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Sodni register

KRŠKO

Rg-400340
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00008 z dne 29. 3. 1999 pri
subjektu vpisa SKALA, podjetje za grad-
bena dela in trgovino na debelo in drob-
no, Brežice, d.o.o., sedež: Pod obzidjem
28b, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/00340/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča skrajšano firmo, spremembo naslo-
va družbe in pogodbe s temile podatki:

Matična št. 5296021
Skrajšana firma: SKALA, d.o.o.
Sedež: 8250 Brežice, Cesta prvih bor-

cev 24.

Rg-400342
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00053 z dne 29. 3. 1999 pod
št. vložka 1/03999/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos sedeža iz Okrož-
nega sodišča v Novem mestu, spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža in zastopnika
s temile podatki:

Matična št. 5944031
Firma: CANISSA, terapija, kozmetika,

jahanje in kmečki turizem, d.o.o., Bre-
žice

Skrajšana firma: CANISSA, d.o.o., Bre-
žice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8250 Brežice, Trg izgnancev 7
Oseba, poblaščena za zastopanje: direk-

torica Klemenčič Jožica, razrešena 29. 1.
1999; direktorica Ljubek Maja, Zagreb – R
Hrvaška, Skokov prilaz 11, imenovana 29. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 3. 1998: 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 9262 Dejavnost ma-
rin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9304 Dru-
ge dejavnosti za nego telesa.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Novem mestu
pod vl. št. 1/3886-00, s firmo: CANISSA,

terapija, kozmetika, jahanje in kmečki turi-
zem, d.o.o., Novo mesto, Marjana Kozine
49, Novo mesto.

Rg-402453
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00066 z dne 3. 5. 1999 pri
subjektu vpisa ČRPALKA, trgovina na ve-
liko in malo, d.o.o., sedež: Brezina 59,
8250 Brežice, pod vložno št. 1/03981/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 1358588
Dejavnost, vpisana 3. 5. 1999: 5020

Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 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.

Rg-402455
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00121 z dne 28. 4. 1999 pod
št. vložka 1/04002/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št. 1411420
Firma: GRADFING, gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: GRADFING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8261 Jesenice na Dolenj-

skem, Slovenska vas 1C
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Urekar Drago, Čatež ob Sa-

vi, Topliška cesta 27, vstopil 22. 3. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žiberna Janko, Krško, Cankarjeva uli-
ca 1A, imenovan 25. 3. 1999, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo;
2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-

lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbe-
na 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; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim 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; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5170
Druga trgovina na debelo; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6024
Cestni tovorni promet; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje.

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



Stran 5970 / Št. 90 / 5. 11. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Rg-402463
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00102 z dne 21. 4. 1999 pri
subjektu vpisa GRACOM, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Dobova, podjetje za tr-
govino na drobno in debelo, izvoz, uvoz
in usluge, sedež: Ulica bratov Gerjevičev
57, 8257 Dobova, pod vložno št.
1/03050/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, kapitala, ustanoviteljev in zastopni-
kov, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5745152
Firma: HEMARK, d.o.o. za inženiring

in trgovino
Skrajšana firma: HEMARK, d.o.o.
Sedež: HEMARK, d.o.o.
Sedež: 8259 Bizeljsko, Orešje na Bi-

zeljskem 28
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Grakalić Jurica, izstopil 9. 3.

1999; Hercigonja Krešimir, Novo mesto, Ma-
la Cikava 9a, vstopil 9. 3. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grakalić Jurica, razrešen 9. 3. 1999;
direktor Hercigonja Krešimir, imenovan
9. 3. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 4. 1999: 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvod-
nja etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vi-
na iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz dru-
gega sadja; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvod-
nja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 2664 Proizvodnja malte; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbe-
na 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; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno 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 kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in

popravilo motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo 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, 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

izdelki; 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 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 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; 7440 Oglaše-
vanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, seži-
ganje in drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi
odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje
čistilnih naprav; 9261 Obratovanje športnih
objektov.

Pri dejavnosti s šifro 51.18 razen po-
sredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pri dejavnosti s šifro 74.12 pa razen
revizijske dejavnosti.
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Rg-403414
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00047 z dne 19. 5. 1999 pri
subjektu vpisa GAMA, podjetje za trgovi-
no, kooperacijo, inženiring in proizvod-
njo, d.o.o., sedež: Cesta krških žrtev 135,
8270 Krško, pod vložno št. 1/00356/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5296323
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1999: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0130 Mešano kmetijstvo; 2512 Obnavlja-
nje in protektiranje gum za vozila; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3410 Proizvodnja mo-
tornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, 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; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,

gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 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; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7012 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-

nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 7482 Pakiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

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

Rg-403614
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00174 z dne 2. 7. 1999 pod št.
vložka 1/04013/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št. 1422545
Firma: AGROJUR, trgovina na debelo

in drobno, gostinstvo in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: AGROJUR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8253 Artiče, Dečno selo 31
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Slak Slavko in Mohorko

Jožefa, oba iz Artič, Dečno selo 31, vstopi-
la 9. 6. 1999, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Slak Slavko, imenovan 9. 6. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1999: 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na 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 elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina 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
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opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Rg-403615
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00037 z dne 2. 7. 1999 pri
subjektu vpisa INO INTERNATIONAL
BREŽICE, proizvodno trgovinska druž-
ba, d.o.o., sedež: Krška vas 34/b, 8262
Krška vas, pod vložno št. 1/02263/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov zaradi odsvojitve poslovne-
ga deleža s temile podatki:

Matična št. 5585902
Ustanovitelji: Zonon Ivano, izstopil 18. 12.

1998; Kos Branko, Brežice, Marof 37, Suša
Kamilo, Brežice, Čopova 8 in Kalanj Marijan,

Brežice, Cesta bratov Milavcev 17, vstopili
18. 12. 1998, vložili po 124.400 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-403616
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00075 z dne 2. 7. 1999 pri
subjektu vpisa MERCATOR-SREMIČ, Ho-
teli-gostinstvo Krško, d.o.o., sedež: Trg
Matije Gubca 3, 8270 Krško, pod vložno
št. 1/00933/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št. 5000475
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Markovič Peter, razrešen 28. 2. 1999;
direktorica Lovšin Dostal Mojca, Ljubljana,
Chengdujska cesta 20, imenovana 1. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-403617
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00101 z dne 5. 7. 1999 pri
subjektu vpisa MERCATOR-SREMIČ, Ho-
teli-gostinstvo Krško, d.o.o., sedež: Trg
Matije Gubca 3, 8270 Krško, pod vložno
št. 1/00933/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št. 5000475
Člana nadzornega sveta: Dostal Samo in

Šteblaj Blanka, izstopila 2. 3. 1999; Žekar
Jelka in Debeljak Žiga, vstopila 2. 3. 1999.

Rg-403671
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00201 z dne 16. 7. 1999 pri
subjektu vpisa JOB – AVTO PUNTAR, pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Cesta
krških žrtev 135c, 8270 Krško, pod vlož-
no št. 1/01616/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča skrajšano firmo in spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5470846
Skrajšana firma: JOB – AVTO PUNTAR,

d.o.o.
Dejavnost, vpisana 16. 7. 1999: 2040

Proizvodnja lesene embalaže; 2320 Pro-
izvodnja naftnih derivatov; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina

na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7011 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijs-
tva in sorodnih dejavnosti; 73104 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
medicine; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7440 Oglaševanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Druge dejavnosti za nego telesa.

Pri dejavnosti s šifro 67.20 razen po-
možnih dejavnosti v pokojninskih skladih.

Rg-403698
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00126 z dne 2. 7. 1999 pri
subjektu vpisa UTRIP, tiskarstvo, papirna
galanterija, računalništvo in trgovina,
Brežice, d.o.o., sedež: Marof 2, 8250
Brežice, pod vložno št. 1/00740/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št. 5344450
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Sušnik Bernardka, Brežice, Ma-
rof 2, imenovana 1. 5. 1998, zastopa druž-
bo kot namestnica direktorja, brez omeji-
tev.

Rg-403913
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00172 z dne 17. 6. 1999 pod
št. vložka 1/04008/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št. 1422537
Firma: TRGO-BC, družba za trgovino

in posredništvo, d.o.o., Raka
Skrajšana firma: TRGO-BC, d.o.o., Raka
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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Sedež: 8274 Raka, Raka 36a
Osnovni kapital: 2,648.000 SIT
Ustanovitelj: Colarič Robert, Studenec,

Arto 10a, vstopil 12. 4. 1999, vložil
2,648.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Colarič Robert, imenovan 12. 4.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
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; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5274
Druga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-404287
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00158 z dne 11. 6. 1999 pri
subjektu vpisa SPLOŠNO GRADBENO
PODJETJE POSAVJE SEVNICA, d.d., se-
dež: Trg svobode 11, 8290 Sevnica, pod
vložno št. 1/00497/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št. 5064627
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Žibret Branko, Ljubljana, Štihova 12,
imenovan 22. 9. 1998.

Rg-404289
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00062 z dne 9. 6. 1999 pri
subjektu vpisa COTROS, podjetje za trgo-
vino na debelo in drobno, d.o.o., sedež:
Cesta na Dobravo 42, 8290 Sevnica,
pod vložno št. 1/00396/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št. 5308984
Dejavnost, vpisana 9. 6. 1999: 3710

Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4532
Izolacijska dela; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 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; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-404290
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00060 z dne 9. 6. 1999 pri
subjektu vpisa ZAKLAD, finančno posred-
ništvo, inženiring, storitve in trgovina,
d.o.o., Krško, sedež: Cesta krških žrtev
132b, 8270 Krško, pod vložno št.
1/03581/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št. 5812321
Sedež: 8270 Krško, Cesta krških žr-

tev 52.

Rg-404755
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00189 z dne 8. 7. 1999 pod št.
vložka 1/04014/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št. 1422898
Firma: PUNTAR, radio, storitve, trgo-

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

govornostjo
Sedež: 8270 Krško, Cesta krških žr-

tev 135
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Puntar Marinka, Lesko-

vec pri Krškem, Ulica Anke Salmičeve 73,
vstopila 24. 6. 1999, vložila 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Puntar Marinka, imenovana 24. 6.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 7. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjars-
tvo; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pride-
lavo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1533 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2222

Drugo tiskarstvo; 2320 Proizvodnja naft-
nih derivatov; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proi-
zvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3420 Proi-
zvodnja karoserij za vozila, proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Recikla-
ža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4532
Izolacijska dela; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 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; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles, trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50403 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
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belo 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, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina 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; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-

na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7011 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7230 Obdelava podatkov; 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 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; 73104 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
medicine; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9240 De-

javnost tiskovnih agencij; 9304 Pogrebne
storitve; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti.

Pri dejavnosti 74.12 razen revizijske de-
javnosti.

Rg-404936
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00206 z dne 28. 7. 1999 pod
št. vložka 1/04016/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev javnega zavo-
da s temile podatki:

Matična št. 1423070
Firma: RAZVOJNI CENTER BREŽICE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 8250 Brežice, Cesta prvih bor-

cev 3
Ustanoviteljica: Občina Brežice, Breži-

ce, Cesta prvih borcev 18, vstopila 5. 10.
1998, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Horžen Anton, Cerklje ob Krki, Cer-
klje 53, imenovan 7. 6. 1999, zastopa za-
vod kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 28. 7. 1999: 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti s šifro K/74.140 razen
arbitraže in posredovanja med managerji in
delavci: pri dejavnosti s šifro K/74.120 pa
razen revizijske dejavnosti.

Rg-404938
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00225 z dne 29. 7. 1999 pri
subjektu vpisa LISCA, d.d., modna oblači-
la Sevnica, sedež: Prešernova 4, 8290
Sevnica, pod vložno št. 1/00140/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št. 5037395
Člani nadzornega sveta: Ogorevc Bran-

ko, Avsec Dejan, Starman Irena, Mijovič
Breda in Ževart Milan, izstopili 22. 7. 1999,
Janežič Koščak Andreja, izstopila 14. 7.
1999; Južna Dare, Polovič Aleksander, Juž-
na Vesna in Polovič Franc, vstopili 22. 7.
1999.

Dejavnost, vpisana 29. 7. 1999: 55321
Dejavnost otroških letovišč, počitniških in
sindikalnih domov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdin-
gov; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje.

Rg-404939
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00178 z dne 28. 7. 1999 pod
št. vložka 1/04017/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:
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Matična št. 1415379
Firma: ANFORA, proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.o.o., Studenec
Skrajšana firma: ANFORA, d.o.o., Stu-

denec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8293 Studenec, Arto 22
Osnovni kapital: 2,610.000 SIT
Ustanoviteljica: Kavaš Marjana, Studenec,

Arto 22, vstopila 3. 6. 1999, vložila
2,610.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kavaš Marjana, imenovana 3. 6.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 7. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 1511 Proizvod-
nja in konzerviranje mesa, razen perutnin-
skega; 1533 Druga predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin; 1551 Melkarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti.

Rg-404940
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00099 z dne 27. 7. 1999 pri
subjektu vpisa R-TEHNIKA, proizvodnja,
inženiring in trgovina, d.o.o., sedež: Ka-
juhova 6, 8290 Sevnica, pod vložno št.
1/01609/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova družbe, spre-
membo kapitala in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št. 5466989
Sedež: 8290 Sevnica, Mestni vrh 44
Osnovni kapital: 12,087.233 SIT
Ustanovitelja: Rupret Srečko, Sevnica,

Ob gozdu 7 in Rupret Julij, Sevnica, Kaju-
hova 6a, vstopila 4. 1. 1991, vložila po
6,043.616,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 27. 7. 1999: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2513 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas

za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2840 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28621 Proizvodnja ročnega orodja;
28622 Proizvodnja orodja za stroje; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 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; 2922 Proizvodnja dvigal-
nih in transportnih naprav; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetlja-
vo in električnih svetilk; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popra-

vila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Oglaševanje; 7482 Pakiranje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti s šifro K/74.12 razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-404941
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00200 z dne 26. 7. 1999 pri
subjektu vpisa KOMUNALNO STANO-
VANJSKO PODJETJE BREŽICE, d.d., se-
dež: Cesta prvih borcev 9/I, 8250 Breži-
ce, pod vložno št. 1/00131/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
na nadzornega sveta in predložitev zapisni-
ka 3. redne skupščine z dne 6. 7. 1999 s
temile podatki:

Matična št. 5067545
Član nadzornega sveta: Ogorevc Mihael,

izstopil 6. 7. 1999; Urek Franc, vstopil 6.
7. 1999.

Rg-404944
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00209 z dne 26. 7. 1999 pri
subjektu vpisa LESOKOV, trgovina na veli-
ko in malo in odkup, Brežice, d.d., sedež:
Cesta bratov Cerjakov 43, 8250 Breži-
ce, pod vložno št. 1/03981/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti, članov nadzornega sveta in statuta
ter predložitev zapisnika 5. seje skupščine z
dne 8. 7. 1999 s temile podatki:

Matična št. 5013984
Člani nadzornega sveta: Cirnski Marija,

Huis Petar in Veble Marija, izstopili 12. 11.
1999 in ponovno vstopili 13. 11. 1999.

Dejavnost, vpisana 26. 7. 1999: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi.

Dejavnost, izbrisana 26. 7. 1999:
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi.

Rg-405289
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00162 z dne 10. 8. 1999 pri
subjektu vpisa LUBI TRADE, storitve in
trgovina, Jesenice na Dolenjskem,
d.o.o., sedež: Jesenice na Dolenjskem
n.h., 8261 Jesenice na Dolenjskem, pod
vložno št. 1/03514/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in poslovnih deležev, kapitala in dejav-
nosti, prokurista in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:
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Matična št. 5818419
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Prosenik Stjepan, Jeseni-

ce na Dolenjskem, Jesenice na Dolenj-
skem 5, vstopil 23. 12. 1994, vložil
21.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Simunović Vladimir, izstopil 6. 5. 1999;
Oslakovic Ivica, Bunkeflovagen – Švedska,
Bunkeflovagen 6 in Armano Mario, Lim-
hamn – Švedska, Vastanvag 118, vstopila
6. 5. 1999, vložila po 1,039.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurista Oslakovic Ivica in Armano Mario,
imenovana 7. 5. 1999.

Dejavnost, izbrisana 10. 8. 1999:
2862 Proizvodnja drugega orodja; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 5522 Storitve
kampov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5551 Storitve menz; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Dejavnost, vpisana 10. 8. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2851 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28621 Proizvodnja ročnega orodja;
28622 Proizvodnja orodja za stroje; 5522
Storitve kampov; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 6022 Storitve taksistov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9304 Pogrebne storitve.

LJUBLJANA

Rg-405855
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 99/02085 z dne 27. 7. 1999
pri subjektu vpisa ZALOŽBA VIVA, Založ-
ništvo, zastopstvo, prodaja, proizvodnja
in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Re-
ber 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/18510/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, os-
novnega kapitala, deleža, uskladitev dejav-
nosti in spremembo akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št. 5662630
Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 94
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Ilar Dušan, Ljubljana, Eins-

pielerjeva 5a, vstop 24. 3. 1992, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 7. 1999:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje video zapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja glas-
benih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih os-
tankov in odpadkov; 3720 Reciklaža neko-
vinskih ostankov in odpadkov; 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; in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
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; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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-
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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.; 5510 Dejavnost hotelov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z natanitvenimi zmogljivostmi; 55233 De-
javnost oddajanja gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 71402 Dejavnost
videotek; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humani-
stike; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9304 Po-
grebne storitve; 9305 Druge storitvene de-
javnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
2. 4. 1999.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 2488/99 Rg-491
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba VALETA, turistično in gostin-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, s sede-
žem v Ljubljani, Pod kostanji 31, reg. št.
vl. 1/29755/00, preneha po sklepu skup-
ščine z dne 5. 5. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je FINAG, podjetje za finanč-
no, ekonomsko in organizacijsko svetova-
nje ter storitve, d.o.o., Ljubljana, s sede-
žem v Ljubljani, Trubarjeva 3, z ustanovitve-
nim kapitalom 27,233.469 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
27,233.469 SIT v celoti prenese na družbo
FINAG, d.o.o., Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 1999

Srg 3325/99 Rg-493
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

E & E, zasebno podjetje za trgovino
na debelo in drobno, zunanja trgovina,
gostinstvo in turizem, d.o.o., Brnčičeva
13, Ljubljana, reg. št. vl. 1/21145/00,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu ustanoviteljic z dne 15. 6. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Edita Emmer, Glinško-
va ploščad 1, Ljubljana in Barbara Pirc, Vrh-
polje pri Kamniku 45, Kamnik, z ustanovi-
tvenim kapitalom 1,600.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se na ustanoviteljici v sorazmerju z višino
njunih poslovnih deležev.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 9. 1999

Srg 11918/99 Rg-494
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

PLESEC, izobraževanje, ples, šport,
k.d., Ljubljana, Ulica Ane Ziherlove 8,
reg. št. vl. 1/27362/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanoviteljice z
dne 4. 1. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzema Nuša Plesec,
Ljubljana, Ulica Ane Ziherlove 8.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se na ustanoviteljico Nušo Plesec.

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 sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 1999

Srg 9/99 Rg-495
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

RAJSKO-Andraž Prelesnik in drugi,
podjetje za trgovino in storitve, d.n.o.,
Ljubljana, Celjska 20, reg. št. vl.
1/21877/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 27. 5.
1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Glavan Danica, Srednje
Gameljne 25, Ljubljana; Hočevar Gruda,
Brilejeva 15, Ljubljana; Tepina Lidija, Do-
lenčeva pot 8, Kranj in Prelesnik Andraž,
Kocljeva 5, Kočevje, z ustanovitvenim kapi-
talom 100.000 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telje Glavan Danico, Hočevar Grudo, Petina
Lidijo in Prelesnik Andraža.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 8. 1999

Srg 9906/99 Rg-496
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

TRIMAT, gostinstvo, turizem, trgovi-
na, prevoz in dostava, d.o.o., Laze št. 3,
Laze v Tuhinju, reg. št. vl. 1/05185/00,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 1. 9. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Ustanovitelja sta Hribar Ivan in Hribar Ma-
rija, oba Laze št. 3, Laze v Tuhinju, z usta-
novitvenim kapitalom 1,614.312,50 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Hribar Ivana in Hribar Marijo,
glede na vložek, ki sta ga vložila v družbo.

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 sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 1999

Srg 10899/99 Rg-497
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

AUTOCAT, trgovina, storitve, inženi-
ring, d.o.o., A. Bitenca 20, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/29598/00, preneha po skrajša-
nem postopku po skepu ustanoviteljev z dne
20. 10. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Primož Benda, Prušni-
kova ulica 27, Ljubljana, in Aleš Merčun,
Zvezda 19, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 1,500.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja skladno z njuni-
ma deležema v družbi.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 1999

MARIBOR

Srg 666/99 Rg-490
Družba MERCATOR-POTROŠNIK, tr-

govina na drobno in debelo, d.o.o., Trg
osvoboditve 15, Lenart v Slovenskih go-
ricah, reg. št. vl. 1/722-00, katere družbe-
nik je Poslovni sistem Mercator, d.d., Du-
najska 107, Ljubljana, po sklepu družbeni-
ka z dne 19. 5. 1999 preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Poslovni si-
stem Mercator, d.d.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 10. 1999

Srg 860/99 Rg-492
Družba KNEZ INN, družba za storitve,

d.o.o., Maribor, Strossmayerjeva 26, reg.
št. vl. 1/10020-00, katere družbenik je
Knez Igor, Gosposvetska c. 27/c, Maribor,
po sklepu družbenika z dne 14. 6. 1999
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Knez Igor.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Mariboru, ker bo sodišče sicer spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 10. 1999

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 01400-6/99 Ob-14212
Pravila sindikata z imenom Sindikat

vzgoje, izobraževanja in znanosti Slove-
nije, Glasbena šola Postojna, se z dnem
25. 10. 1999 hranijo pri Upravni enoti Po-
stojna, Ljubljanska 4, Postojna.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
pod zap. št. 21.

