gorje,
servisno knjižico, št. 3970, za vozilo Hyundai ,
št. šasije KMHVD21LPXU495415. gno-9782

Oranič Cvetka, Golnik 72/A, Golnik, vozno
karto, izdal Integral na relaciji Križe - Golnik na
ime Oranič Taja. gnc-9773

Oranič Cvetka, Golnik 72/a, Golnik, vozno
karto, izdal Alpetour, na relaciji Križe - Golnik
na ime Oranič Taja. gnv-9775

Osredkar Franci, Polhov Gradec 58, Pol-
hov Gradec, potrdilo za varno delo s traktor-
jem, št. 1164-97, izdala SMIKŠ. gnx-9748

Pantič Jure, Clevelandska 47, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63980273, izdala
FRI. gnx-10223

Perišin Havaja, Prešernovo nabrežje 18, Pi-
ran - Pirano, delovno knjižico. gnk-10011

Perko Katja, Podgorska cesta 38, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdal Gimnazije Šentvid.
gnz-10146

Petelin Andrej, Jarnikova ulica 4, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vo-
zila, št. A 1001949. gnd-9743

PEUGEOT d.o.o., Nazorjeva 6, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vo-
zila, št. A 1142112, izdano 21. 9. 1999.
gnv-10175

Radić Milovan, Tesarska 12, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnf-10191

Rokavec Matjaž, Pod Gradiščem 14, Mari-
bor, študentsko izkaznico, št. 30010073, iz-
dala FKKT. gne-10117

Rožanc Anica, Trg Dušana Kvedra 9, Mari-
bor, delovno knjižico. m-2871

Rupnik Jan, Rusjanov trg 5, Ljubljana, dija-
ško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnc-9919

Schaubach Katja, Ljubljanska 97, Domža-
le, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstve-
na šola v Ljubljani. gnt-10206

Selan Darko, Mavserjeva cesta 90, Notra-
nje Gorice, preklic delavne knjižice, objavljen v
Ur. l. RS, št. 84/99. gnq-10030

Selinšek Danilo, Šolska 24, Limbuš, certifi-
kat, št. 008446 za voznika, ki prevaža nevarne
snovi. m-2892

Sinanović Denis, Povšetova 104, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3053.
gny-10097

Sotošek Anita, Gorica pri Rastezu 4, Bres-
tanica, študentsko izkaznico, št. 61151154,
izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-2863

SUMMIT MOTOS LJUBLJANA, Leskovško-
va 4, Ljubljana, uradno potrdilo za registracijo
vozila Ford fiesta, št. šasije WF0AXXGAJA-
XY62752, izdala Carinarnica Ljubljana.
gng-10115

Šebez Mirjana, Brilejeva ulica 7, Ljubljana,
delovno knjižico. gnm-9984

Šemrov Aleš, Zvirče 15, Tržič, izkaznico za
reševalca iz vode št. 385, izdana 4. 6. 1995.
gnf-10091

Šraj Boštjan, Šaranovičeva cesta36/a, Do-
mžale, delovno knjižico. gnh-10164

Tavčar Olga, Lidine 6, Kranjska Gora, vete-
rinarsko izkaznico. gnm-10009

Tor Andreja, Polje, Cesta XVI/7, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 71970804, izdala Bi-
otehnična fakulteta. gnj-10112

Trebše Andraž, Obrežna 119/a, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 21013688. m-2899

Tušek Eva, Ul. Milene Korbarjeve 8, Kranj,
delovno knjižico. gnl-10010

Upelj Jure, Spodnji Hotič 47/a, Litija, dija-
ško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnh-9918

Vogelnik Jože, Obrežna 6/a, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 41942016, izdala Medi-
cinska fakulteta. gnc-10119

Vrenjak Lado, Trata 23, Radomlje, overje-
no kopijo licence za vozilo z reg. oznako LJ
53-53L, tip - Iveco Eurocargo 75 E 14, št.
2527/2740-LM16/1997, izdano 11. 1.
1997 pri OZS pod serijsko št. 0002798.
gnk-10215

Vujčić Ljubomir, Proletarskih brigad 64, Kra-
nj, dovolenje za posest orožja, št. 5165, reg.
9330, kaliber 12/12, izdano v Mariboru.
m-2891

Zager Tina, Ljubljanska 1, Maribor, dijaško
mesečno vozovnico, št. 23014, izdal LPP Lju-
bljana. gnh-10239

Zarnik Vojko, Trg Prešernove brigade 7,
Kranj, certifat za voznika prevoza nevarnih sno-
vi št. 010898, izdan 15. 12. 1997 on MNZ
Ljubljana. gns-10228

Župevc Ana, Ravne pri Zdolah 51, Zdole,
delovno knjižico, izdano na ime Tacar Ana.
gnm-9884
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