Št. 024-1/99-21 Ob-14214
Upravna enota Tržič sprejme v hrambo

spremembo statuta vpisanega v evidenco
statutov sindikatov dne 21. 10. 1999 pod
zap. št. 23, z nazivom: Statut sindikata
PEKO, d.d., Neodvisnost-KNSS, ki jo je
zahtevala pooblaščena oseba sindikata z
imenom: Sindikat PEKO, d.d., Tržič, Neod-
visnost-KNSS in sedežem: Cesta Ste Marie
aux Mines 5, Tržič.

Št. 14100-0015/99-0800-10 Ob-14215
Pravila Sindikata podjetja TVT Boris

Kidrič, iz Maribora, Leningrajska ul. 27,
vpisana v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor, dne 27. 5. 1993,
pod zap. št. 102, ki odslej nosijo naziv:
Pravila o organiziranju in delovanju sindi-
kalne podružnice SKEI TVT Maribor, so
bila vsled reorganizacije podjetja spreme-
njena na sestanku sindikata dne 13. 1.
1999, spremenjen pa je bil tudi sedež sin-
dikata, ki odslej glasi: Preradovičeva ul.
22, Maribor.

Sprememba je vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zap. št. 015 z dne 25. 10. 1999. Spreme-
njena pravila se hranijo pri Upravni enoti
Maribor.

Št. 14100-0014/99-0800-10 Ob-14303
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te

odločbe hrani pravila Sindikata Pomada,
d.o.o., PE Tabor, s sedežem v Mariboru,
Valvazorjeva ul. 38.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zap.
št. 014 z dne 20. 10. 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.

N 21/98 PO-406817
Jožef Korošec, roj. 18. 3. 1937 v Barju,

sedaj Vinarje, nazadnje stanujoč v Vrholah
pri Prihovi 30, je pogrešan od leta 1956
(na predlog Kresnik Marije, stan. Vrhole pri
Prihovi 55, 2316 Zgornja Ložnica).

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 12. 7. 1999

Oklici dedičem

D 148/98 OD-407486
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče

zapuščinski postopek po pok. Anni Antler,
poročeni Hrobat, rojeni 15. 7. 1882, umrli
25. 2. 1943, z zadnjim prijavljenim prebiva-
liščem v Firenzah, Italija.

Kot zakoniti dediči po zapustnici bi prišli
v poštev njen vdovec Franc Hrobat ter njeni
otroci Ana Hrobat, Marija Hrobat, Frančiška
Hrobat in Lado Hrobat, vsak do 1/5, ki so
vsi neznanega bivališča, zato jih sodišče
poziva, da se priglasijo Okrajnemu sodišču
v Ajdovščini v roku enega leta od objave
tega oklica v Uradnem listu Republike Slo-
venije in na oglasni deski tega sodišča. Enak
poziv velja tudi za morebitne dediče nave-
denih oseb.

Po preteku zgoraj navedenega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 11. 10. 1999

D 97/98 OD-407485
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče

zapuščinski postopek po pok. Rozini Gri-
jak, roj. Vanzetta, hčeri Ivana, rojeni 4. 1.
1920, umrli 2. 2. 1998, gospodinji iz Aj-
dovščine, Lokarjev drevored 7.

Kot zakoniti dediči po zapustnici bi
prišli v poštev tudi zapustničini nečaki Bo-

Identifikacija – matična številka Sindi-
kata Pomada, d.o.o., PE Tabor, je
1049224.
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ris Pantić, Branko Pantić in Stanislav Pan-
tić, otroci pok. zapustničine sestre Laure
Pantić in sin zapustničine sestre Cite Van-
zetta, ki naj bi živel v San Marinu. Vsi
navedeni dediči so neznanega bivališča
oziroma neznani, zato jih sodišče poziva,
da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Aj-
dovščini v roku enega leta od objave tega
oklica v Uradnem listu Republike Sloveni-
je in na oglasni deski tega sodišča. Enak
poziv velja tudi za morebitne dediče nave-
denih oseb.

Po preteku zgoraj navedenega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 11. 10. 1999

III D 81/98-12 OD-407484

Mavrin Neža, roj. Hribernik, hči Lukeža,
roj. 7. 1. 1903, umrli 22. 10. 1997, nazad-
nje stanujoča, Ljubljana, Zvezda 2, je umrla
brez oporoke, vsled česar sledi dedovanje
po zakonu.

Kot zakonita dedinja pride v poštev Hra-
mus Suzana, ki se nahaja neznano kje. Za-
pustničinega zgoraj navedenega dediča in
morebitne druge dediče pozivamo, da v ro-
ku enega leta od objave oklica na oglasni
deski tukajšnjega sodišča priglasijo svoje
pravice do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 1999

D 453/96 OD-406807

Pisar Marija, roj. Repatec, roj. 7. 12.
1925, hči Ivana, gospodinja, drž. Republi-
ke Slovenije, nazadnje stanujoča Gortina
67, Muta, je umrla dne 1. 6. 1996.

Na podlagi zakona, po umrli Pisar Mariji,
deduje tudi njen sin Repatetz Alfred, rojen
16. 12. 1949, stanujoč Plappartweg 1,
8010 Graz, Republika Avstrija, sedaj nez-
nanega bivališča.

V tem zapuščinskem postopku mu je za
skrbnika za poseben primer določena Ko-
cijančič Lidija, roj. 2. 5. 1969, stalno pre-
bivajoča Plintovec 5 L, p. Zg. Kungota.

Sodišče vabi Repatetz Alfreda, da se v
roku enega leta od dneva objave tega ogla-
sa priglasi tukajšnjem sodišču kot dedič po
umrli Pisar Mariji. V nasprotnem primeru bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi izjave skrbnika in podatkov, s kate-
rimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 2. 9. 1999

D 31/99 OD-406806

Amalija Mangofić, rojena 28. 6. 1915,
rojena Gračner, nazadnje stanujoča v
Beogradu, je dne 25. 12. 1975 umrla v
Kraljevu in je bila lastnica 1/7 nepremič-
nin vl. št. 324 k.o. Šentvid. Ni znano ali je
napravila pred smrtjo oporoko in prav ta-
ko ni znano, kateri dediči pridejo v poštev
za dedovanje.

Poziva se vse dediče po pokojni Mango-
fić Amaliji, da se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica. Po prete-
ku tega roka bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi izjave postavlje-
nega skrbnika dedičem neznanega prebiva-
lišča in na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Za skrbnika je postavljena Veber Slavi-
ca, delavka pri Okrajnem sodišču v Šentjur-
ju pri Celju.

Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 22. 7. 1999

D 21/88 OD-406800

V zapuščinski zadevi po pok. Hrvatin roj.
Grego Mariji je bil dedičem, ki so sodišču
neznani, postavljen skrbnik Hrvatin Bruno iz
Izole, Korte 76.

Neznane dediče pozivamo, da v roku
enega leta od objave oklica priglasijo svoje
pravice do zapuščine.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 26. 7. 1999

Oklici o skrbnikih in razpravah

IV P 297/97 SR-406785

To sodišče je po sodnici Alenki Kobal
Velkavrh, v pravdni zadevi tožeče stranke
Klančar Leopold, Ziherlova 43, Ljubljana, ki
ga zastopa Irena Kočevar, odvetnica iz Ljub-
ljane, proti toženi stranki Šanovič Zvonimir,
Vurnikova 3, Ljubljana, sedaj neznanega
prebivališča, zaradi plačila najemnine in po-
vračilo stroškov (pcto. 1,160.222 SIT), dne
12. 7. 1999, sklenilo:

toženi stranki Šanovič Zvonimiru, nezna-
nega prebivališča, se postavlja začasna za-
stopnica Nataša Koščak, strokovna sode-
lavka Okrajnega sodišča v Ljubljani.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. IV P
297/97, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiš-
čem oziroma dokler ji skrbstveni organ ne
bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 1999

P 945/98 SR-406939

To sodišče je postavilo začasnega za-
stopnika Igorja Benkoča, odvetnika v Celju,
toženki Polonci Lipuš, roj. Lampe, na pod-
lagi 84. člena ZPP. Začasni zastopnik bo
zastopal toženko v pravdnem postopku pred
tem sodiščem P 945/98 vse dotlej, dokler
toženka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporočili sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 9. 1999

P 78/99 SR-407249
Okrajno sodišče v Grosupljem, je po

okrajni sodnici Katarini Marolt Kuret v pravd-
ni zadevi tožeče stranke Vide in Silve Bev-
ka, Vodnikovo naselje 48, Ljubljana, ki jo

zastopajo odvetniki dr. Peter Čeferin, Rok
Čeferin, Aleksander Čeferin in Matej Ser-
šen iz Grosupljega, zoper toženo stranko
Ano Vidmar, neznanega prebivališča, zaradi
ugotovitve lastninske pravice, dne 21. 9.
1999:

toženi stranki Ani Vidmar, neznanega
prebivališča se postavlja začasna zastopni-
ca Mojca Hribar, strokovna sodelavka Okraj-
nega sodišča v Grosupljem.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. P 78/99
dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 22. 9. 1999

Amortizacije

N 263/99 AM-407521
Na predlog Hribar Antona, Prevoje 41,

Lukovica, se uvaja amortizacija 53 delnic
prve emisije razreda B izdajatelja LEK, d.d.,
Tovarne farmacevtskih in kemičnih izdelkov,
Ljubljana, kar predstavlja dvanajst delniških
listin, in sicer:

– tri delniške listine s št. BS 001141,
BS 001142 in BS 001143 z apoeni po
100 DEM,

– osem delniških listin s št. BP 006631,
BP 006636, BP 006641, BP 006646, BP
006651, BP 006656, BP 006661 in BP
006666 z apoeni po 500 DEM ter

– eno delniško listino s št. BT 002171 z
apoeni po 1.000 DEM.

Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 7. 10. 1999

N 193/99-4 AM-407488
Na predlog Judite Oblak, Clevelandska

47, Ljubljana, se uvaja amortizacija 1 delni-
ce razreda B, vpisane v delniško knjigo ne-
dematerializiranih delnic družbe LEK, d.d.,
Ljubljana, serijska št. BS004072.

Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 17. 9. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije

St 64/99 S-14216
To sodišče je s sklepom St 64/99 dne

22. 10. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom PAP INTEL Podjetje za teleko-
munikacijsko in kabelsko opremo, d.d.,
Ljubljana, Bravničarjeva 11, matična šte-
vilka: 5254299, šifra dejavnosti: 28.110.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Ste-
vo Radovanovič, odvetnik iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
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senatu 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 9.30, soba 307/III tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 22.
10. 1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 1999

St 5/95-226 S-14217
V stečajnem postopku na PLANUM, p.o.

– v stečaju, Radovljica, Gorenjska c. 2,
bo narok za ustanovitev upniškega odbora
dne 19. 11. 1999 ob 9. uri, v sobi 113/I
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 10. 1999

St 15/99-8 S-14218
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 15/99 z dne 26. 10. 1999 začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom ORBY,
d.o.o., obdelava kovin, trgovina in stori-
tve, Alpska 43, Lesce.

Za stečajnega upravitelja je določen
Franc Sladič, Vurnikova 11, Ljubljana.

Upnike se poziva naj z vlogo v dveh izvo-
dih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih po objavi tega
oklica.

Narok za preizkus terjatev bo dne 28. 1.
2000 ob 9. uri v sobi 014 tega sodišča.

Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove do stečajnega dolžnika.

Oklic je bil nabit na oglasno desko so-
dišča dne 26. 10. 1999.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 10. 1999

St 6/96 S-14219
Narok za obravnavanje osnutka za glav-

no razdelitev v stečajnem postopku nad
dolžnikom 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 7/98 S-14220
To sodišče je s sklepom opr. št. St 7/98

z dne 26. 10. 1999 nad dolžnikom Dor-
mat, Podjetje za zastopanje in posredo-
vanje na področju prometa blaga in sto-
ritev, d.o.o., Belveder b.št., Koper, zače-
lo stečajni postopek in ga takoj zaključilo
ter po pravnomočnosti sklepa odredilo iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Zoper navedeni sklep lahko upniki vloži-
jo pritožbo v roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 10. 1999

St 87/92 S-14302
To sodišče je s sklepom, opr. št. St

87/92 z dne 28. 10. 1999 likvidacijski po-

stopek nad Stanovanjsko zadrugo Žab-
jak, o.sub.o., Svržnjakova 13, Ptuj – v
likvidaciji ustavilo in nad Stanovanjsko za-
drugo Žabjak o.sub.o., Svržnjakova 13,
Ptuj, začelo stečajni postopek.

Delo stečajnega upravitelja bo opravljal
likvidacijski upravitelj dr. Drago Dubrovski,
Cesta na Roglo 11/g, Zreče.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 28. 10. 1999

St 5/99 S-14375
To sodišče obvešča upnike likvidacijske-

ga dolžnika Agraria, Poslovne storitve,
d.o.o., Brežice, Šentlenart 72, da bo 2.
narok za preizkus terjatev dne 24. 11. 1999
ob 8.30, v razpravni dvorani IV/II, CKŽ 12.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 29. 10. 1999

Izvršbe in zavarovanja

RIG 53/99 I-165
Okrajno sodišče v Mariboru je v skladu s

sporazumom strank v obliki neposredno iz-
vršljivega notarskega zapisa št. SV 89/99 z
dne 28. 1. 1999, notarja Stanislava Bohin-
ca iz Maribora, s sklepom opr. št. RIG
53/99 z dne 4. 2. 1999, odredilo rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knji-
go – poslovnih prostorov: pisarn št. 7, v
izmeri 61,05 m2, ki se nahajajo v I. nad-
stropju poslovno stanovanjske stavbe v Ma-
riboru, Židovska ulica 14, zgrajene na parc.
št. 1951/1 k. o. Maribor Grad, last dolžni-
ka Aqua Biro, d.o.o., Košaški dol 12, Mari-
bor, po prodajni pogodbi, sklenjeni dne 22.
7. 1998 s prodajalcem Košir Jožetom iz
Maribora in dolžnikom kot kupcem, v zava-
rovanje denarnih terjatev upnika Nova kre-
ditna banka Maribor, d.d., v višini
5,000.000 SIT s pp. in 7,000.000 SIT s
pp., pri čemer je bil rubež nepremičnine
opravljen dne 5. 2. 1999.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 3. 1999

V R 223/99 IZ-406596
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. V R 223/99 z dne 24. 6. 1999 v
izvršilni zadevi upnika Krekova banka, d.d.,
Maribor, Slomškov trg 18, Maribor, ki ga
zastopa odv. Aleš Maček iz Celja, zoper
dolžnika in zastavitelja Ovtar Marija, Ilovica
13, Vojnik, zaradi zavarovanja denarne ter-
jatve upnika do dolžnikov v višini 2,300.000
SIT, s pogodbeno dogovorjenimi pripadki z
ustanovitvijo zastavne pravice na nepremič-
nini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na pod-
lagi sporazuma strank po 251. členu ZIZ,
opravilo rubež in popis nepremičnine, po-
slovnega prostora, ki se nahaja v pritličju
poslovno stanovanjske stavbe v Vojniku,
Celjska cesta 14, v izmeri 26,69 m2 (po-
slovno-stanovanjska stavba je vknjižena v
zemljiški knjigi pri vl. št. 409 k. o. Vojnik,
parc. št. 361/1).

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 6. 1999

R 49/99 IZ-406943
Okrajno sodišče v Slovenskih Konji-

cah je s sklepom opr. št. R 49/99 z dne
23. 7. 1999, v zadevi upnika Banka Ce-
lje, d.d., Vodnikova 2, Celje, zoper dolž-
nico Kričaj Ljudmilo, Ljubnica 1, Vitanje,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v viši-
ni največ 2,500.000 SIT s pp, s popisom
in rubežem premične stvari, na podlagi
sporazuma strank in na podlagi 251. čle-
na ZIZ opravilo rubež in popis premični-
ne, in sicer: traktor znamke Same 04001,
tip Dorado 60 DT/B, št. šasije
S10S603AVT1513, št. motorja
1000.3A5*22946, last dolžnice, v korist
upnika Banka Celje, d.d., Vodnikova 2,
Celje.

Rubež ima pomen zaznambe izvršbe. Za-
rubljena premična stvar ostane v hrambi pri
dolžnici.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 23. 7. 1999

R 129/99 IZ-407476
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah

je s sklepom opr. št. R 129/99 z dne 10. 9.
1999, v zadevi upnika Hypo leasing Celje,
d.o.o., Ljubljanska c. 14, Celje, zoper dolž-
nika Anton Grm, s.p., Stranice 40, Strani-
ce, zaradi zavarovanja denarne terjatve v
višini 595.950,65 ATS v tolarski protivred-
nosti s pp, s popisom in rubežem premične
stvari, na podlagi sporazuma strank in na
podlagi 251. člena ZIZ opravilo rubež in
popis premičnine, in sicer vozilo znamke
IVECO, tip EUROCARGO, št. šasije
ZCFA80F0002284026, št. motorja
TIP806045, leto izdelave 1999, last dolžni-
ka, v korist upnika Hypo leasing Celje,
d.o.o., Ljubljanska c. 14, Celje, zaradi za-
varovanja upnikove denarne terjatve do dolž-
nika v višini 595.950,65 ATS v tolarski pro-
tivrednosti s pp.

Rubež ima pomen zaznambe izvršbe. Za-
rubljena premična stvar ostane v hrambi pri
dolžniku.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 10. 9. 1999

R 125/99 IZ-407477
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah

je s sklepom opr. št. R 125/99 z dne 10. 9.
1999, v zadevi upnika Hypo leasing Celje,
d.o.o., Ljubljanska c. 14, Celje, zoper dolž-
nika Fijavž Borut, s.p., Bukovlje 1, Stranice,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
336.000 ATS v tolarski protivrednosti s pp,
s popisom in rubežem premične stvari, na
podlagi sporazuma strank in na podlagi 251.
člena ZIZ, opravilo rubež in popis premični-
ne, in sicer: priklopno vozilo znamke
SCHWARZMULLER, tip: PA 3/ZJ, št. šasije
TRGAHJ324XD140362, leto izdelave
1999, last dolžnika, v korist upnika Hypo
leasing Celje, d.o.o., Ljubljanska c. 14, Ce-
lje, zaradi zavarovanja upnikove denarne ter-
jatve do dolžnika v višini 336.000 ATS v
tolarski protivrednosti s pp.

Rubež ima pomen zaznambe izvršbe. Za-
rubljena premična stvar ostane v hrambi pri
dolžniku.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 10. 9. 1999
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R 26/99 IZ-406961
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Banke Celje, d.d., Celje, Vodnikova
2, Celje, ki jo zastopa odv. Andrej Marzi-
dovšek iz Žalca, do dolžnika ATM SL, d.o.o.,
Prešernova 8, Velenje, ki ga zastopa direk-
torica Mateja Udrih, je bila po sklepu na-
slovnega sodišča opr. št. R 26/99 z dne 8.
3. 1999, za zavarovanje denarne terjatve
upnice do dolžnika v višini 95,000.000 SIT
s pripadki, z rubežem dne 24. 5. 1999, v
korist upnice ustanovljena zastavna pravica
na poslovnih prostorih v izmeri 1023,17
m2, številk 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 21,
5, 6, 14, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 in 19, ki
se nahajajo v poslovnem objektu VB v Vele-
nju, objekt pa stoji na parc. št. 2795/1,
2795/5 in 2792/3, vpisanih pri vl. št. 712
k. o. Velenje, katerih lastnik je po kupopro-
dajnih pogodbah št. P 73/98 z dne 11. 9.
1998 in P 7/98 z dne 5. 3. 1998, dolžnik.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 28. 9. 1999

R 9/98 IZ-406458
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega pred naslovnim sodiščem pod opr. št.
R 9/98 dne 17. 3. 1997, se zaradi zavaro-
vanja denarne terjatve upnika do dolžnika
na podlagi pogodbe o kratkoročnem kredi-
tu št. 320/96-31 z dne 26. 4. 1996 in
aneksa št. 01 z dne 12. 8. 1996 in aneksa
št. 02 z dne 5. 1. 1998, v višini 3,500.000
SIT, po 12,5% letni obrestni meri ter ostali-
mi pogoji, kot so razvidni iz navedene po-
godbe in aneksov, ki so sestavni del spora-
zuma strank; terjatev zapade v plačilo najka-
sneje dne 26. 6. 1998, opravi rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer poslovnega prostora v objektu Poslov-
no stanovanjski objekt Mandrač v Kopru,
Ferrarska ul. 5, ki stoji na parc. št. 1298/1,
1298/12, 1298/3, 1298/4, 1584/2 in
1456/9 k. o. Koper, ki je v naravi poslovni
prostor št. K 5, v izmeri 17,99 m2, v kleti
citiranega objekta, ki je last dolžnika, kar je
razvidno iz prodajne pogodbe, sklenjene
med njim in podjetjem SKB – Investicijsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, št.
134-013/157-96-I z dne 16. 10. 1996,
overjene pred notarjem Dernovšek Jože-
tom oziroma notarskim kandidatom Meze
Petrom, dne 12. 2. 1998, št. Ov I 347/98.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 7. 1999

R 14/98 IZ-406459
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega pred naslovnim sodiščem pod opr. št.
R 14/98 dne 30. 1. 1998, se zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnika do dolžnika
na podlagi pogode Generalne pogodbe o
odobravanju kreditov, izstavljanju garancij
in otvoritvah akreditivov, št. 01/98-GEN z
dne 14. 1. 1998 in pogodbi o zastavi ne-
premičnine, št. 01/98-GEN/ZNP, ki sta se-
stavni del sporazuma, v višini 2,000.000
SIT, obrestna mera, stroški ter zapadlost
posameznih naložb se bo določila z drugimi
pogodbami, ki jih bosta stranki sklenili v
roku trajanja generalne pogodbe, rok ve-
ljavnosti pogodbe je 14. 1. 2001, opravi
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiš-
ki knjigi, in sicer poslovnega prostora v ob-

jektu Poslovno trgovski center v Kopru, ki
stoji na parc. št. 1398/4 in 1607/1, vl. št.
990 k. o. Koper, v skupni izmeri 33 m2, ki
je last dolžnika na podlagi kupoprodajne
pogodbe, št. TCS-03/94 z dne 25. 7.
1994, overjene pri TS v Kopru, enota v
Kopru, dne 2. 9. 1994, pod opr. št. Ov I
5144/94.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 7. 1999

I 12/98 IZ-407246
Okrajno sodišče v Kopru je v izvršilni

zadevi upnice Probanke, d.d., Gosposka
23, Maribor, ki jo zastopa odv. Marko Zor-
man iz Kopra, proti dolžniku 1. Viler Brunu
in 2. Viler Ondini, oba iz Kopra, Ukmarjev
trg 7, zaradi izterjave 1,374.967 SIT, na
podlagi tretjega odstavka 211. člena ZIZ
sklenilo:

zarubi se stanovanje na naslovu Ukmar-
jev trg 7 v Kopru, v stanovanjski hiši na
parc. št. 46, vl. št. 861, k.o. Koper.

Stanovanje se nahaja v II. nadstropju,
meri 63,44 m2 in je last drugodolžnice na
podlagi pogodbe med Občino Koper in Vi-
ler Ondino, št. 362-1730/91 z dne 18. 12.
1991 in overjena pri tem sodišču pod št. Ov
I 1104/92.

Dolžniku je prepovedano razpolagati z
nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali ka-
ko drugače preprečiti plačilo upnika, sicer
stori kaznivo dejanje.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 9. 1999

R 285/99 IZ-407240
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 1107/99 z dne 20. 9. 1999, se
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice
Volksbank – ljudske banke, d.d., Ljubljana,
Miklošičeva 30, Ljubljana, do dolžnika Agri-
mex, d.o.o., Koper, Pristaniška 14, na pod-
lagi pogodbe o dolgoročnem posojilu z de-
vizno klavzulo, št. 182/III-99 z dne 26. 8.
1999, v višini 450.000 DEM v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije, veljavnem na dan črpanja posojila, z
obrestno mero EURIBOR + 3,5% letno,
spremenljivo pod pogoji in na način, kot je
razvidno iz 6. člena navedene posojilne po-
godbe; terjatev zapade v plačilo v 84 me-
sečnih obrokih, od katerih prvi obrok zapa-
de v plačilo dne 31. 12. 1999, končni rok
zapadlosti pa je dne 30. 11. 2006, opravi
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiš-
ki knjigi, in sicer – poslovnega prostora v
Kopru, Krpanova 7-9, v izmeri 330,95 m2,
ki se nahaja v pritličju objekta VN1, ki stoji
na parc. št. 476/1, 476/2, 477, 478/1,
478/2, 484 in 485 k.o. Koper, last zastavi-
telja, kar je razvidno iz pogodbe o nakupu
poslovnega prostora, št. B3-3/22-89 z dne
17. 11. 1989 in dne 20. 12. 1989 in anek-
sa k tej pogodbi z dne 29. 12. 1989 in 30.
12. 1989, sklenjene med pravnim predni-
kom zastavitelja Gorenje Comerc, p.o., ter
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo ob-
čine Koper kot investitorjem gradnje objek-
ta, v katerem so ti poslovni prostori.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 1. 10. 1999

II R 162/99 IZ-407244
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava
Ferligoja iz Kopra, opr. št. SV 1067/99 z
dne 13. 9. 1999 in sklepa tega sodišča
opr. št. II R 162/99, zaradi zavarovanja up-
nikove denarne terjatve z zastavno pravico
na nepremičnini, zarubi stanovanje št. 4, ki
se nahaja v drugem nadstropju na naslovu
Stara cesta 6, Lucija, v skupni izmeri 83,66
m2, ki stoji na parc. št. 1489, vl. št. 1776 k.
o. Portorož, vključujoč solastninsko pravico
na skupnih prostorih, delih in napravah, ki
ga je zastavni dolžnik pridobil na podlagi
kupoprodajne pogodbe od Občine Piran,
dne 7. 1. 1999, št. 466-530/91, overjene
pri takratnem Temeljnem sodišču v Kopru,
enota v Piranu, dne 25. 2. 1992.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 27. 9. 1999

III R 145/99 IZ-406560
Na podlagi izvršljivega seznama zaosta-

lih obveznosti Ministrstva za finance, Davč-
ne uprave RS, Davčnega urada Kranj, izpo-
stave Radovljica z dne 22. 4. 1999, se v
korist upnika zaradi zavarovanja izvršljive ter-
jatve v znesku 6,121.177,90 SIT z zakoniti-
mi zamudnimi obrestmi od 21. 4. 1999 do
plačila, stroškov prisilne izterjave v iznesku
4.000 SIT in stroškov predloga v znesku
18.534 SIT z zakonitimi zamudnimi obrest-
mi od 8. 7. 1999 do plačila, proti dolžnici
Silvi Geč, Kovorska 29, Tržič, ustanovi za-
stavna pravica na trisobnem stanovanju, v
bloku C, vrsta stanovanja A, v izmeri 75,01
m2, ki stoji na parc. št. 217/1, vl. št. 570 k.
o. Bistrica, v naselju B-4/II, Bistrica pri Trži-
ču, v lasti dolžnice.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 8. 1999

III R 172/99-5 IZ-406662
Na podlagi overjenega dolgovnega sez-

nama iz naslova davkov in prispevkov po
stanju na dan 24. 6. 1999, se zaradi izvršlji-
ve terjatve upnika Republike Slovenije, Mi-
nistrstva za finance, Davčne uprave RS,
Davčnega urada Kranj, proti dolžniku Alojzu
Seljaku, in sicer glavnice v znesku
5,999.006,47 SIT z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od 19. 7. 1999 do plačila, 19.408
SIT stroškov predloga z zakonitimi zamudni-
mi obrestmi od izdaje tega sklepa do plačila
ter vseh nadaljnjih izvršilnih stroškov, dovo-
ljuje zavarovanje z ustanovitvijo zastavne pra-
vice na stanovanjski hiši v Preddvoru, Šiška
10, stoječi na parc. št. 389/7, vl. št. 816
k.o. Breg ob Kokri, z gradbenim dovolje-
njem, št. 351-1431, v solasti dolžnika do
1/2 idealnega deleža, v korist upnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 9. 9. 1999

R 79/99 IZ-406592
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Radovljici R 79/99 z dne 16. 7. 1999, je
bil poslovni prostor v Centru Lesce v izgrad-
nji, v izmeri 111 m2, ki se nahaja v objektu
E, projekt RCR4/96 z dne 28. 4. 1999, ki
stoji na Alpski 37 v Lescah, na parc. št.
501/2, pri vl. št. 1424 k. o. Hraše in ki je
last dolžnika na podlagi kupoprodajne po-
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godbe o nakupu poslovnega prostora v Cen-
tru Lesce v izgradnji, v objektu E, projekt
RCR4/96 z dne 28. 4. 1999, sklenjene s
prodajalcem Gepard, d.o.o., Lesce, Želez-
niška 6, zarubljeno v korist upnika Gorenj-
ske banke, d.d., Kranj, Bleiweisova 1, za
zavarovanje njegove denarne terjatve v viši-
ni 26,800.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 16. 7. 1999

II R 327/99-12 IZ-406483
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča

v Ljubljani, II R 327/99 z dne 12. 5.
1999, je bila prodajalna Ratan, v pritličju
poslovno stanovanjskega objekta v Ljub-
ljani, Ziherlova 4, v izmeri 431,01 m2, ki
je last zastavitelja Trgovsko podjetje Vol-
na, d.d., Mačkova 2, Ljubljana, z dnem
21. 6. 1999 zarubljena v korist upnika
Zavarovalnica Triglav, d.d., Območna
enota Ljubljana, Miklošičeva 10, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 85,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 1999

II R 441/99-10 IZ-406742
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 441/99 z dne 27. 5. 1999, je
bilo stanovanje št. 5, v soseski MS VI, v
delu stanovanjskega objekta A7, v prvem
nadstropju na naslovu 1260 Ljubljana-Po-
lje, Polje c. VI/20, v večstanovanjski hiši, ki
je last dolžnika Barič Hranimira, Polje c.
VI/20, Ljubljana, z dnem 24. 6. 1999 za-
rubljeno v korist upnika Vasić Dragana, Šte-
panjsko nabrežje 7, Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 23.200 DEM v
tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1999

II R 305/99-13 IZ-406743
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 305/99 z dne 10. 5. 1999,
je bilo stanovanje št. 004, v 1. nadstropju,
varianta 1, tip 90, v soseski MS 4,5 Fuži-
ne, na naslovu Chengedujska 14 v Ljublja-
ni, ki je last dolžnika Vidrih Borota, Chen-
gedujska 14, Ljubljana in zastaviteljice Vi-
drih Nede, Chengedujska 14, Ljubljana, z
dnem 12. 7. 1999 zarubljeno v korist up-
nika Vasić Dragana, Štepanjsko nabrežje
7, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 11.140 DEM v tolarski proti-
vrednosti.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1999

In 99/00021-20 IZ-407241
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

opr. št. In 99/00021 z dne 24. 3. 1999, se
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, tj. lokala št. 12345, v I.
nadstropju objekta na naslovu Kopališka 1 v
Domžalah, katere lastnik je dolžnik Abing,
d.o.o., Kopališka 1, Domžale, na podlagi
kupne pogodbe, sklenjene s prodajalcem
SGP Grosuplje, dne 4. 1. 1995.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznam-
be izvršbe zaradi izterjave zneskov
1,688.961,60 SIT s pp in tolarske proti-

vrednosti 21.849,30 DEM s pp, upnika
Factor Leasing, d.o.o., Slovenska 54,
Ljubljana.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 23. 9. 1999

In 12/99 IZ-406765
Ugotovi se, da se na podlagi neposred-

no izvršljivega notarskega zapisa notarke
Drage Intihar, opr. št. SV 201/99 z dne
10. 5. 1999 in sklepa tega sodišča opr.
št. In 12/99 z dne 27. 5. 1999, zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika NLB,
d.d., Ljubljana, z zastavno pravico na ne-
premičninah, zarubi dvosobno stanovanje
št. 19, ki se nahaja v 4. nadstropju stano-
vanjske stavbe v Cerknici, Cesta 4. maja
70a, stoječi na parc. št. 544/2, vl. št.
2030, k. o. Cerknica in obsega kuhinjo v
izmeri 10,95 m2, sobo v izmeri 15,38 m2,
sobo v izmeri 14,76 m2, hodnik v izmeri
3,60 m2, kopalnico v izmeri 3,53 m2,
shrambo v izmeri 1,45 m2, balkon v izmeri
0,71 m2 ter klet, ki meri 1,28 m2 in pravico
souporabe skupnih prostorov in ga je za-
stavitelj kot solidarni dolžnik Marjan Meki-
na pridobil na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 138/93 z dne 19. 10. 1993 in
dodatka k navedeni pogodbi z dne 19. 4.
1999, sklenjenima s prodajalcem Brest,
d.o.o., Cerknica, overjenih po notarju Pod-
goršek Bojanu, dne 7. 1. 1996, št. OV
1349/96.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 20. 9. 1999

Ri 47/99 IZ-407399
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Trbovljah Ri 47/99 z dne 13. 9. 1999, je
bilo stanovanje št. 11, v tretjem nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Opekarna 4b,
Trbovlje, v skupni izmeri 47,70 m2, ki ga je
zastaviteljica pridobila s kupoprodajno po-
godbo št. 533/93 T z dne 16. 10. 1993, z
dodatkom z dne 14. 12. 1996, zarubljeno v
korist upnika Banka Zasavje, d.d., Trbovlje,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
Trg revolucije 25c, Trbovlje, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 4,000.000 tolarjev
s pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 30. 9. 1999

RIG 665/98-7 IZ-406755
Okrajno sodišče v Mariboru je v skladu s

sporazumom strank v obliki neposredno iz-
vršljivega notarskega zapisa št. SV 735/98
z dne 11. 12. 1998, notarja Friderika Bu-
koviča iz Maribora, s sklepom opr. št.
RIG 665/98 z dne 11. 12. 1998 odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiš-
ko knjigo – poslovnega prostora št. 1.1.01.,
v izmeri 133 m2, ki se nahaja v prvem nad-
stropju trgovsko poslovnega centra “City” v
Mariboru, zgrajenega na parc. št. 1771 v k.
o. Maribor Grad, last zastaviteljice Helene
Repitsch, stan. Tomšičeva 6, Maribor, po
prodajni pogodbi št. 135/075-60/97, skle-
njeni dne 25. 4. 1997 med SKB, Investicij-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, kot prodajal-
cem in zastaviteljico kot kupcem, v zavaro-
vanje denarne terjatve upnika Probanka,
d.d., Maribor, do dolžnika Jacadi Helena

Repitsch, d.o.o., Maribor, v višini 170.000
CHF s pp., pri čemer je bil rubež nepremič-
nine opravljen dne 15. 1. 1999.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 5. 1999

RIG 263/99 IZ-406622
Okrajno sodišče v Mariboru je v skladu s

sporazumom strank v obliki neposredno iz-
vršljivega notarskega zapisa št. SV 402/99
z dne 3. 5. 1999, notarja Friderika Bukovi-
ča iz Maribora, s sklepom opr. št. RIG
263/99 z dne 17. 5. 1999 odredilo rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knji-
go – poslovnih prostorov št. L5, v skupni
izmeri 88,90 m2, ki se nahajajo v pritličju
poslovnega objekta v Mariboru, Gosposvet-
ska cesta 86, stoječega na parceli št.
965/1, pripisani k vl. št. 1685 k.o. Koroš-
ka vas, last dolžnika Energo Plus, d.o.o.,
Mlinska 22, Maribor, na podlagi prodajne
pogodbe št. L5/97 z dne 28. 3. 1997,
sklenjeni med DP Marking, p.o., Maribor,
kot prodajalcem in dolžnikom kot kupcem,
v zavarovanje denarne terjatve upnika Pro-
banka, d.d., Maribor, v višini 11,500.000
SIT s pp.

Rubež nepremičnine je bil opravljen dne
22. 6. 1999 in ima pomen vknjižbe zastavne
pravice.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 8. 1999

RIG 309/99 IZ-406565
Okrajno sodišče v Mariboru je s skle-

pom opr. št. RIG 309/99 z dne 2. 6. 1999,
na podlagi sporazuma strank v obliki nepo-
sredno izvršljivega notarskega zapisa notar-
ja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št.
SV 453/99 z dne 28. 5. 1999, v zavarova-
nje denarne terjatve upnika Nova kreditna
banka Maribor, d.d., v višini 25,000.000
SIT s pp., odredilo rubež nepremičnine dolž-
nika INTELSAT, d.o.o., Pernica, ki ni vpisa-
na v zemljiško knjigo, katere lastnik je dolž-
nik na podlagi prodajne pogodbe z dne
30. 1. 1995, sklenjene s prodajalcem SKB
banka, d.d., Ljubljana, in sicer: 1/2 delav-
nice kovačije, v izmeri 139 m2, s pripadajo-
čim predprostorom, kar danes v naravi pred-
stavlja trgovino, priročno skladišče in po-
slovni prostor ter zelenico nasproti Caprice,
asfaltno dvorišče in predprostor pred halo v
izmeri približno 5 m2, stoječe na parc. št.
90, v vlož. št. 269 k. o. Lenart.

Rubež je bil opravljen dne 4. 6. 1999 in
ima pomen vknjižbe zastavne pravice.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 9. 1999

RIG 303/99 IZ-406756
Okrajno sodišče v Mariboru je s skle-

pom opr. št. RIG 303/99 z dne 7. 6. 1999,
na podlagi sporazuma strank v obliki nepo-
sredno izvršljivega notarskega zapisa notar-
ja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št.
SV 513/99 z dne 28. 5. 1999, v zavarova-
nje denarne terjatve upnika Probanka, d.d.,
Maribor, do dolžnika Krajcarji, trgovina in
storitve, d.o.o., Ulica Štravhovih 39, Mari-
bor, v višini 10,000.000 SIT s pp., odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiš-
ko knjigo, v lasti zastaviteljice Goltnik Štef-
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ke, po prodajni pogodbi št.
135-026/205-96 z dne 14. 6. 1996, skle-
njeni s prodajalcem SKB, investicijsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana – poslovnega prosto-
ra št. P.1.17, v izmeri 85,88 m2, v pritličju
trgovsko poslovnega centra “City” ter ene-
ga parkirnega mesta št. 15, v 4. kleti pod-
zemne garaže pod TPC “City” v Mariboru,
ter pripadajočega solastniškega deleža na
skupnih prostorih, delih in napravah objekta
in zemljišča, ki služi redni rabi objekta, zgra-
jenega na parceli št. 1771 v k. o. Maribor
Grad.

Rubež je bil opravljen dne 16. 8. 1999
in ima pomen vknjižbe zastavne pravice.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 9. 1999

RIG 105/99 IZ-407402
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 150/99 z dne 22. 2. 1999, s sklepom
o zavarovanju opr. št. Rig 105/97 z dne
2. 3. 1999 odredilo rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo – poslovnega
prostora z oznako B-7/6L, v izmeri 71,95
m2, v pritličju objekta AB Nova vas II/a v
Mariboru, Proletarskih brigad 81, last dolž-
nika Plečko Gorazda, stan. Račka c. 69,
Orehova vas, na podlagi originalne prodaj-
ne pogodbe št. 4-3/6 A,B z dne 31. 3.
1988, sklenjene s prodajalcem Zavod za
izgradnjo Maribora, v zavarovanje denarne
terjatve upnika Nova kreditna banka Mari-
bor, d.d., v višini 3,000.000 SIT s pp.

Rubež nepremičnine je bil opravljen dne
3. 3. 1999 in ima pomen vknjižbe zastavne
pravice v zemljiško knjigo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 1999

In 98/00225 IZ-407509
Na podlagi pravnomočnega sklepa o iz-

vršbi tega sodišča, opr. št. In 98/00225 z
dne 12. 3. 1999, je bilo v izvršilni zadevi
upnika Plečko Konrad, Mariborska c. 23,
Rače, ki ga zastopa odv. Milena Prelog iz
Maribora, proti dolžnici Raheli Vdovič, stan.
Kratka ul. 7, Bresternica, ki jo zastopa od-
vetnik David Planinšec iz Maribora, zaradi
izterjave tolarske protivrednosti denarne ter-
jatve v znesku 192.000 DEM s pripadki, na
podlagi 211. člena ZIZ zarubljeno dne 8. 6.
1999, in sicer trgovina v poslovni stavbi na
Greenviški ul. 4-6 v Mariboru, z vhodom iz
zahodne strani, po stopnišču v klet, trgovi-
no s straniščem, skladiščem, pisarno in
skladiščem v pritličju, v skupni izmeri 99,41
m2, ležeče na parcelni št. 1084/6 k.o. Po-
brežje, last dolžnice Vdovič Rahele.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 10. 1999

III R 92/99 IZ-406576
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

III R 92/99 z dne 14. 7. 1999, da so bile
nepremičnine, ki še niso vpisane v etažni
lastnini, in sicer stanovanje št. 28, v izmeri
50,49 m2, s shrambo št. 28 v izmeri
3,35 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanj-
skega objekta na naslovu Ul. Vinka Vodo-

pivca 103/c, stoječega na parc. št. 39/7
k.o. Kromberk in atrij v izmeri 33 m2, ki se
nahaja na parc. št. 39/11 k.o. Kromberk,
kar vse je last dolžnika in zastavitelja Vale-
rijev Nenada, Cankarjeva 58, Nova Gori-
ca, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
49-14/99-KB, sklenjene s Projekt Nova
Gorica, d.d., dne 26. 3. 1999 in overjene
pri notarki Zdenki Gustinčič v Novi Gorici,
dne 2. 4. 1999, pod OV 1048/99 z dnem
14. 7. 1999 zarubljene v korist upnika No-
va KBM,d.d., Področje Nova Gorica, za
zavarovanje upnikove izvršljive denarne ter-
jatve do dolžnika v znesku 5,573.863 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 7. 1999

III R 123/99 IZ-406578
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

III R 123/99 z dne 16. 7. 1999, je bila
nepremičnina, ki še ni vpisana v etažni last-
nini, in sicer poslovni prostor v Poslovnem
centru Šempeter, Žnidarčičeva ulica 9, v
pritličju objekta – boks št. 10, v površini
213,90 m2 in pripadajoče zemljišče pred
poslovnim prostorom s površino 86 m2 ter
pripadajoče zemljišče med objektom in
ograjo kompleksa s površino 152 m2, ki je
last dolžnika na podlagi pogodbe št.
9-1-PCŠ, sklenjene s Primorje, d.d., Ajdovš-
čina, dne 14. 4. 1999 in overjene pri notar-
ki Lavri Čermelj v Ajdovščini, dne 5. 5.
1999, pod OV 1131/99 z dnem 16. 7.
1999 zarubljene v korist upnika Nova
KBM,d.d., Področje Nova Gorica, za zava-
rovanje upnikove izvršljive denarne terjatve
do dolžnika v znesku 7,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 7. 1999

III R 160/99 IZ-406957
Na podlagi sklepa tega sodišča, opr.

št. III R 160/99 z dne 17. 9. 1999, so bile
nepremičnine, ki še niso vpisane v zemljiš-
ki knjigi, in sicer trisobno stanovanje št.
44, v izmeri 74,10 m2, s pripadajočo klet-
jo v izmeri 2,26 m2, ki se nahaja v 11.
nadstropju stanovanjske stavbe v Novi Go-
rici, Tolminskih puntarjev 2, stopnišče A,
stoječe na parc. št. 1119/2 k.o. Nova Go-
rica in je last dolžnice Zavratnik Scherti
Darje, Tolminskih puntarjev 2, Nova Gori-
ca, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 14. 7. 1999 med dolžnico
in Berlot Žarkom kot prodajalcem, ter over-
jene pri notarki Zdenki Gustinčič v Novi
Gorici, dne 14. 7. 1999, pod opr. št. OV
2383/99, z dne 17. 9. 1999 zarubljene v
korist upnika Nove KBM, d.d., Področje
Nova Gorica, za zavarovanje izvršljive de-
narne terjatve upnika do dolžnice, v zne-
sku 6,500.000 SIT.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 9. 1999

III R 167/99 IZ-406959
Na podlagi sklepa tega sodišča, opr.

št. III R 167/99 z dne 17. 9. 1999, so
bile nepremičnine, ki še niso vpisane v
zemljiški knjigi, in sicer poslovni prostor –
lokal s št. 8, v izmeri 22,41 m2, ki se
nahaja v pritličju – jedro B, poslovno sta-

novanjskega objekta v Mirnu, stoječega
na parcelah št. 951/1, 951/2, 958/3,
958/4, 958/5 in 639/3, vse k. o. Miren
in je last dolžnika na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe št. 49-38/99, sklenjene dne
2. 6. 1999 med dolžnikom kot kupcem in
Fininvest, d.o.o., kot prodajalcem, ter
overjene pri notarki Zdenki Gustinčič v
Novi Gorici, dne 16. 6. 1999, pod opr.
št. OV 1997/99, z dnem 17. 9. 1999
zarubljene v korist upnika Nove KBM,
d.d., Področje Nova Gorica, za zavarova-
nje izvršljive denarne terjatve upnika do
dolžnika, v znesku 3,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 9. 1999

IV R 70/99 IZ-407239
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve notarke Nevenke Tory iz
Ljubljane, Beethovnova 14, opr. št. SV
465/99 z dne 14. 4. 1999 in sklepa tega
sodišča, opr. št. IV R 70/99 z dne 22. 7.
1999, zaradi zavarovanja upnikove denar-
ne terjatve z zastavno pravico na nepremič-
nini, last dolžnika, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi, se zarubi dvosobno stanovanje, v iz-
meri 54,40 m2, v I. nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Majde Šilc 16, sedaj Jakče-
va 16, Novo mesto, last zastavitelja Damja-
na Damjanoviča, na podlagi darilne pogod-
be, sklenjene dne 28. 10. 1996 med Justi-
no Damjanovič, roj. 2. 10. 1931, iz Novega
mesta, Jakčeva ulica 16, kot darovalko in
Damjanom Damjanovičem, roj. 13. 12.
1955, iz Ljubljane, Petkovškovo nabrežje
45, kot obdarjencem, overjene pri notarki
Marti Malič, dne 30. 10. 1996, pod št.
OV 2446/96.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 22. 7. 1999

I R 77/99 IZ-406649
Okrajno sodišče v Črnomlju je v postop-

ku zavarovanja upnika Dolenjska banka,
d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 3, Novo
mesto, proti dolžniku in zastavitelju Flajnik
Tatjani iz Gradaca 129, Gradac in zastavite-
lju Flajnik Sandiju iz Gradaca 129, Gradac,
zaradi zavarovanja denarne terjatve po 250.
in 251. členu ZIZ, na podlagi izvršljivega
notarskega zapisa notarja Janeza Ferleža iz
Črnomlja, za znesek 2,900.000 SIT s pp, v
smislu prvega odstavka 251. člena zakona
o izvršbi in zavarovanju, v zvezi z 254. čle-
nom zakona o izvršbi in zavarovanju, dne
6. 9. 1999, sklenilo:

za zavarovanje denarne terjatve upnika
Dolenjske banke, d.d., Novo mesto, Seid-
lova cesta 3, proti dolžniku Flajnik Tatjani
iz Gradaca 129, Gradac, v znesku
2,900.000 SIT s pogodbenimi obrestmi
od dneva porabe posojila dalje do plačila
ter stroški s pripadki, navedenih v sporazu-
mu o zavarovanju denarne terjatve, v notar-
skem zapisu opr. št. SV 322/99 z dne 28.
6. 1999 – notarja Janeza Ferleža iz Čr-
nomlja, se dovoli in opravi rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer tako:

– zastavna pravica se zabeleži na sta-
novanju v stanovanjski hiši na Ulici heroja
Starihe 1a v Črnomlju, v pritličju, številka
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Razpisi
 delovnih mest

Št. 108-68/99 Ob-14196
Ministrstvo za kulturo, na podlagi 41. čle-

na zakona o uresničevanju javnega interesa
na področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) in
7. člena sklepa Vlade Republike Slovenije
o ustanovitvi javnega zavoda “Muzej novej-
še zgodovine” (Ur. l. RS, št. 28/94), objav-
lja razpis delovnega mesta

direktorja javnega zavoda Muzej no-
vejše zgodovine, Ljubljana

Pogoji:
– univerzitetna izobrazba (VII/I) ustrezne

smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja dela muzeja,
– sposobnost za organiziranje in vode-

nje dela kolektiva,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Direktor bo nastopil štiriletni mandat mar-

ca 2000.
Kandidatke oziroma kandidati naj k vlogi

priložijo življenjepis, bibliografijo, dokazila o
izpolnjevanju pogojev in svoj predlog pro-
grama dela in razvoja muzeja.

Vloge pošljite na naslov Ministrstva za
kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana, v roku 20
dni po objavi razpisa.

stanovanja 3, v izmeri 56,26 m2, ki obsto-
ji iz kuhinje v izmeri 11,47 m2, sobe v
izmeri 13,32 m2, sobe v izmeri 13,16 m2,
predsobe v izmeri 7,07 m2, WC v izmeri
1,98 m2, kopalnice v izmeri 3,85 m2 in
shrambe v izmeri 1,36 m2, stoječe na de-
lu zemljišča parc. št. 41, pripisane v k.o.
Črnomelj in pripadajočih kletnih prosto-
rov v izmeri 4,05 m2 ter souporabe skup-
nih delov stavbe, prostorov, naprav in
funkcionalnem zemljišču, vse to pa ni vpi-
sano v zemljiški knjigi in je last zastavite-
ljev Flajnik Tatjane in Flajnik Sandija iz
Gradaca 129, Gradac, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 10. 6. 1999,
sklenjene s prodajalcem Grabrijanom Bo-
risom (roj. 22. 10. 1961) iz Črnomlja,
Ulica heroja Starihe 1a;

– z rubežem pridobi upnik Dolenjska
banka, d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 3,
zastavno pravico na nepremičnini, ki ni vpi-
sana v zemljiški knjigi iz 2. točke navedene-
ga sklepa;

– zastavna pravica se vpiše tudi na origi-
nalno kupoprodajno pogodbo o prodaji sta-
novanja št. 3, z dne 10. 6. 1999, ki se
izroči upniku;

– dolžniku je prepovedano razpolagati z
zarubljeno nepremičnino, ker sicer stori kaz-
nivo dejanje oškodovanja tujih pravic po
229. členu kazenskega zakonika Republi-
ke Slovenije, ki se preganja na oškodovan-
čev predlog;

– izdani sklep ima naravo sklepa o zava-
rovanju.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 6. 9. 1999

Ministrstvo bo končno odločitev o izbi-
ri direktorja sprejelo v roku deset dni po
prejemu predhodnega mnenja sveta jav-
nega zavoda Muzej novejše zgodovine o
predlaganem kandidatu.

Ministrstvo za kulturo

Št. 95 Ob-14197
Državno tožilstvo Republike Slovenije,

Dunajska c. 22, 1511 Ljubljana, razpisu-
je delovno mesto

višjega strokovnega sodelavca Dr-
žavnega tožilstva RS na civilno-uprav-
nem oddelku.

Pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 8 let delovnih izkušenj.
Delo je za nedoločen čas.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-

snih pogojev pošljite v 15 dneh od dneva
objave razpisa, na naslov: Državno tožils-
tvo Republike Slovenije, Dunajska c. 22,
1511 Ljubljana.

Kandidate bomo obvestili o izbiri v 15
dneh po sprejemu sklepa o izbiri.

Državno tožilstvo RS

Št. 122-1/95 Ob-14435
Svet Centra za socialno delo Črnomelj,

razpisuje prosta dela in naloge
direktorja Centra za socialno delo

Črnomelj.
Kandidat mora poleg splošnih, z zako-

nom določenih pogojev, izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

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

– pet let delovnih izkušenj na področju
socialnega varstva,

– strokovni izpit za delo na področju
socialnega varstva.

Direktor bo imenovan za dobo štirih
let.

Prijave z dokazili o izpolnjevnaju pogo-
jev morajo kandidati poslati v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Center za social-
no delo Črnomelj, Mirana Jarca 2, z ozna-
ko “razpis”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po objavi razpisa.

Center za socialno delo Črnomelj

Ob-14451
Sistemi predelnih sten, Bojan Gerden,

s.p., Ljubljanska 48, 1295 Ivančna Gori-
ca, razpisuje delovno mesto

sodelavca za trženje
Pogoji:
– srednja ali višješolska izobrazba le-

sne ali ekonomske smeri,
– lasten prevoz,
– prednost imajo kandidati z izkušnja-

mi pri trženju in imajo utečene možnosti
pridobivanja dela.

Vlogo s kratkim življenjepisom pošljite
na naslov: Gerden Bojan s.p. – Sistemi
predelnih sten, Ljubljanska 48, 1295
Ivančna Gorica, v 8 dneh od dneva obja-
ve.

Gerden Bojan s.p.

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. 3604-4/97-11 Ob-14195
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Računsko sodišče Republike Sloveni-
je, Prežihova 4, Ljubljana, 061/178-58-91.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: poslovni prostori v iz-
meri 2500 m2, okvirna cena za en kvadrat-
ni meter opremljenega pisarniškega prosto-
ra je 360.000 SIT (brez DDV in ostalih stroš-
kov odplačila).

3. Kraj dobave: Ljubljana.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila blaga, če je znan: januar 2000.
5. Morebitne druge informacije: lokacija

v centru Ljubljane, vseljivost v prvi polovici
leta 2000, doba odplačila najmanj 5 let.

Računsko sodišče RS

Št. 81-33 Ob-14298
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, telefaks 061/174-25-62.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: izgradnja objekta RTP
400/110 kV Krško z razpletom daljnovo-
dov bo zajemala naslednje zaključene enote:

– gradbena dela: ocenjena vrednost
700,000.000 SIT,

– energetski transformator: ocenjena
vrednost 500,000.000 SIT,

– VN oprema: ocenjena vrednost
700,000.000 SIT,

– oprema vodenja in zaščite: ocenjena
vrednost 300,000.000 SIT,

– oprema lastne rabe: ocenjena vred-
nost 150,000.000 SIT,

– elektromontažna dela: ocenjena vred-
nost 300,000.000 SIT.

3. Kraj dobave: RTP 400/110 kV Krško.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila blaga, če je znan: začetek naročil po
5. 2. 2000.

5. Morebitne druge informacije: vrsta jav-
nega razpisa: brez omejitev.

Količina blaga in drugi podatki bodo de-
tajlno opredeljeni v razpisni dokumentaciji
pri objavi javnih razpisov za vsako posamez-
no blago in storitev, navedeno pod 2. točko
te objave.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
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ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

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

Popravek

Ob-14425
V javnem razpisu brez omejitev za blago,

za dobavo opreme kuhinje Lambrechtovega
doma Slovenske Konjice, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999,
Ob-13965, se popravi 6.(b) točka tako, da se
pravilno glasi: Datum, do kdaj je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: 15. 11. 1999.

Lambrechtov dom Slovenske Konjice

Popravek

Ob-14427
V javnem razpisu brez omejitev za blago,

za dobavo opreme negovalnega oddelka
Lambrechtovega doma Slovenske Konjice,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 88 z
dne 29. 10. 1999, Ob-13964, se popravi
6.(b) točka tako, da se pravilno glasi: Da-
tum, do kdaj je možno zahtevati razpisno
dokumentacijo: 15. 11. 1999.

Lambrechtov dom Slovenske Konjice

Popravek

Št. 1-DIR/99-1270 Ob-14485
V javnem razpisu za ZJN-05-S naročnika

Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zida-
nem mostu, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 88/99 z dne 29. 10. 1999, št.
2/99-1236, Ob-13899, se naročilo objave
javnega razpisa pravilno glasi: ZJN-02-B –
naročilo javnega razpisa brez omejitev za
blago in ne ZJN-05-B – sposobnost (naro-
čilo objave javnega razpisa za ugotvljanje
sposobnosti za dobavo blaga).

Popravijo se naslednje točke:
– točka 2 razpisa postane točka 3, os-

tale točke se ustrezno preštevilčijo,
– nova točka 2 glasi: Način izbire naju-

godnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev,

– točka 8 se na koncu dopolni z novo
alieno, ki glasi: Druga dokazila (določena v
razpisni dokumentaciji),

– za 9. točko se doda nova 10. točka, ki
glasi: Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN: cena,
plačilni pogoji).

Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem mostu

Ob-14211
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Osnovna šola Križevci pri Ljutome-
ru, Križevci pri Ljutomeru 16/b, 9242 Kri-
ževci pri Ljutomeru.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Kri-
ževci, Križevci pri Ljutomeru 16/b, 9242
Križevci pri Ljutomeru.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: predmet javnega naroči-
la je sukcesivna dobava živil po nasled-
njih skupinah:

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

lenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. kruh pekovsko pecivo, slašči-

čarski izdelki in keksi,
11. ostalo prehrambeno blago.

(c), (d) Ocenjena vrednost naročila:
skupna dvoletna vrednost 32,430.000 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki –
5,050.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki –
10,200.000 SIT,

3. ribe in konzervirane ribe –
260.000 SIT,

4. jajca – 320.000 SIT,
5. olja in izdelki – 700.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –

3,400.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana ze-

lenjava in sadje – 1,280.000 SIT,
8. sadni sokovi – 1,520.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine

– 1,000.000 SIT,
10. kruh pekovsko pecivo in slaš-

čičarski izdelki in keksi – 7,600.000 SIT,
11. ostalo prehrambeno blago –

1,100.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

sukcesivne dobave blaga od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2001.

5. Predvideni datum zaključka doba-
ve: 31. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere je
možno zahtevati razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Križevci, Križevci pri Ljutome-
ru 16/b, 9242 Križevci pri Ljutomeru – v
tajništvu šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 11. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT (v ceno je
vključen 19% DDV v znesku 1.596,60 SIT)
na žiro račun šole 51930-603-30986.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: 26. 11. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Osnovna šola Križevci,
Križevci pri Ljutomeru 9242 Križevci pri Lju-
tomeru.

8. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 11. 1999 ob 9. uri v prostorih
Osnovne šole Križevci, Križevci pri Ljuto-
meru 16/b, 9242 Križevci pri Ljutomeru.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremenljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudniki morajo ponuditi
priloženo bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1% od vrednosti ponudbe z
veljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje
sklepa o izbiri. Bančna garancija mora biti
veljavna do  5. 1. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in pla-
čila in ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo
se financira v skladu z zakonom o izvrše-
vanju proračuna RS, navodili o izvrševa-
nju proračuna in v skladu z razpisno doku-
mentacijo

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mo-
ra prevzeti skupina ponudnikov storitev, če
ji je bilo dodeljeno javno naročilo: samostoj-
ni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podi-
zvajalcev, ki jih navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, 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 tovrst-
ne dejavnosti,

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

ostale strokovne delavce.
13. Datum do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 25. 11. 1999
do 12. ure.

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

– cena 8 točk,
– kvaliteta izdelkov 8 točk,
– dosedanje izkušnje 5 točk,
– lastna proizvodnja 4 točke,
– posebne ugodnosti 3 točke,
– plačilni rok 3 točke,
– celovitost opisa 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahte-

vami naročnika 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudniki jih dobijo pri naročniku:
Osnovna šola Križevci, Križevci pri Ljutome-
ru 16/b, 9242 Križevci pri Ljutomeru, v
tajništvu šole, tel. 069-888-031 in
069-888-030, faks 069-87-455

16.
17.

Osnovna šola Križevci,
 Križevci pri Ljubljani

Št. 181178 Ob-14226
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Celje,
Vrunčeva 2a, 063/485-023.

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

3. (a) Kraj dobave: Elektro Celje, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 25 kom vakuumski od-
klopniki nazivne napetosti 24 kV za
montažo na voziček in gradnjo v kovin-
sko celico.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
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(č) Ocenjena vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

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

bruar 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

februar 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
naslovu naročnika pri kontaktni osebi Dani-
ci Mirnik, tel. 063/42-01-473, faks
063/485-023, v sobi 408/IV.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.710 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR št. 50700-601-10238
sklic na številko 1207-99 ali na blagajni
podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 11. 1999 ob 10. uri.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Elektro Celje, Javno podjet-
je za distribucijo električne energije, d.d.,
Celje, Vrunčeva 2a – upoštevati pogoj iz
razpisne dokumentacije.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 11. 1999 ob 11. uri, velika sejna soba,
Vrunčeva 2a, IV. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od vrednosti ponudbe – ve-
ljavnost garancije 30. 12. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: kot v razpisni dokumentaciji.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: lahko umaknejo
do datuma in ure odpiranja.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu naročnika pri kontaktni ose-
bi Milanu Vižintinu, univ. dipl. inž. el., tel.
063/42-01-302.

16., 17.
Elektro Celje, javno podjetje

za distribucijo električne energije, d.d.,
Celje

Št. 11/99 Ob-14227
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povše-
tova ulica 6, 1104 Ljubljana, telefaks
177-97-13.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).

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

trebno dobaviti: dobava goriv in maziv:
1. gorivo za osebna vozila: oskrba

osebnih vozil z gorivom je predvidena na
bencinskih servisih:

Vrsta goriva Predvidena letna količina Orientacijska cena (SIT)

neosvinčen motorni bencin 95 okt 25.000 l 2,875.000
motorni bencin 98 okt 12.000 l 1,540.800

2. gorivo za tovorna vozila in delovne
stroje: oskrba tovornih vozil in delovnih stro-
jev je predvidena z lastnim vozilom avtoci-
sterno kapacitete 5.850 litrov. Glede na let-
no porabo goriva je predviden dvakrat te-
denski prevzem goriva.

Vrsta goriva Predvidena letna količina Orientacijska cena (SIT)

plinsko olje 800.000 l 96,240.000
petrolej 50.000 l 4,150.000

3. maziva in tekočine za motorje in mo-
torna vozila: dobava maziv in tekočin za
motorje in motorna vozila kot so motorna,
hidravlična in hipoidna olja je predvidena v
rinfuzi v kontejnerjih dobavitelja, ki jih doba-
vitelj da v začasno uporabo naročniku.

Vrsta goriva Predvidena letna količina Orientacijska cena (SIT)

mast za ležaje 200 kg 340.000
mast za centralno mazanje 200 kg 440.000
univerzalna mast za vsestransko uporabo
v motornih vozilih – kvaliteta
za komunalna vozila in stroje 1.200 kg 1,320.000
hipoidno olje viskoznosti 80 500 kg 100.000
hipoidno olje viskoznosti 90 500 kg 100.000
motorna olja SHPD homologirana za vozila MAN in MB10.000 kg 2,100.000
hidravlično olje viskoznosti 22 2.000 kg 250.000
hidravlično olje viskoznosti 32 2.000 kg 250.000
hidravlično olje viskoznosti 46 1.000 kg 125.000
hidravlično olje viskoznosti 68 500 kg 65.000
hladilna tekočina (koncentrat) 1000 l 270.000
zavorno olje 200 l 150.000
olje za avtomatski menjalnik ATF 500 l 200.000

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: izva-
jalec lahko ponudi vse ali samo posamezne
sklope iz predmeta naročila.

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

se bodo morda oddajali posamično:
– gorivo za osebna vozila: 4,415.800

SIT,
– gorivo za tovorna vozila in delovne stro-

je: 100,390.000 SIT,
– maziva in tekočine za motorje in mo-

torna vozila: 5,710.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cevisno preko celega leta.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere

se lahko zahteva razpisno dokumentaci-
jo: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povše-
tova ulica 6, Ljubljana, kontaktna oseba
Olga Okorn, soba številka 36, tel.
177-96-28.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacije je proti dokazilu o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije na razpolago do
26. 11. 1999 med 8. in 12. uro, oziroma
po predhodni najavi kontaktni osebi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, ki jih zainteresirani po-
nudnik plača z virmanom na žiro račun na-

ročnika pri agenciji št. 50103-601-23953
s pripisom “JR B11/99”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 6. 12. 1999 do 12. ure.

Ponudbe morajo biti dostavljene v tajniš-
tvo podjetja v zaprti kuverti (ovitku) z naved-
bo naslova ponudnika in z oznako “Ne odpi-
raj – ponudba za dobavo goriv in maziv – JR
B11/99”. Ovitek ponudbe mora biti zaprt,
tako da se na odpiranju lahko nedvoumno
ugotovi, da še ni bil odpiran.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, prev-
zemnik tajništvo podjetja, Marjeta Bambič,
soba številka 29, I. nadstropje, tel.
177-96-20, faks 177-07-13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 12. 1999 ob
9. uri v sejni sobi številka 51, II. nadstropje
na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana.

Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo
samo predstavniki ponudnikov s pisnim
pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju
ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji od-
dali pred odpiranjem.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudnik mora poleg po-
nudbe priložiti bančno garancijo za resnost
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ponudbe v višini 10% od ponudbene vred-
nosti na priloženem obrazcu kot varščino,
da bo v primeru, da bo izbran kot najugod-
nejši ponudnik pod pogoji tega razpisa
sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se bo
moral v roku 8 dni po prejemu sklepa o
izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe
in jo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
sklepa o izbiri podpisati, sicer se bo štelo,
da je od ponudbe odstopil, naročnik pa bo
vnovčil bančno garancijo za resnost po-
nudbe. Bančna garancija bo izbranemu po-
nudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro iz-
vedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo
naročnik vrnil bančno garancijo za resnost
ponudbe skupaj z obvestilom o izbiri naju-
godnejšega ponudnika.

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– pravne osebe:
1. osnovni podatki o ponudniku,
2. dokazilo o registraciji staro največ

3 mesece (registrsko sodišče),
3. od notarja največ pred 3 meseci

overjeno odločbo o opravljanju dejavnosti
(upravni organ), z izjavo ponudnika, da v
odločbi ni spremembe,

4. potrdilo o plačanih davkih staro naj-
več 1 mesec (izpostava DURS),

5. potrdilo o nekaznovanju vodstve-
nih delavcev staro največ 1 mesec (Mini-
strstvo za pravosodje),

6. potrdilo, da ponudnik ni v stečaju,
staro največ 1 mesec (Okrožno sodišče),

7. BON 1 in BON 2 ali samo BON 3
(APP);

– fizične osebe:
1. osnovni podatki o ponudniku,
2. obrtno dovoljenje o opravljanju de-

javnosti – potrdilo o vpisu v imenik samo-
stojnih podjetnikov pri upravni enoti, staro
največ 3 mesece (upravni organ),

3. potrjena davčna napoved (Izposta-
va DURS),

4. potrdilo poslovne banke, ki vodi iz-
vajalčev račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran, staro največ 1 mesec
(matična banka),

5. potrdilo o plačanih davkih, staro
največ 1 mesec (izpostava DURS),

6. potrdilo, da v preteklih 3 letih vods-
tveni delavci niso bili obsojeni zaradi kazni-
vega dejanja v zvezi s poslovanjem staro
največ 1 mesec (Ministrstvo za pravosodje),

7. potrdilo, da ponudnikovo poslova-
nje ni predmet obravnave pred sodiščem ali
predmet sodne preiskave in da ponudniko-
vo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo
ustavljeno staro največ 1 mesec (Okrožno
sodišče);

– vsi:
1. reference ponudnika,
2. način naročanja, prevzema in do-

bave,
3. dobavni roki,
4. dokazila za kvaliteto izdelkov,
5. reklamacijski pogoji,
6. izjava o usposobljenosti ponudnika,

7. izjava ponudnika o strinjanju z raz-
pisnimi pogoji,

8. izjava, da bo ponudnik v primeru,
da bo izbran, predložil bančno garancijo za
dobro izvedbo posla,

9. izjavo ponudnika o strinjanju s po-
goji pogodbe, katere vzorec je priložen raz-
pisni dokumentaciji,

10. izjava, da bo ponudnik brezplač-
no odpeljal in prevzel rabljena goriva in ma-
ziva, ki so bila nabavljena pri njemu,

11. bančna garancija za resnost po-
nudbe.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
A) gorivo za osebna vozila:
– cena z davkom: 50 točk,
– število bencinskih servisov: 20 točk,
– plačilni pogoji: 10 točk;
B) gorivo za tovorna vozila in delovne

stroje:
– cena: 50 točk,
– lokacija prevzema: 20 točk,
– plačilni pogoji: 10 točk;
C) maziva in tekočine za motorje in mo-

torna vozila:
– cena: 50 točk,
– dostava: 20 točk,
– plačilni pogoji: 10 točk.
Način uporabe meril je podrobneje opre-

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

čilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji sme
ponudnik zahtevati osebno ali telefonično
pri kontkatni osebi (g. Bonač, tel.
177-96-27), odgovore na vsebinska vpra-
šanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno
na naslov: Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s po-
nudniki ne bo. Skrajni rok, do katerega lah-
ko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v
zvezi z razpisno dokumentacijo in javnim
razpisom, je 8 dni pred rokom za oddajo
ponudbe. Odgovori, pomembni za vse kan-
didate, bodo poslani na naslov vseh kand-
diatov, ki bodo prevzeli razpisno dokumen-
tacijo.

16., 17.
Snaga, d.o.o., Ljubljana

Ob-14282
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, telefaks 175-27-10.

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

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

trebno dobaviti: 1 komplet.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.

104,500.000 SIT.
(d)
5. Predvideni datum zaključka dobave:

prva polovica leta 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, OE OZ, Ol-
ga Pozvek.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: način plačila je negotovin-

ski; znesek v višini 10.000 SIT nakažite na
račun številka 50101-603-45036, sklic na
številko 00-789100-51, pri APP, Ljubljana.

Dodatne informacije so na voljo v pisme-
ni obliki pri Joži Bergantu in Antonu Končar-
ju, faks 175-27-10.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 6. 12. 1999 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija – vložišče,
za razpis za zemeljsko satelitsko postajo,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s pripisom:
Ne odpiraj – za razpis –ponudba za razpis
št. RTV/046/99.

Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 12. 1999 ob 10. uri v prostorih JZ RTV
Slovenija, velika sejna soba 52/V – v petem
nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 500.000 SIT z veljavnostjo
do podpisa pogodbe.

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

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

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

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji in rok plačila, dobavni rok,
tehnična ustreznost in kakovost, servisira-
nje, garancija in druga merila po kriterijih v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kompatibilnost z obstoječim sistemom.
Ponudniki lahko ponudijo tudi rabljeno po-
stajo.

16., 17.
RTV Slovenija, Javni zavod

Ob-14283
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001
Ljubljana, telefaks 061/188-95-09.

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

3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62,
1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava mobilne emisij-
ske postaje.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

7,000.000 SIT.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
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no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Sektor Daljinsko ogrevanje, Verovškova 62,
1000 Ljubljana, I. nadstropje, tajništvo, so-
ba I/35, Marjana Di Batista.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun Javnega podjetja Energetika Ljub-
ljana, d.o.o., št. 50104-601-15437 s skli-
cem na št. SDO-78/99. Vplačilo je možno
tudi na blagajni JP Energetike Ljubljana, Ve-
rovškova 70. Znesek plačila razpisne doku-
mentacije vključuje 19% davek na dodano
vrednost.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 26. 11. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je možno
predložiti po pošti na naslov: Javno podjet-
je Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovško-
va 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali oseb-
no v tajništvo Sektorja Daljinsko ogrevanje
Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, I. nad-
stropje, soba I/35.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 11. 1999
ob 11. uri, na naslovu: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62,
Ljubljana, I. nadstropje, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% orientacijske vrednosti
javnega naročila z veljavnostjo do 19. 1.
2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plači-
la in/ali sklicevanje na merodajna določi-
la v drugih dokumentih: plačilo bo izvrše-
no po dobavi blaga in po predložitvi banč-
ne garancije za odpravo napak v garan-
cijski dobi.

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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme
umakniti ponudbo do 26. 11. 1999 do
9. ure.

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

– ponudbena vrednost naročila – 85%,
– reference – 5%,
– navodila – 5%,
– servis – 5%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo samo na
pisno zahtevo po faksu št. 188-95-09. Kon-
taktna oseba je mag. Vesna Deleon Kreft,
tel. 188-95-18.

16., 17.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 15/99 Ob-14305
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Gasilska zveza Ig, Ig 64, Ig.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev.

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

trebno dobaviti: tovorno vozilo: vozilo naj
bo dvoosno, motor EURO 2, moč motor-
ja 180 kW - 230 kW, pogon 4×2, medo-
sna razdalja 3680-4100, menjalnik s
stranskim odgonom, zavorni sistem
ABS, nosilnost do 14.000 kg, vozilo je
lahko rabljeno vendar ne starejše od let-
nika 1997.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

8,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: vozi-

lo je potrebno dobaviti do decembra 1999.
5., 6. (a), (b), (c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe:  ponudbe z vso potreb-
no dokumentacijo je potrebno dostaviti v
zapečateni ovojnici z oznako Ne odpiraj –
Ponudba do 17. 11. 1999 do 15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Gasilska zveza Ig, Ig. Vse
informacije dobite na tel. 041/219-958 pri
g. Bukovec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po poteku roka za oddajo ponudb ob
18. uri v prostorih Gasilske zveze Ig v gasil-
skem domu Ig.

Javno odpiranje ponudb bo 18. 11.
1999 ob 18. uri v gasilskem domu PGD Ig.

9., 10., 11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena v SIT skupno z vsemi dajatvami,
– plačilni pogoji (kredit, odlog plačila z

navedbo pogojev),
– tehnični podatki,
– reference,
– zagotovljen servis,
– druge ugodnosti.
Pri izboru imajo prednost vozila že prire-

jena za potrebe orodnega gasilskega vozi-
la.

O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 10 dni.

Gasilska zveza Ig

Št. 81/33 Ob-14316
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdriho-
va 2, Ljubljana, telefaks št. 061/174-24-32.

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

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

trebno dobaviti: izdelava in dobava jekle-
nih konstrukcij na DV 2×110 kV Laško -
Hrastnik.

(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:
75,000.000 SIT.

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

rec 2000.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku tajništvo sektorja za investicije,
soba 2C 1.3, pri Andreji Mihevc.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 57.120 SIT (48.000 + 19%
DDV 9.120 SIT), virmansko nakazilo na žiro
račun št. 50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 12. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:  pri naročniku, vložišče, so-
ba 3C.5, prevzemnik Katarina Lipovec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 12. 1999 ob 10. uri, pri naročniku, dvo-
rana B (IV. nadstropje).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od skupne ponudbene
vrednosti, trajanje veljavnosti 45 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna ob-
lika odnosa med njimi.

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

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “ponudba”,
– registracija podjetja pri pristojnem or-

ganu (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni)
oziroma za samostojne podjetnike priglasi-
tveni list,

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datuma 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 overovitve ne
sme biti starejši od 90 dni),

– reference ponudnika (na objektih za
zunanje naročnike in objektih ELES-a),

– reference proizvajalca,
– z manjkajočimi podatki izpolnjena po-

godba, parafirana na vsaki strani, podpisa-
na in potrjena z žigom,

– izpolnjeni obrazci ponudbenega pre-
dračuna,

– parafiran obrazec menične izjave,
– parafiran vzorec bančne garancije za

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec bančne garancije za

odpravo napak v garancijskem roku,
– potrdilo Ministrstva za finance – Davč-

na uprava RS, da ponudnik nima evidentira-
nih neporavnanih davkov in drugih terjatev
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(datum potrdila ne sme biti starejši od 90
dni),

– fotokopija potrdila Ministrstva za finan-
ce – Davčna uprava RS, da je ponudnik
davčni zavezanec za DDV,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje – ka-
zenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa niso bili obsojeni za-
radi 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,

– njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno (datumi
potrdil ne smejo biti starejši od 90 dni),

– pisna dokazila in informacije, iz ka-
terih je razvidno, da ponudnik razpolaga s
potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami (pogodbe med ponudnikom in
principali ali zastopniki, ali druge listine iz
katerih so razvidni nosilci garancije in po-
nudnikovi pogoji za vzdrževanje predmeta
pogodbe v RS),

– izjava ponudnika o sposobnosti in
usposobljenosti izvedbe predmeta naročni-
ka,

– v primeru, da ponudnik zagotavlja
kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslov-
nega sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju,

– pisne izjave vseh svojih v ponudbi
navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelova-
li pri realizaciji javnega razpisa, da je ponud-
nik pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle obveznosti,

– podati podatke o že sklenjenih po-
godbah za tovrstne dobave, iz katerih je
razvidna stopnja gotovosti del in zaneslji-
vost oziroma razpoložljivost kadrovskih ka-
pacitet,

– dokazilo o zagotavljanju kvalitete
(ISO),

– mnenje pooblaščenega revizorja, ki
bo potrjevalo, da ima ponudnik za razpisa-
no javno naročilo po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobavitelja blaga, podizvajal-
cev in kooperantov, zapadle do dneva od-
daje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila.

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 – (3%),
– pozitivne reference ponudnika za to-

vrstno opremo na objektih ELES-a – (10%),
– pozitivne reference proizvajalca za to-

vrstno opremo na objektih ELES-a (15%),
– pozitivne reference ponudnika za to-

vrstno opremo na objektih izven ELES-a –
(5%),

– ISO standard – (4%).
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Niko Polh, tel. 061/174-24-34, faks
061/174-24-32.

16., 17.
Elektro - Slovenija, d.o.o.

Št. 8174/2857/1999 Ob-14318

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdriho-
va 2, Ljubljana, telefaks št. 061/174-24-32.

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

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

trebno dobaviti: dobava opreme DV,
zaščitne vrvi z vgrajenim optičnim kab-
lom ter spojne in rezervne opreme na
DV 2×110 kV Laško–Hrastnik–Trbovlje.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval tri delne ponudbe, in
sicer:

A) dobava paličnih kompozitnih izolator-
jev skupaj s pripadajočim obešalnim in spoj-
nim materialom,

B) dobava vodnikov Al/Fe 240/40,
C) dobava OPGW z obesnim, pritrdilnim

in spojnim materialom.
Vsak del ponudbe predstavlja tehnično

zaključeno celoto.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

80,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila:
A) 30.000 SIT,
B) 25.000 SIT,
C) 25.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

april–maj 2000.
5. Polni naslov službe, od katere se lah-

ko zahteva razpisna dokumentacija: pri na-
ročniku, tajništvo sektorja za investicije, so-
ba 2C 1.3, pri Andreji Mihevc.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku tajništvo sektorja za investicije,
soba 2C 1.3, pri Andreji Mihevc.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 57.120 SIT (48.000 + 19%
DDV 9.120 SIT), virmansko nakazilo na žiro
račun št. 50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 12. 1999 do 11.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, so-
ba 3C.5, prevzemnik Katarina Lipovec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 12. 1999 ob 11.30, pri naročniku, dvo-
rana B (IV. nadstropje).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od skupne ponudbene
vrednosti, trajanje veljavnosti 45 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna ob-
lika odnosa med njimi.

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

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “ponudba”,
– registracija podjetja pri pristojnem or-

ganu (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni)
oziroma za samostojne podjetnike priglasi-
tveni list,

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datuma 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 overovitve ne
sme biti starejši od 90 dni),

– reference ponudnika (na objektih za
zunanje naročnike in objektih ELES-a),

– reference proizvajalca,
– z manjkajočimi podatki izpolnjena po-

godba, parafirana na vsaki strani, podpisa-
na in potrjena z žigom,

– izpolnjeni obrazci ponudbenih predra-
čunov,

– izpolnjene tabele s tehničnimi podatki,
skice, obešalnega in spojnega materiala in
navodila za montažo v slovenskem jeziku,

– parafirana menična izjava,
– parafiran vzorec bančne garancije za

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec bančne garancije za

odpravo napak v garancijskem roku,
– potrdilo Ministrstva za finance – Davčna

uprava RS, da ponudnik nima evidentiranih
neporavnanih davkov in drugih terjatev (datum
potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),

– fotokopija potrdila Ministrstva za finan-
ce – Davčna uprava RS, da je ponudnik
davčni zavezanec za DDV,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje – ka-
zenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa niso bili obsojeni za-
radi 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,

– njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno (datumi
potrdil ne smejo biti starejši od 90 dni),

– pisna dokazila in informacije, iz ka-
terih je razvidno, da ponudnik razpolaga s
potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami (pogodbe med ponudnikom in
principali ali zastopniki, ali druge listine iz
katerih so razvidni nosilci garancije in po-
nudnikovi pogoji za vzdrževanje predmeta
pogodbe v RS),

– izjava ponudnika o sposobnosti in us-
posobljenosti izvedbe predmeta naročnika,

– v primeru, da ponudnik zagotavlja
kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslov-
nega sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju,
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– pisne izjave vseh svojih v ponudbi
navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelova-
li pri realizaciji javnega razpisa, da je ponud-
nik pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle obveznosti,

– podati podatke o že sklenjenih po-
godbah za tovrstne dobave, iz katerih je
razvidna stopnja gotovosti del in zaneslji-
vost oziroma razpoložljivost kadrovskih ka-
pacitet,

– dokazilo o zagotavljanju kvalitete
(ISO),

– mnenje pooblaščenega revizorja, ki
bo potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih podat-
kih izkazano, da je poravnal vse svoje obvez-
nosti do dobavitelja blaga, podizvajalcev in
kooperantov, zapadle do dneva oddaje po-
nudbe na podlagi razpisa javnega naročila.

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 – (3%),
– pozitivne reference ponudnika za to-

vrstno opremo na objektih ELES-a – (10%),
– pozitivne reference proizvajalca za to-

vrstno opremo na objektih ELES-a (15%),
– pozitivne reference ponudnika za to-

vrstno opremo na objektih izven ELES-a –
(3%),

– pozitivne reference proizvajalca za to-
vrstno opremo na objektih izven ELES-a –
(5%),

– ISO standard – (4%).
(Navedena merila veljajo za vse tri delne

ponudbe).
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Ivan Lozej, tel. 061/174-24-27, faks
061/174-24-32.

16., 17.
Elektro - Slovenija, d.o.o.

Št. 403-67/99-6-640 Ob-14319
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora
Koper, Destradijev trg 11, Koper, faks
066/274-922.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javno naročilo se odda z javnim
razpisom izbire izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Zavod za prestajanje
kazni zapora Koper, Oddelek Nova Gorica,
Pod vinogradi 2, Nova Gorica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izbor najugodnejšega do-
bavitelja pripravljene prehrane za potre-
be prehrane zaprtih oseb.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

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

bava je vsakodnevna skozi celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

zaključek dobav je konec leta 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Za-
vod za prestajanje kazni zapora Koper, Od-
delek Nova Gorica, Pod vinogradi 2, Nova
Gorica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 23. 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: do 30. 11. 1999 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov Uprava za izvrševanje kazen-
skih sankcij, Zavod za prestajanje kazni za-
pora Koper, Destradijev trg 11, Koper, oz-
načevanje ponudb je podrobneje
predpisano v razpisnih pogojih.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 12. 1999 ob
10. uri v sejni sobi na naslovu naročnika –
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Za-
vod za prestajanje kazni zapora Koper, De-
stradijev trg 11, Koper.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 10% od
orientacijske vrednosti naročila. Trajanje ga-
rancije je 30 dni po datumu, ki je v razpisni
dokumentaciji določen za izdajo sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo blaga se izvaja z
mesečnim zbirnikom 30 dni po izstavitvi ra-
čuna.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena pogodba za obdob-
je 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: ponudnik je lahko gospodarska
družba ali samostojni podjetnik z ustrezni-
mi kvalifikacijami za prodajo pripravljene
prehrane. Ponudnik ne sme biti v stečaju,
imeti mora poravnane vse davčne in dru-
ge z zakonom določene obveznosti. Po-
drobnejše zahteve so podane v razpisni
dokumentaciji.

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): osnov-
no merilo za izbor je cena celote obrokov
upoštevajoč ceno prevoza; ob enaki ceni
pa veljajo še druga meila, ki so navedena v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora
Koper, Oddelek Nova Gorica, Pod vinogra-
di 2, Nova Gorica pri Edvardu Šuligoju na
tel. 065/135-25-12.

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

čilo je bil objavljen dne 8. 10. 1999 pod št.
99.

Zavod za prestajanje
kazni zapora Koper

Št. 00492/00 Ob-14320
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, (nabava
449-2302), faks 062/449-2311.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: franko kupec po po-
samezni naročilnici.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 350 mopedov za pismo-
noše.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
55,000.000 SIT.

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

kvartalne dobave.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, 062/449-2302, faks
062/449-2311, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 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: 6. 12. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Ma-
ribor, tel. 062/449-200, 062/449-2302,
faks 062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 12. 1999 ob 9. uri, III. nadstropje Upra-
va Slomškov trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ponudbene vrednosti, ve-
ljavnost do 31. 12. 1999.

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 ima veljavno registracijo,
– da proti ponudniku ni uveden posto-

pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-
teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
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– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 (zaporedna številka 6) naj-
več 10 dni v preteklih 6 mesecih od dneva
sestavitve obrazca, ali za samostojne pod-
jetnike potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov račun, da le ta v preteklih 6. mesecih ni
bil blokiran več kot 10 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od enkratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– da izkazana izguba iz naslova poslovanja
v preteklem letu (obrazec BON I III/7) ne pre-
sega 5% skupnih prihodkov obr. BON I I/7),

– da je dostavil vzorec kompletnega mo-
peda v testiranje.

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbe-
nih obveznosti iz prejšnjih pogodb ali ni do-
stavil originalnih dokumentov oziroma do-
kumenti niso notarsko overjene fotokopije,
ali so dokumenti starejši kot 30 dni.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 12. 1999.

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

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

čilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 77-78 z
dne 24. 9. 1999 pod Ob-12017.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 00492/00 Ob-14321
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, (nabava
449-2302), faks 062/449-2311.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): brez omejitev.

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

trebno dobaviti: 12 naklad po 8.500 ko-
sov glasilo “Poštni razgledi”.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

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

krat letno po 8.500 kosov.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, 062/449-2302, faks
062/449-2311, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 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: 29. 11. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Ma-
ribor, tel. 062/449-200, 062/449-2302,
faks 062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 1999 ob 9. uri, III. nadstropje Upra-
va Slomškov trg 10, Maribor.

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

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

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

– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentaci-
je,

– 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. številka 6 največ 10
dni v preteklih 6 mesecih od dneva sestavi-
tve, obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od 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): najnižja
skupna ponudbena cena.

15. Morebitne druge informacije o
naročilu: 19. 11. 1999.

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

Ob-14322
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Fakulteta za organizacijske vede Uni-
verze v Mariboru, Kidričeva 55a, Kranj, te-
lefaks 064/374-299.

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

3. (a) Kraj dobave: Fakulteta za organi-
zacijske vede Kranj, Kidričeva cesta 55a.

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

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj lahko da ponudbo za posamezne
sklope opreme.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
4,000.000 SIT.

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

mesec po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

en mesec po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: de-
kanat Fakultete za organizacijske vede, Ki-
dričeva 55a, Kranj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. novembra
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT brez DDV, nego-
tovinsko plačilo na žiro račun števila
51500-609-9165.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 30. novembra 1999
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: dekanat Fakultete za organi-
zacijske vede, Kidričeva 55a, Kranj. Ponud-
be morajo biti v zaprtih kuvertah, označene
z napisom: “Ne odpiraj – za razpis – Raču-
nalniška in komunikacijska oprema”. Na ku-
verti mora biti napisan polni naslov ponudni-
ka.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. november 1999 ob 12. uri v prostorih
Fakultete za organizacijske vede, Kidričeva
cesta 55a, Kranj, sejna soba 706.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
vrednosti ponujenega blaga ali akceptni na-
log.

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dokazila mora ponudnik priložiti ponudbi,
kot je opredeljeno v razpisni dokumentaci-
ji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 30. novem-
bra 1999 do 12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
garancija, zmogljivost opreme, reference,
rok dobave, druge ugodnosti in druga meri-
la, navedena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu naročnika  po tel.
064/374-212, 374-296, Polde Podlogar.

16., 17.
Fakulteta za organizacijske vede

Univerze v Mariboru, Kranj

Št. 39-390-1-8/99-1 Ob-14324
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Brežice, Černel-
čeva 15, Brežice, tel. 0608/668-100, te-
lefaks 0608/668-110, kontaktna oseba To-
ne Zorko, dipl. soc.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Brežice, Černelčeva 15, Brežice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nabava računalniške to-
mografije (CT), laser imagerja in briz-
galke za kontrast.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
65,000.000 SIT (brez DDV).

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

– CT – računalniška tomografija
54,500.000 SIT,

– CT brizgalka 2,500.000 SIT,
– laserski tiskalnik Slik (suha tehnologi-

ja) 8,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: do

1. 6. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

1. 9. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Brežice, tajništvo, Čer-
nelčeva 15, Brežice pri Mileni Gramc, od
ponedeljka do petka, tel. 0608/668-106.
Dokumentacija je na voljo po predložitvi do-
kazila o plačilu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo:  do 3. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na žiro račun št. 51620-603-31177,

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 12. 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Javni zdravstveni za-
vod, Splošna bolnišnica Brežice, uprava -
tajništvo zavoda, Černelčeva 15, 8250
Brežice.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 12. 1999 ob
12. uri na naslovu: Splošna bolnišnica Bre-
žice, sejna soba, Černelčeva 15, Brežice.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% razpisane vrednosti.
Bančna garancija mora veljati do vključno
datuma veljave ponudbe.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. 12. 1999 po
9. uri.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Zorko Tonetu, dipl.
soc.

16., 17.
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 7755/99 Ob-14325
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljublja-
na, tel. 061/13-41-100, faks
061/13-61-228.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Bled, Cerk-
nica, Domžale, Grosuplje, Kočevje, Kranj,
Trbovlje, Vrhnika, Sežana, Ajdovščina, Idri-
ja, Koper, Nova Gorica, Pivka, Tolmin, Gor-
nja Radgona, Ljutomer, Ormož, Maribor,
Murska Sobota, Ptuj, Radlje ob Dravi, Slo-
venska Bistrica, Slovenj Gradec, Krško, Čr-
nomelj, Celje, Novo mesto, Šmarje pri Jel-
šah, Žalec.

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

I. strežnik (+ sistemska programska
oprema, baza podatkov, varovanje podat-
kov, neprekinjeno napajanje), predvidoma
1 kom.,

II. zmogljivejši PC računalnik, predvido-
ma 16 kom.,

III. zmogljivejša grafična delovna posta-
ja, predvidoma 1 kom.,

IV. zmogljivešji prenosni računalnik,
predvidoma 10 kom.,

V. namizni laserski tiskalnik z vgrajenim
optičnim čitalcem in fotikopirnim strojem A4,
črnobeli, predvidoma 37 kom.,

– VI. mrežni laserski tiskalnik A4, črno-
beli, predvidoma 1 kom.,

– VII. risalnik A3, barvni, predvidoma 1
kom.,

– VIII. optični čitalec A3, barvni, predvi-
doma 1 kom.,

– IX. ISDN modem, predvidoma 31
kom.,

– X. licenčna programska oprema (odje-
malci), predvidoma 26 kom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko prijavi za dobavo računal-
niške opreme v celoti ali ločeno po točkah
I. do X.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
29,100.000 SIT skupaj z DDV.

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

– ocena vrednosti točke I: 5,400.000 SIT,
– ocena vrednosti točke II: 4,400.000

SIT,
– ocena vrednosti točke III: 600,000 SIT,
– ocena vrednosti točke IV: 4,500.000

SIT,
– ocena vrednosti točke V: 4,500.000

SIT,
– ocena vrednosti točke VI: 300.000 SIT,
– ocena vrednosti točke VII: 700.000 SIT,
– ocena vrednosti točke VIII: 600.000 SIT,
– ocena vrednosti točke IX: 3,000.000

SIT,
– ocena vrednosti točke X: 5,100.000

SIT.

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Repub-
like Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, tel.
061/13-41-100.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 8. 11. 1999
do 15. 11. 1999, vsak delovni dan med 8.
in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu 5.000 SIT in pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije. Plačilo se izvr-
ši na ŽR SKZG RS, št. 50102-603-44803,
z označbo (sklic) 77-10-99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 11. 1999 do
10. ure.

Na ovitku mora biti nalepljen izpolnjen
originalen obrazec prijave, ki je priloga raz-
pisne dokumentacije.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58,
Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 11. 1999 ob 12. uri v sejni sobi SKZG
RS, Dunajska 58, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora kot garancijo za
resnost ponudbe predložiti bančno garanci-
jo v znesku 8% ponudbene vrednosti ki mo-
ra veljati najmanj 95 dni od dneva odpiranja
ponudb.

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko pravne osebe, ki izpolnju-
jejo zahteve podrobno opredeljene v razpi-
sni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti po-
nudbe, veljavnost ponudbe mora biti naj-
manj 120 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

– celovitost ponudbe,
– cena,
– dobavni rok,
– garancijski rok,
– rok za odpravo napake od prijave na-

pake,
– zamenjava z novo opremo v primeru

okvare,
– ustrezen certifikat proizvajalca za po-

nujeno programsko opremo,
– reference iz naslova javnega naroča-

nja,
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– razširjenost servisne (distribucijske)
mreže.

Merila so podrobno obrazložena v razpi-
sni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najmanj 7 dni pred rokom za oddajo
ponudb lahko ponudniki pisno zahtevajo po-
jasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in
pripravo ponudbe. Vprašanja se naslovijo
na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in goz-
dov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljub-
ljana, s pripisom: “Dodatne informacije –
javni razpis za računalniško opremo”.

16., 17.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov

Republike Slovenije

Št. 105/99 Ob-14326
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Srednja gostinska in turistična šola,
Ul. Prekomorskih brigad 7, Izola, tel.
066/645-495.

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

3. (a) Kraj dobave: Srednja gostinska in
turistična šola Izola, Ul. Prekomorskih bri-
gad 7, Izola.

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

– I. skupina: špecerijska živila,
– II. skupina: meso,
– III. skupina: zelenjava in sadje,
– IV. skupina: mlečni izdelki,
– V. skupina: čistila,
– VI. skupina: kurivo.
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: sa-
mo za celotne skupine.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
49,000.000 SIT.

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

– I. skupina: 13,000.000 SIT,
– II. skupina: 16,000.000 SIT,
– III. skupina: 5,000.000 IST,
– IV. skupina: 5,000.000 SIT,
– V. skupina: 5,000.000 SIT,
– VI. skupina: 5,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivna dobava.
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 raču-
novodstvu Srednje gostinske in turistične
šole Izola, pri Romani Gregorič med 12. in
15. uro, tel. 066/645-159, faks
066/645-495) in predložitvi dokazila o pla-
čilu razpisne dokumentacije.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV vključen)
na ŽR št. 51430-603-30437 s sklicno št.
7897.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 12. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Srednja gostinska in turistič-

na šola, Ul. Prekomorskih brigad 7, Izola, v
zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj –
javni razpis – živila, čistila in kurilno olje” in
številko te objave.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 12. 1999 od 12. ure dalje v knjižnici.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 3% ponudbene vrednosti, z veljavnost-
jo do 3. 2. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoj plačila je
plačilni rok, ki je razviden iz razpisne doku-
mentacije.

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

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

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

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kont. oseba Miklobušec Branko, tel.
066/647-159, 041/513-253.

16., 17.
Srednja gostinska in turistična šola

Izola

Ob-14323
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: deli za visečo progo: za-
radi obsežnosti specifikacije blaga se ta na-
haja v razpisni dokumentaciji.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost celotnega naročila (brez DDV):
21,500.000 SIT.

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

dobje 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: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektoja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT + DDV
(19%).

Dokumentacija je na razpolago v tajniš-
tvu gospodarsko-finančnega sektorja. Pla-
ča se ob dvigu na blagajni RTH, d.o.o..
Predstavnik ponudnika mora imeti s sabo
vse podatke, potrebne za izstavitev računa.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe (sprejem pri naročniku):
30. 11. 1999 do 8.30.

V primeru, da se ponudbena dokumen-
tacija odda osebno, se lahko odda le od
ponedeljka do petka od 6. do 13.30 ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektoja
(zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene kot to predvideva zakon o javnih naro-
čilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 1998 ob 9. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljav-
nost: kot predvideva navodilo o vrstah fi-
nančnih zavarovanj Uradni list RS,
št. 73/97.

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:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

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

– ponudbena cena: do 45 točk,
– rok plačila:  do 15 točk,
– rok dobave: do 10 točk,
– fiksnost cen: do15 točk,
– boniteta:  do 15 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15., 16., 17.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik,

d.o.o., Trbovlje

Ob-14376
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: visokotlačne cevi in prik-
ljučki: zaradi obsežnosti specifikacije blaga
se ta nahaja v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za celotno naročilo ali
za posamezen sklop.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost celotnega naročila (brez DDV):
14,900.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
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– sklop 1: visokotlačne cevi: 8,700.000
SIT.

– sklop 2: priključki: 6,200.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: ob-

dobje 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: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektoja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT + DDV
(19%).

Dokumentacija je na razpolago v tajniš-
tvu gospodarsko-finančnega sektorja. Pla-
ča se ob dvigu na blagajni RTH, d.o.o..
Predstavnik ponudnika mora imeti s sabo
vse podatke, potrebne za izstavitev računa.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe (sprejem pri naročniku):
29. 11. 1999 do 10.30.

V primeru, da se ponudbena dokumen-
tacija odda osebno, se lahko odda le od
ponedeljka do petka od 6. do 13.30 ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektoja
(zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene kot to predvideva zakon o javnih naro-
čilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 11. 1999 ob 11. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljav-
nost: kot predvideva navodilo o vrstah fi-
nančnih zavarovanj Uradni list RS, št.
73/97.

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:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

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

– ponudbena cena: do 45 točk,
– rok plačila: do 15 točk,
– rok dobave: do 10 točk,
– fiksnost cen: do 15 točk,
– boniteta: do 15 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15., 16., 17.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik,

d.o.o., Trbovlje

 Ob-14378
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: gumi transportni trakovi:
zaradi obsežnosti specifikacije blaga se ta
nahaja v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za celotno naročilo ali
za posamezen sklop.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost celotnega naročila (brez DDV):
26,700.000 SIT.

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

– sklop 1: gumi transportni trakovi kvalite-
te »K«: 21,750.000 SIT za metanske jame,

– sklop 2: gumi transportni trakovi kvali-
tete »NL«: 4,950.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: ob-
dobje 1. 1. 2000–31. 12. 2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektoja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT + DDV
(19%).

Dokumentacija je na razpolago v tajniš-
tvu gospodarsko-finančnega sektorja. Pla-
ča se ob dvigu na blagajni RTH, d.o.o..
Predstavnik ponudnika mora imeti s sabo
vse podatke, potrebne za izstavitev računa.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe (sprejem pri naročniku):
29. 11. 1999 do 8.30.

V primeru, da se ponudbena dokumen-
tacija odda osebno, se lahko odda le od
ponedeljka do petka od 6. do 13.30 ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
Tajništvo gospodarsko finančnega sektoja
(zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene kot to predvideva zakon o javnih naro-
čilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 11. 1999 ob 9. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljav-
nost: kot predvideva navodilo o vrstah finanč-
nih zavarovanj Uradni list RS, št. 73/97.

10., 11.
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 opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z 28.
členom zakona o javnih naročilih.

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

– ponudbena cena: do 45 točk,
– rok plačila: do 15 točk,
– rok dobave: do 10 točk,
– fiksnost cen: do 15 točk,
– boniteta: do 15 točk.

Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-
sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15., 16., 17.
Rudinik Trbovlje – Hrastnik,

d.o.o., Trbovlje

Št. 984-1/99-1/10 Ob-14379
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija RS za revidiranje lastnin-
skega preoblikovanja podjetij, Dunajska 22,
1000 Ljubljana, faks 061/130-70-70-26.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za blago.

3. (a) Kraj dobave: Dunajska 22, Ljublja-
na.

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

1) odkup 1 rabeljenega osebnega vo-
zila Renault Laguna 1,8 RT, letnik 1996,

2) dobava 1 novega osebnega vozila
Renault Laguna z delovno prostornino
do 1800 ccm, avtomatsko klimo napa-
ravo, ABS, alarmno napravo, servo vo-
lanom, centralnim zaklepanjem, zračno
blazino, avtoradiem, predpripravo za
prostoročno telefoniranja (za uporabo
Panasonic tip EB-G500).

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

pod točko 1) v celoti,
pod točko 2) v celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
pod točko 1) 1,800.000 SIT,
pod točko 2) 4,100.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

30. 11. 1999, velja tudi za odkup rabljene-
ga vozila.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 11. 1999, velja tudi za odkup rabljene-
ga vozila.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Agen-
cija RS za revidiranje lastninskega preobliko-
vanja podjetij, Dunajska 22, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 11. 1999
vsak delovni dan od 10. do 15. ure v vložiš-
ču št. 414.

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

predložiti ponudbe: do 15. 11. 1999 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Agencija RS za revidiranje
lastninskega preoblikovanja podjetij, Dunaj-
ska 22, Ljubljana, vložišče št. 414.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 11. 1999 ob 12. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% po-
nudbene cene za dobavo novega službene-
ga vozila z veljavnostjo do vključno datuma
veljavnosti ponudbe, to je do 30. 11. 1999.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ni zahtev.
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12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, ustrezna pooblastila in de-
lovne zmožnosti ter zadostne proste tehnič-
ne zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, zanesljivost, izkušnje in ugled.

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

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

– usposobljenost in sposobnost ponud-
nika za realizacijo razpisanih del,

– konkurenčnost cen (najnižja ponujena
cena novega osebnega vozila in najvišja po-
nujena cena za odkup rabljenega osebnega
vozila),

– plačilni pogoji,
– rok izvedbe – dobavni rok,
– garancijski pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: 17. 11.
1999.

16., 17.
Agencija RS za revidiranje lastninskega

preoblikovanja podjetij

Št. 1/99 Ob-14420
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona: Kulturni dom, Bevkov trg 4, 5000 No-
va Gorica, tel. št. 065/135-40-10.

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

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

trebno dobaviti: kinoprojekcijska oprema
in ozvočenje v dvorani ter montaža.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: veljav-
ne bodo samo ponudbe za celoto.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

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

30. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave

oziroma montaža: 7. 1. 2000.
6. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Kulturni dom, Bevkov trg 4, Nova Gorica,
kontaktna oseba Tanja Kuštrin, tel.
065/135-40-11.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 11. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT pri blagajni na
sedežu Kulturnega doma.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 25. 11.
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Kulturni dom Nova Gorica,
Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica, z oznako:

“Ne odpiraj, ponudba“. Na hrbtni strani mo-
ra biti naveden naslov pošiljatelja.

8. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
25. 11. 1999 ob 13. uri na sedežu Uprave
Kulturnega doma Nova Gorica.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:

določeni z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim izvajalcem sklenil pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudbe lahko predložijo vse pravne osebe
in samostojni podjetniki, ki so registrirani za
opravljanje razpisane dejavnosti.

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
bodo skladno z 21. členom ZJN natančneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji, izho-
dišča za izbor najugodnejšega ponudnika pa
bodo ponudbena cena, reference, dobavni
rok, garancija, dodatne ugodnosti. Teža in
način uporabe meril je navedena v razpisni
dokumentaciji. Naročnik ni dolžan oddati na-
ročilo ponudniku, ki ponudi najnižjo ceno.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: morebitne druge informacije dobite
pri kontaktni osebi.

16., 17.
Javni zavod Kulturni dom

Nova Gorica

Ob-14422
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Območna enota Ljubljana, Miklo-
šičeva 24, Ljubljana, tel. 17-21-200, faks
13-12-154.

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

3. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, Območna enota
Ljubljana, Mala ulica 3, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nakup in montaža opre-
me za poslovne prostore na Mali ulici 3.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj mora ponuditi kompletno opremo,
navedeno v projektnem popisu.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
143,000.000 SIT.

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

opreme, določene v razpisni dokumentaci-
ji, v roku 60 koledarskih dni po podpisu
pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
75 koledarskih dni po podpisu pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Območna enota Ljubljana, Miklošičeva 24,
Kadrovsko splošni oddelek, Anton Kaplan,
soba 134, tel. 17-21-279, faks
13-12-154.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo vsak dan med 9. in 11. uro,
od 8. 11. 1999 dalje do 27. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
in dokazilo o virmanskem nakazilu v višini
15.000 SIT na žiro račun št.
50100-609-10355.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
8. 12. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, Območna enota Ljublja-
na, Miklošičeva 24, 1000 Ljubljana, soba
52 (vložišče).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”
in s številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS oziroma z navedbo predmeta
naročila. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 12. 1999 ob
11. uri, na naslovu: Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Območna enota
Ljubljana, Miklošičeva 24, Ljubljana, sejna
soba št. 140. Odpiranje vodi razpisna komi-
sija. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki so dolžni predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 5% ocenjene vrednosti naročila, izplačlji-
vo na prvi poziv. Garancija mora veljati še
10 dni po preteku veljavnosti ponudbe.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik skle-
ne pogodbo z nosilcem ponudbe.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 1. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
40%, reference 20%, rok izvedbe 20%, pla-
čilni pogoji 10%, garancijski rok 10%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu kot pod 6.(a) točko.

16., 17.
Zavod za zdravstveno

zavarovanje Slovenije,
Območna enota Ljubljana

Št. 32/99 Ob-14430
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga d.o.o., Povše-
tova ulica 6, 1104 Ljubljana, telefaks števil-
ka: 177-97-13.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
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izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).

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

trebno dobaviti: dobava kompaktorja za
delo na odlagališču Barje.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

50,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: ma-

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn,
soba številka 36, telefon 177-96-28.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije na razpolago do
3. 12. 1999 med 8. uro in 12. uro oziroma
po predhodni najavi kontaktni osebi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, ki jih zainteresirani po-
nudnik plača z virmanon na žiro račun na-
ročnika pri Agenciji številka
50103-601-23953 s pripisom “JR B9/99”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za dostavo ponudb
je 6. 12. 1999 in sicer do 11. ure na naslov
Javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova uli-
ca 6, Ljubljana, Ponudbe morajo biti do-
stavljene v tajništvo podjetja v zaprti kuverti
(ovitku) z navedbo naslova ponudnika in z
oznako “Ne odpiraj – Ponudba za dobavo
kompaktorja – JR B9/99”. Ovitek ponudbe
mora biti zaprt tako, da se na odpiranju
lahko nedvoumno ugotovi, da še ni bil odpi-
ran.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik taj-
ništvo podjetja, Marjeta Bambič, soba šte-
vilka 29, I. nadstropje, telefon 177-96-20,
faks 177-97-13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 12. 1999 ob
12.30 v sejni sobi številka 51, II. nadstropje
na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko sode-
lujejo samo predstavniki ponudnikov s pi-
snim pooblastilom za sodelovanje pri odpi-
ranju ponudb, ki so svoja pooblastila komi-
siji oddali pred odpiranjem.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe
priložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 10% od ponudbene vrednosti na
priloženem obrazcu kot varščino, da bo v
primeru, da bo izbran kot najugodnejši po-
nudnik pod pogoji tega razpisa sklenil po-
godbo. Izbrani ponudnik se bo moral v roku
8 dni po prejemu sklepa o izbiri odzvati na
poziv k podpisu pogodbe in jo najkasneje v
roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri pod-
pisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe
odstopil, naročnik pa bo vnovčil bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe. Bančna garan-
cija bo izbranemu ponudniku vrnjena po
podpisu pogodbe in po predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo posla, ostalim

ponudnikom pa bo naročnik vrnil bančno
garancijo za resnost ponudbe skupaj z ob-
vestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena 50 točk,
– plačilni pogoji 10 točk,
– stroški sevisiranja 10 točk,
– preseganje osnovnih zahtev

po moči in teži 10 točk,
– garancijski rok 10 točk,
– dobavni rok 5 točk,
– odkup rabljenega kompaktorja

Bomag 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefo-
nično pri kontaktni osebi (Bonač, tel.
177-96-27), odgovore na vsebinska vpra-
šanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno
na naslov Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s
ponudniki ne bo. Skrajni rok do katerega
lahko ponudniki zahtevajo dodatna poja-
snila v zvezi z razpisno dokumentacijo in
javnim razpisom, je 8 dni pred rokom za
oddajo ponudbe.

Odgovori, pomembni za vse kandidate,
bodo poslani na naslove vseh kandidatov,
ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.

16., 17.
Javno podjetje Snaga d.o.o.

Št. 533/99 Ob-14431
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javno komunalno podjetje Grosup-
lje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, faks
061/761-389.

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

3. (a) Kraj dobave: dobava fco sedež na-
ročnika.

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

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na
Krko 7, 1290 Grosuplje, kontaktna oseba:
Irena Stražišar, tel. 061/762-311, vsak dan
med 8. in 10. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 16. 11. 1999.

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

predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudbe
je 26. 11. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Javno komunalno pod-
jetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290
Grosuplje.

Ponudbe morajo biti dostavljene oseb-
no, in sicer v zaprti kuverti z navedbo naslo-
va ponudnika in z oznako “Tovorno vozilo –
Ne odpiraj.“

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 26. 11. 1999 ob 9.
uri na Javnem komunalnem podjetju Gro-
suplje. Ponudniki, ki bodo prisotni na jav-
nem odpiranju ponudb morajo predložiti ko-
misiji pismeno pooblastilo.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, v višini 5% vrednosti ponudbe, kate-
re veljavnost mora biti usklajena z veljav-
nostjo ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: možnost obročnega pla-
čila oziroma možnost kreditiranja.

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

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

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

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

– dobavni rok,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– garancija,
– reference,
– servis - organiziranost.
Način uporabe meril je naveden v razpi-

sni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podrobnejše informacije lahko ponud-
niki dobijo pri Ireni Stražišar, tel.
061/762-311 med 8. in 10. uro.

Opozorilo: najnižja ponudbena cena še
ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Na-
ročnik si pridružuje pravico do odstopa od
podpisa pogodbe. V tem primeru ponudniki
nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.

Javno komunalno podjetje Grosuplje,
d.o.o.

Št. 402-2-04-56/99 Ob-14490
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, številka
telefaksa 061/178-55-79.

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

3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za finan-
ce, Carinska uprava RS, Šmartinska 130,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 3 kose - kontrabant de-
tektorjev.
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Tehnične karakteristike: enoročno roko-
vanje, digitalno odčitavanje meritve in zvočni
signal detekcije, ohišje zaščiteno proti vpli-
vom vlage, nenevaren vir sevanja, nedestruk-
tiven način pregleda zaprtih votlin prevoznih
in prenosnih sredstev, globina pregleda min.
1500 mm, prenosne izvedbe s kovčkom za
prevoz po terenu, baterijsko napajanje, aku-
mulatorske baterije z možnostjo polnjenja,
polnilec za baterije 230V, 50HZ.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

6,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave: takoj po sklenitvi po-

godbe oziroma najkasneje do 20. 12.
1999.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, 1000 Ljubljana, Mirjam Plestenjak,
številka telefona 061/178-54-96, številka
telefaksa 061/178-55-79.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 5. 11. 1999
do 12. 11. 1999, vsak delovni dan od 9.
do 11. ure.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 11. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 11. 1999 ob 9. uri v sejni sobi na na-
slovu: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% po-
nudbene vrednosti naročila z veljavnostjo
do vključno datuma veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili Po-
sebnih razpisnih pogojev.

11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov blaga, če ji bo dodelje-
no javno naročilo: ni zahteve.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika blaga, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, sposobnost upravljanja, za-
nesljivost, izkušnje in ugled,

– dveletna garancijska doba.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 30. 11. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in

način uporabe meril - 21. člen ZJN):
1. usposobljenost in sposobnost po-

nudnika za realizacijo razpisanih del (točke
0 - 18),

2. popusti (od 0-30 točk),
3. dobavni roki (od 0 -12 točk),

4. plačilni pogoji (od 0 - 9 točk),
5. druge ugodnosti (od 0 - 5 točk),
6. ponudbena cena.

Opomba: najcenejši ponudnik ni nujno,
da je najugodnejši.

Datum, do katerega bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 15. 11.
1999.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: splošne informacije o razpisni dokumen-
taciji Danica Lašič, tel. št. 061/178-54-50,
informacije o tehničnih karakteristikah Boga-
tič Milan, tel. št. 061/140-10-44 int. 21-63
in tel. št. 061/443-582.

16., 17.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 402-04-57/99 Ob-14491
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks
061/178-55-79.

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

3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za finan-
ce, Carinska uprava RS, Šmartinska 130,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 5 kosov – endoskopov –
naprav za optični pregled nedostopnih
odprtin v vozilih, plovilih in letalih.

Tehnične karakteristike: ohišje zaščite-
no proti vplivom vlage, nedestruktiven na-
čin pregleda zaprtih votlin prevoznih in pre-
nosnih sredstev, globina pregleda min.
1500 mm, prenosne oblike s kovčkom za
prevoz po terenu, baterijsko napajanje,
akumulatorske baterije z možnostjo polnje-
nja, polnilec baterije 230 V, 50 HZ, vir
napajanja – akumulator v pasu za enostav-
nejše rokovanje.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

9,700.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave če je predvideno: ta-

koj po sklenitvi pogodbe oziroma najkasne-
je do 20. 12. 1999.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, 1000 Ljubljana, Mirjam Plestenjak,
tel. 061/178-54-96, telefaks
061/178-55-79.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 5. 11. do 12.
11. 1999, vsak delovni dan od 9. do
11. ure.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: 15. 11. 1999 do
9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 11. 1999 ob 10. uri v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-

like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% po-
nudbene vrednosti naročila z veljavnostjo
do vključno datuma veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili Po-
sebnih razpisnih pogojev.

11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov blaga, če ji bo dodelje-
no javno naročilo: ni zahteve.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika blaga, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, sposobnost upravljanja, za-
nesljivost, izkušnje in ugled,

– dveletna garancijska doba.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 20. 11. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
1. usposobljenost in sposobnost po-

nudnika za realizacijo razpisanih del (točke
0–18),

2. popusti (od 0–30 točk),
3. dobavni roki (od 0–12 točk),
4. plačilni pogoji (od 0–9 točk),
5. druge ugodnosti (od 0–5 točk),
6. ponudbena cena.

Opomba: najcenejši ponudnik ni nujno,
da je najugodnejši.

15. Datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: 15. 11.
1999.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: splošne informacije o razpisni dokumen-
taciji, Danica Lašič, tel. 061/178-54-50, in-
formacije o tehničnih karakteristikah Bogatič
Milan, tel. 061/140-10-44 int. 21-63 in tel.
061/443-582.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

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

V javnem razpisu za adaptacijo prosto-
rov potniške blagajne, Javnega podjetja
Ljubljanski potniški promet, d.o.o., objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 88 z dne 29.
10. 1999, Ob-13950, Št. 4393/99 se v 9.
točki datum pravilno glasi: 22. 11. 1999.

Uredništvo
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Št. 22/99 Ob-14229

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Lekarna Kamnik, Šutna 7, 1240 Kam-
nik, tel. 061/819-200, faks 061/819-205,
kontaktna oseba: Čevka Ksenija.

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

3. Kraj izvedbe del: Stanovanjsko po-
slovni objekt “Malin” v Radomljah, pritličje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena, obrtniška, instalacijska dela – do-
končanje lekarne v obstoječem objek-
tu, zgrajenem do IV. gradbene faze,
pritličje SPO “Malin” Radomlje.

Ocenjena vrednost del je 10,500.000
SIT (z DDV).

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: brez variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: za GOI dela je
od 16. 12. 1999 do 16. 2. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Le-
karna Kamnik, Šutna 7, 1240 Kamnik, knji-
govodstvo, tel. 061/819-200, faks
061/819-205, Čevka Ksenija.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 11. 1999,
vsak delovnik do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom na
žiro račun št. 50140-603-57161.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 26. 11. 1999
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Lekarna Kamnik, Šutna 7,
1240 Kamnik, knjigovodstvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 11. 1999 ob 11. uri, v knjigovodstvu
Lekarne Kamnik, Šutna 7, Kamnik.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% ponudbene vrednosti, originalno ga-
rancijo banke, 30 dni od odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 30. 12.
1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
navedena v razpisni dokumentaciji: referen-
ce ponudnika, bonitete ponudnika, višina
ponudbene cene, garancijski rok in druge
ugodnosti iz razpisne dokumentacije.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
80 z dne 1. 10. 1999, pod št. 18.

Lekarna Kamnik

Št. 02/01-99 Ob-14286
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete
5, 3310 Žalec, faks 063/716-311.

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

3. Kraj izvedbe del: Šempeter.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: presta-
vitev ceste L490351 Šempeter–Grušov-
lje in L490412 Podlog–Šempeter, v
predvidenem znesku 55,000.000 SIT.

(b)
(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-

dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso pred-
videne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
mesec december. Dokončanje del je
10. april 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Občina Žalec, Ulica Sa-
vinjske čete 5, 3310 Žalec, tel.
063/715-313, faks 063/716-311, kon-
taktna oseba: Milan Gerželj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 9. 11. 1999 do 12. 11.
1999, v delovnem času.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na račun št. 50750-695-5171.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
25. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Žalec, Oddelek za
okolje, prostor in komunalne zadeve, Ulica
Savinjske čete 5, vložišče, soba št. 42.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za prestavitev ceste L490351 Šempeter–
Grušovlje in L490412 Podlog–Šempeter”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 11. 1999
ob 13. uri, na naslovu: Občina Žalec, Ulica
Savinjske čete 5, 3310 Žalec, sejna soba
št. 11/II.

10. 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 1,000.000
SIT, z veljavnostjo 91 dni od datuma odpi-
ranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
iz lastnih sredstev in ostalih financerjev.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje z opredelitvijo in pooblasti-
lom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi registracijo podjetja in
odločbo upravne enote.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 11. 1999
po 12. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence 20 točk, podatki o strokovnem kadru
in tehnični opremi 10 točk, ponudbena ce-
na 40 točk, plačilni pogoji 10 točk, garanci-
je 10 točk in ostale ugodnosti 10 točk.

Investitor si pridržuje pravico:
– da najcenejše ponudbe ne izbere kot

najprimernejše,
– da v pogodbi določi natančnejše po-

goje,
– da odstopi od oddaje del, ne glede na

razloge.
V teh primerih ponudnik nima pravice

uveljavljati odškodnine iz tega naslova.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: strokovne informacije posreduje Obči-
na Žalec, Oddelek za okolje, prostor in ko-
munalne zadeve, Milan Gerželj, tel.
715-313.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni.

18.
Občina Žalec

Št. 404-08-461/99 Ob-14299
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, kont. ose-
ba Andrej Lesar, tel. 061/171-2338 in
041/699-806 in faks 061/171-1637.

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

3. Kraj izvedbe del: Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba gradbenih in obrtniških del (kerami-
čarska, ključavničarska, mizarska, ste-
klarska, slikopleskarska, tlakarska,
suhomontažna), strojnih in elektro insta-
lacij jakega in šibkega toka na Kardelje-
vi ploščadi 24 v Ljubljani. Dela se oddaja-
jo v celoti.

Ocenjena vrednost vseh del je
17,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne, ponudnik mora obvezno po-
nuditi predloženo varianto iz razpisne doku-
mentacije.
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6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: za izvedbo
vseh del je predvideno 35 koledarskih dni
oziroma pričetek del je predviden 15. 12.
1999 in dokončanje del 20. 1. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MORS, Služba za gradbene zadeve, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontakt-
na oseba Andrej Lesar, tel. 061/171-2338
ali 041/699-806, faks 061/171-1637, v
pisarni št. 326/III.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo dne 12.
11. 1999 ob 10. uri, ko bo za vse ponudni-
ke organiziran skupinski ogled objekta
“Smelt 2” na Kardeljevi ploščadi 24 v Ljub-
ljani.

Zastopniki ponudnikov pred dvigom raz-
pisne dokumentacije morajo obvezno pre-
dati naročniku pooblastilo o zastopanju po-
nudnika.

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

predložiti ponudbo: ponudbo je treba pred-
ložiti najkasneje do 2. 12. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti
na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, v spre-
jemno pisarno – vložišče, tel.
061/171-2389, faks 061/131-8164.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj,
ponudba MORS/BO-G71/99, izvedba
gradbeno obrtniških del na Kardeljevi ploš-
čadi”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 12. 1999 ob
13. uri, na naslovu: MORS, Služba za grad-
bene zadeve, Kardeljeva ploščad 21, v sej-
ni sobi št. 327/III, kontaktna oseba je An-
drej Lesar, tel. 061/171-2338 ali
041/699-806. Odpiranje ponudb vodi ko-
misija za javna naročila.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv
v višini 10% razpisne vrednosti del, kot jams-
tvo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil
pogodbo z naročnikom. Bančna garancija
mora biti veljavna najmanj 90 dni, šteto od
dneva odpiranja ponudb, to je do 2. 3. 2000.

Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, ki ni
opremljena z ustrezno garancijo za resnost
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glede financiranja ni pogojev. Plačilo izve-
denih del bo izvajano na podlagi potrjenih
mesečnih situacij v roku 60 dni od dneva
potrditve s strani naročnika.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: če ponudnik nastopa v
ponudbi s podizvajalci, mora z le-temi skle-
niti pogodbo o skupnem nastopanju pri tem
javnem naročilu. Omenjeni dokumenti so
sestavni del ponudbe.

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:
ponudnikom bo priznana sposobnost, koli-
kor imajo izkušnje in tehnične sposobnosti
za izvedbo tovrstnih del:

– izpolnjevati morajo zakonske pogoje
za izvedbo javnega naročila,

– dokazila o finančnih sposobnostih, po-
ravnanih obveznostih in zakonitem poslova-
nju,

– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah, potrebnih za izvedbo
javnega naročila,

– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
predajo ponudb, to je po 12. uri, dne 2. 12.
1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
kriteriji in način ocenjevanja ponudb so po-
drobno navedeni v razpisni dokumentaciji.

Izločilni kriteriji (ponudbi mora biti prilo-
ženo):

– izpolnjeno povabilo k oddaji ponudbe,
– izjava ponudnika, da se strinja z vsebi-

no razpisnih pogojev ter s splošnimi pogod-
benimi pogoji, ter da je ponudbo pripravil
skladno z navodilom za izdelavo ponudbe,

– overjeno dokazilo pristojnega organa
o registraciji ponudnika za dejavnost, v ka-
tero sodi izvajanja jevnega naročila, ki na
dan odpiranja ponudb ni starejše od 30
dni,

– odločba pristojnega organa o izpolnje-
vanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvaja-
nje javnega naročila,

– izjava ponudnika o stanju na dan po-
nudbe,

– bilanca stanja in uspeha v zadnjem le-
tu za pravne osebe,

– BON 1, BON 2 oziroma BON 3, ki na
dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši
od 30 dni,

– blokiran žiro račun ponudnika v prete-
klih šestih mesecih in izkazana ne krita čista
izguba iz poslovanja,

– dokazila pristojnih organov, da ima po-
nudnik na dan priprave ponudbe poravnane
davke in prispevke, določene z zakonom,

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– podpisane in žigosane vse strani prilo-

žene pogodbe,
– izjava ponudnika, da bo izdelal projekt

izvedenih del (PID) za opravljeno delo,
– dokumentacija mora biti urejena po

vrstnem redu, določenem v 22. točki razpi-
sne dokumentacije,

– ponudnik mora ponuditi izvedbo vseh
del, navedenih v popisu del.

Ocenjevalni kriteriji s ponderji so: cena
0,8 in reference na podobnih delih v zad-
njih dveh letih 0,2.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije o JN na naslovu: MORS, Služba za
gradbene zadeve, Kardeljeva ploščad 21,
1000 Ljubljana, pri kont. osebi Andreju Le-
sarju, tel. 061/171-2338 in 041/699-806,
od 12. 11. 1999 do 30. 11. 1999, od 8.
do 10. ure, oziroma po predhodnem tele-
fonskem dogovoru.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni bila
objavljena.

18.
Ministrstvo za obrambo RS

Št. 29/99 Ob-14314
1. Naročnik, poštni naslov, št. telefaksa:

Stanovanjski sklad občine Maribor, Grajski
trg 1, 2000 Maribor, faks 062/215-221.

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

3. Kraj izvedbe del: Maribor - Tezno.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba obrtniških in instalacijskih del za iz-
gradnjo bloka z varovanimi stanovanji.

Ocenjena vrednost celote:
140,000.000 SIT.

b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek de-
cember 1999, zaključek december 2000.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Velt
d.o.o., Parmova 8, 2000 Maribor, kontakt-
na oseba Mateja Ribič, dipl. ek., tel.
062/30-06-100, faks 062/30-06-103, ob
predložitvi potrdila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 8. 11. 1999
do 19. 11. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, negotovinsko
plačilo z virmanom na ŽR
51800-601-57177, namen nakazila: za raz-
pisno dokumentacijo-obrtniška in instalacij-
ska dela.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 12. 1999 do 10. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine
Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, taj-
ništvo – soba 206.

Zapečatene kuverte morajo biti vidno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za izvedbo obrtniških in instalacijskih del za
izgradnjo bloka z varovanimi stanovanji”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov po-
nudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 12. 1999 ob 12. uri na naslovu: Stano-
vanjski sklad občine Maribor, Grajski trg
1/II, Maribor, sejna soba št. 209.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
sestavni del ponudbe je bančna garancija
za resnost ponudbe v višini 10% ocenjene
vrednosti del, z veljavnostjo do 3. 1. 2000.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo izvedena dela plačeval v 60
dneh po predložitvi in obojestranski potrdi-
tvi situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 3. 1. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence ponudnika in podizvajalcev v obdobju
zadnjih 5 let za tovrstna dela, ponudbena
cena, rok izvedbe, garancijski rok, uspo-
sobljenost ponudnika. Način uporabe meril
in teža posameznega merila je razvidna iz
razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Mateja Ribič, dipl. ek., tel.
062/30-06-100.

17., 18.
Stanovanjski sklad

občine Maribor

Št. 29/99 Ob-14315
1. Naročnik, poštni naslov, št. telefaksa:

Stanovanjski sklad občine Maribor, Grajski
trg 1, 2000 Maribor, faks 062/215-221.

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

3. Kraj izvedbe del: Maribor - Tezno.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba gradbenih del in zunanje ureditve s
priključki za izgradnjo bloka z varovani-
mi stanovanji.

Ocenjena vrednost celote:
149,000.000 SIT.

b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek de-
cember 1999, zaključek december 2000.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Velt
d.o.o., Parmova 8, 2000 Maribor, kontakt-
na oseba Mateja Ribič, dipl. ek., tel
062/30-06-100, faks 062/30-06-103, ob
predložitvi potrdila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 8. 11. 1999
do 19. 11. 1999, razen dokumentacije za
komunalne priključke, ki bo na razpolago
od 25. 11. 1999 naprej.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):

50.000 SIT, negotovinsko plačilo z virma-
nom na ŽR 51800-601-57177, namen na-
kazila: za razpisno dokumentacijo-gradbena
dela

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 12. 1999 do 10. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine
Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, taj-
ništvo – soba 206.

Zapečatene kuverte morajo biti vidno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za izvedbo gradbenih del in zunanje uredi-
tve s priključki za izgradnjo bloka z varovani-
mi stanovanji”. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 12. 1999 ob 11. uri na naslovu: Stano-
vanjski sklad občine Maribor, Grajski trg
1/II, Maribor, sejna soba št. 209.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
sestavni del ponudbe je bančna garancija
za resnost ponudbe v višini 10% ocenjene
vrednosti del, z veljavnostjo do 3. 1. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo izvedena dela plačeval v 60
dneh po predložitvi in obojestranski potr-
ditvi situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 3. 1. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence ponudnika in podizvajalcev v obdobju
zadnjih 5 let za tovrstna dela, ponudbena
cena, rok izvedbe, garancijski rok, uspo-
sobljenost ponudnika. Način uporabe meril
in teža posameznega merila je razvidna iz
razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Mateja Ribič, dipl. ek., tel.
062/30-06-100.

17., 18.
Stanovanjski sklad

občine Maribor

Št. 110-1/99 Ob-14328
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6,  telefaks 136-97-46.

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

3. Kraj izvedbe del: AC Kozina–Klanec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
AC Kozina–Klanec od km 7,5 do km
11,5; izvedba kontrolnega piezometra
ACR – 1/99.

Ocenjena vrednost celote je
10,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov

in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v
celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok dokonča-
nja del je 20 dni od uvedbe izvjalca v delo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
103/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 17-88-439, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 26.11.1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 7.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
26.11.1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za AC Kozina–Klanec od km 7,5 do km
11,5; izvedba kontrolnega piezometra ACR
– 1/99«. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 11.
1999 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Re-
publike Slovenije za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 300.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture), z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
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lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena  in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, dipl. inž, Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a,  1000 Ljubljana, tel.
17-88-331, faks 17-88-332.

17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 352-01-14/98 Ob-14334
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: investitor je Občina Izola, Sončno na-
brežje 8, Izola, postopek za izbiro izvajalca
brez omejitev vodi Urad za komunalni razvoj,
Postonjska 3, Izola, kontaktna oseba je Pod-
breznik Martin inž. gradb., tel. 066/480-220
ali 480-200, faks 066/480-210.

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

3. Kraj izvedbe del: Izola, Cona mestne
industrije –CMI.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocena vrednosti celotnih del:
gradbena in inštalacijska dela za izved-
bo komunalne infrastrukture – opreme
fekalne kanalizacije, meteorne kanali-
zacije, vodovodno omrežje, NN elektro
omrežje in javna rasvetljava, telefonska
kabelska kanalizacija, plinsko omrežje
in ceste.

Orientacijska vrednost del znaša:
130,000.000 SIT,

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik v osnovni ponudbi ne
sme ponuditi variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končnja del: predvideni rok za pričetek del
je februar 2000, rok dokončanja razpisanih
del je junij 2000.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko interesenti dvig-
nejo na Uradu za komunalni razvoj, Postonj-
ska ul. št. 3, Izola, pri Podbreznik Martinu
ali Stupar Borisu tel. 066/480-222, ob
predložitvi potrdila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Datum do katerega je možno prevzeti
razpisno dokumentacijo: 17. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumntacijo: cena razpisne dokuntacije je
20.000 SIT.

Način plačila razpisne dokumentacije: na
žiro račun Občine Izola št:
51430-630-90025 z navedbo predmeta
naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo ter polni naslov na kate-
rega se predloži ponudba: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo predložene najkasne-
je do 6. 12. 1999, do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Izola, Urad za
komunalni razvoj, Postonjska ul. št. 3, 6310
Izola, v glavni pisarni – vložišču Urada, soba
št. 1, pri prevzemnici Klari Giassi.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta javnega
naročila “Javni razpis – Komunalna oprema
CMI“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek
6. 12. 1999 ob 9.30 v sejni sobi Urada za
komunalni razvoj, Postojnska 3, Izola. Od-
piranje vodi predsednik komisije  Podb-
reznik Martin inž. gradb.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s se-
boj pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje sprejemlji-
vih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 10% razpisane vrednosti del. Trajanje
bančne garancije mora biti skladno z opcijo
ponudbe (20. 2. 1999).

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: plačila se izvajajo v skladu z določili
zakona in navodila o izvrševanju proračuna
v roku 60 dni od dneva izstavitve situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki, ki bodo sodelovali na jav-
nem razpisu se morajo izkazati z dokazi-
lom o registraciji in odločbo upravnega or-
gana o opravljanju dejavnosti za razpisano
vrsto del, kolikor ta dela ali posamezne
sklope del ne izvajajo s podizvajalci, obraz-
ci BON 1, BON 2 ali BON 3 oziroma dru-
gim izkazom iz katerega je razvidna finanč-
na sposobnost za izvedbo posla, ter po-
datkom o razpolaganju z elementi opreme
potrebne za izvedbo del.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 20. 2. 2000.

Predvideni datum objave javnega razpi-
sa: 5. 11. 1999.

Predvideni datum objave dodelitve jav-
nega naročila: 20. 1. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila:
– raven celovitosti ponudbe,
– ponudbena cena,
– kvaliteta,
– doseganje zahtevanih parametrov,
– rok izvedbe,
– obseg in rok garancije (odzivni rok,

rok za odpravo napak),
– dosedanje reference ponudnika in mo-

rebitnih podizvajalcev na enakih ali sorod-
nih delih,

– usposobljenost ponudnika (splošna),
– sposobnost ponudnika (konkretna),
– druge posebne ugodnosti, prednosti.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni v roku 45 dni po
uspelem javnem odpiranju ponudb.

17., 18.
Občina Izola

Ob-14336
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212
Dobrovo, tel. 065/135-10-30 faks
065/135-10-39.

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

3. Kraj izvedbe del: Šmartno-jedro na-
selja.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcijo objekta Šmartno 38 in 40,
gradbeno obrtniška in instalacijska de-
la; 15,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ne.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
18. 11. 1999, dokončanje del 5. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo,
kontaktna oseba Simčič Tonka,
tel. 065-135-10-35.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14.ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR Občine
Brda, Dobrovo 52000-630-7017.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
15. 11. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Brda, Trg 25. maja
2, 5212 Dobrovo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – ne odpiraj«
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in navedbo predmeta naročila in
sicer: «Javni razpis-Šmartno 38 in 40.«

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 11. 1999 ob 13.15, v prostorih Obči-
ne Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo.

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 sklicevanja na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: glavni pogoji glede financiranja so na-
drobno opredeljeni v razpisni dokumenta-
ciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: razvidno iz razpisne
dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno – poslovne  in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: vsebina listin, ki jih mora predložiti
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ponudnik za dokazovanje pogojev je opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (15. 11. 1999 do 13.15.).

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

16., 17., 18.
Občina Brda

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

V javnem razpisu brez omejitev za inženi-
ring storitve pri realizaciji investicij na držav-
nih cestah, Ministrstva za promet in zveze –
Direkcije RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 80 z dne
1. 10. 1999, Ob-12484, Št. 011-04-20/98,
in v popravku tega istega javnega razpisa,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 88 z dne
29. 10. 1999, Ob-14119, se 11. točka po-
pravi in se pravilno glasi:

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 11.
1999 ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

Uredništvo

Ob-14210
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260
Bled, tel. št. 064/748-010.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca storitev brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: mesečno izdajanje občinske-
ga glasila “Blejske novice” v nakladi 4000
izvodov, distribucija časopisa po gospo-
dinjstvih in trženje oglasnega prostora.

Ocenjena vrednost storitve je: 5,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Bled.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: izvedba naročila je vezana na registraci-
jo pravne ali fizične osebe za izdajanje časo-
pisov (DE/22.12 po standardni klasifikaciji
dejavnosti).

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: bo navede-
no v razpisni dokumentaciji.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne klasifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: pravne ali
fizične osebe morajo v ponudbi navesti imena

in priimke ter strokovne kvalifikacije lastnih
kadrov, ki bodo odgovorni za izvedbo naloge.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo samo za del
storitve: ponudniki lahko ponudijo samo ce-
lotno storitev.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso možne.

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: storitev se izvaja perio-
dično vsak mesec, začne pa se s 1. 1. 2000
in konča 31. 12. 2000.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled,
kontaktna oseba Marjana Burja tel. št.
748-01-20.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do treh dni pred ro-
kom za oddajo ponudb, in sicer vsak delovni
dan od 9. do 12. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 5.000
SIT na žiro račun št. 51540-603-50251,
sklic na št. 1191.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti najkasneje do 6. 12. 1999 do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predlo-
žiti v zaprtih kuvertah z oznako “Javni razpis
– Blejske novice” na naslov: Občina Bled,
Cesta svobode 13, 4260 Bled.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo javno odpirale in predsta-
vile dne 7. 12. 1999 ob 10. uri v sejni sobi
Občine Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevane:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti javnega razpisa. Trajanje
veljavnosti garancije je do 31. 12. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik bo mesečno
po dvanajstinah plačeval storitve izvajalca.
Podrobnejša obrazložitev bo opredeljena v
razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
naročilo: podpisana pogodba, sestavljena po
zahtevah iz razpisne dokumentacije in garan-
cija za dobro izvedbo del.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za opravljanje
razpisanih storitev.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po 7. 12. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
datum izdaje prve številke časopisa, referen-
ce, predlagani načini trženja oglasnega pro-
stora. Merila imajo enako udeležbo v končni
oceni.

Podrobnejša določila vsebuje razpisna
dokumentacija.

18., 19., 20.
Občina Bled

Št. 443-05/99 Ob-14228
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Urad predsednika vlade, Gregor-
čičeva 20, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: zavarovanje avtomobilov
Urada predsednika vlade Republike Slo-
venije po posebni specifikaciji:

– zavarovanje zajema naslednje kombi-
nacije:

1. AO,
2. AO PLUS,
3. avtomobilsko kasko za 1% odbitno

franšizo od nabavne vrednosti novega avto-
mobila, na dan obračuna škode,

4. kraja vozila in sestavnih delov brez
franšize,

5. razbitje stekel in nalet divjadi brez
franšize,

6. poškodbe vozila na parkirišču brez
franšize,

7. zavarovanje dodatne opreme/radij-
ski sprejemnik, mobitel in prtljaga,

8. nezgode voznika in potnikov za
smrt, invalidnost in dnevna odškodnina.

Ocenjena vrednost naročila: 10,000.000
SIT letno.

Naročnik si pridržuje pravico, da za posa-
mezno zavarovalno kombinacijo ne sklene
zavarovanja.

4. Kraj izvedbe: zavarovanje obsega ob-
močje Slovenije in tujino.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: zavarovanje se sklene
za dobo 1 leta od 1. 1. 2000 do 31. 12.
2000. Oba datuma sta vključena.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Urad
predsednika vlade, Gregorčičeva 20, Ljub-
ljana, kontaktna oseba Dragica Vidovič, tel.
178-1401, faks 178-1413.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 8. 11. 1999 do
25. 11. 1999 vsak delovni dan med 10. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je brezplač-
na, podatki iz nje so poslovna skrivnost.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 10. 12. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Urad predsednika vlade, Gre-
gorčičeva 20, Ljubljana, Služba za ekonom-
ske zadeve, z oznako “Ne odpiraj – Ponud-
ba”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 12. 1999 ob 11. uri v sejni sobi 109 na
naslovu: Urad predsednika vlade, Gregorči-
čeva 20, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo navzoči pri javnem odpiranju ponudb
morajo predložiti pisno pooblastilo ponudni-
kov za zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
nepreklicna bančna garancija, izplačljiva na
prvi poziv, v višini 10% od ponujenega zne-
ska iz ponudbe za resnost ponudbe z veljav-
nostjo, ki mora biti najmanj enaka datumu
veljavnosti ponudbe.
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13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– potrdilo, da ponudnik ni v postopku pri-
silne poravnave, v stečajnem ali likvidacij-
skem postopku,

– potrdilo, da ima ponudnik poravnane ob-
veznosti za davke, takse in zakonske dajatve,

– potrdilo, da vodstveni delavci ponudni-
ka niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.

16. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 31. 12. 1999.

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

1. cena (premija) in plačilni pogoji (pla-
čilo v več obrokih, obrestna mera). Pri oceni
cene  (premije) bomo upoštevali ceno (pre-
mijo) brez upoštevanja bonusa ali malusa.
Merilo predstavlja 85% skupne ocene. Pred-
nost ima nižja cena (nižji rang) in več obrokov
z najnižjo obrestno mero pri največjem števi-
lu obrokov.

2. orientacijski čas, potreben za izpla-
čilo škode. Pod časom, potrebnim za izpla-
čilo škode, razumemo čas v dnevih od na-
stanka škode do  sklenitve zaključnega spo-
razuma. Merilo predstavlja 10% skupne oce-
ne. Prednost ima krajši čas (nižji rang).

3. višina bruto realizirane zavarovalne
premije, razen življenjskih zavarovanj, za leto
1998. Merilo predstavlja 5% skupne ocene.
Prednost predstavlja večji obseg realizacije
in s tem nižji rang.

Najugodnejši ponudnik je tisti, ki zbere
najnižjo skupno oceno pri vseh merilih.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
do 23. 12. 1999.

19., 20.
Vlada Republike Slovenije

Urad predsednika vlade

Št. 853-33/4-99 Ob-14230
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših Hrastnik, Novi Log 4/A,
Hrastnik, tel. 0601/54-100, faks
0601/54-110.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila:  pranje, sušenje, likanje, zla-
ganje, sortiranje perila po vrstah, ozna-
čevanje perila in transport perila.

Ocenjena vrednost naročila: 10,462.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: prevzem umazanega pe-
rila in dostava čistega perila v prostorih na-
ročnika.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96).

(c)
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 1. 2000,
zaključek 31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
starejših Hrastnik, Novi Log 4/A, 1430 Hrast-
nik, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 16. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 3.000 SIT, na negotovinski na-
čin na žiro račun št. 52710-603-41292 ali v
gotovini na blagajni na sedežu naročnika.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 19. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dom starejših Hrastnik, Novi
Log 4/A, 1430 Hrastnik, tajništvo z oznako
Za javni razpis – Pranje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 11. 1999 ob 13. uri v Domu starejših
Hrastnik, Novi Log 4/A, Hrastnik, v sejni sobi.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, ki mora veljati do
6. 1. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik bo plačeval
opravljeno storitev v pogodbenem roku na
podlagi računa, ki bo izstavljen dvakrat me-
sečno.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolnjevati vse kriterije iz 8.
člena navodil ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 19. 11. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe so podrobno določe-
na v 11. členu navodil ponudnikom za izdela-
vo ponudbe, ki so sestavni del razpisne do-
kumentacije.

18. Druge informacije o naročilu:  dodat-
ne informcije se lahko zahtevajo pisno na
naslovu pod 1. točko; ponudniki bodo o izbi-
ri obveščeni do 26. 11. 1999.

19., 20.
Dom starejših Hrastnik

Ob-14231
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Srednja strokovna in poklicna šola Ce-
lje, Ljubljanska cesta 17, Celje, faks
063/441-607.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: čiščenje šolskih in poslov-
nih prostorov.

Ocenjena vrednost naročila: 14,500.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: šolski in poslovni prosto-
ri Srednje strokovne in poklicne šole v Celju.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 1. 2000 do 31. 12.
2000.

Časovna razmejitev in trajanje storitve je
razvidno iz razpisne dokumentacije.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sred-
nja strokovna in poklicna šola Celje, Ljubljan-
ska c. 17, Celje, tel. 063/400-912, tajniš-
tvo šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno dvigniti od 8. 11. 1999 do
12. 11. 1999 od 9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno vplačati 5.000 SIT na ŽR
50700-603-30367, sklic na št. 759901.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 11. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Srednja strokovna in poklic-
na šola Celje, Ljubljanska c. 17, Celje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 11. 1999 ob 13. uri na sedežu šole,
Ljubljanska c. 17, v učilnici 1B (prvo nad-
stropje desno).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija 5% od ponudbene vredno-
sti z veljavnostjo do 31. 12. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: določeno v razpisni
dokumentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna doku-
mentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 26. 11. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, boljše reference, razmerje ce-
na/količina in kvaliteta ponujenih storitev in
druga merila navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki vse-
buje najnižjo ceno, temveč presoja o izbiri v
skladu z merili, ki so navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

19., 20.
Srednja strokovna in poklicna šola

Celje

Ob-14232
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Območna enota Ljubljana, Parmo-
va 32, Ljubljana, tel. 061/13-63-203.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: čiščenje poslovnih prosto-
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rov in oskrba s pripadajočimi čistili;
8,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Parmova 32 in
Smoletova 12.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 1. 2000 do 31.
12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ob-
močna enota Ljubljana, Parmova 32, Ljublja-
na, soba št. 511 kont. oseba Bojan Gruden,
tel. 061/13-63-386, faks 061/13-63-203.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 26. 11. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za razpisno doku-
mentacijo ponudniki lahko poravnajo na bla-
gajni (soba 401) oziroma z virmanom na ra-
čun št. 50106-603-44712.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 11. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Območna enota Ljubljana,
Parmova 32, vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
čiščenje poslovnih prostorov s pripadajočimi
čistili” in z navedbo številke objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 12. 1999 ob
11. uri na naslovu: Zavod Republike Sloveni-
je za zaposlovanje, Območna enota Ljublja-
na, Parmova 32, sejna soba K07.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: določeno v razpisni
dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: 29. 11. 1999 ob
13. uri.

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

18., 19., 20.
Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje

Ob-14449
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Območna enota Ljubljana, Parmo-
va 32, Ljubljana, tel. 061/13-63-203.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: fizično in tehnično varova-
nje poslovnega objekta, 6,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Parmova 32 in
Smoletova 12.

5. (a), (b), (c).
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ob-
močna enota Ljubljana, Parmova 32, Ljublja-
na, soba št. 511 kont. oseba Bojan Gruden,
tel. 061/13-63-386, faks 061/13-63-203.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 11. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za razpisno doku-
mentacijo ponudniki lahko poravnajo na bla-
gajni (soba 401) oziroma z virmanom na ra-
čun št. 50106-603-44712.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Območna enota Ljubljana,
Parmova 32, vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
fizično in tehnično varovanje poslovnega ob-
jekta” in z navedbo številke objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 12. 1999 ob
9. uri na naslovu: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Območna enota Ljubljana,
Parmova 32, sejna soba K07.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: določeno v razpisni
dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: 29. 11. 1999 ob
13. uri.

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

– cena 70%,
– kvaliteta 30%.
18., 19., 20.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Ob-14233
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o., Trg
revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144,
faks 0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: rekultivacija površin v prido-
bivalnem prostoru RTH, ocenjena vrednost
naročila 20,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: Rudarski
zakon z vsemi pripadajočimi podzakonskimi
akti.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 1. 2000 do 31. 12.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTH,
d.o.o., Oddelek za investicije, Trg revolucije
12, Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 22. 11. 1999.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 29. 11. 1999 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RTH, d.o.o., Trbovlje, Odde-
lek za investicije (Marjana Žagar), Trg revolu-
cije 12, 1420 Trbovlje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 11. 1999 ob 10. uri v Trbovljah na od-
delku za investicije.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 2% od ponudbene
vrednosti v skladu z opcijo ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačevanje opravljenih
del na podlagi mesečnih situacij ali računov
plačljivih v roku 30 dni po izstavitvi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: posamezni ponudnik izdela
ponudbo za celotna razpisana dela.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 29. 11. 1999 po
oddajni ponudbe.

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

– cena ponujenih storitev – do 40 točk,
– rok plačila – do 15 točk,
– fiksnost cen – do 10 točk,
– možnost kompenzacije – do 5 točk,
– celovitost opravljanja del v lastni režiji –

do 10 točk,
– reference – do 20 točk.
18. Druge informacije o naročilu: infor-

macije o naročilu je možno dobiti pri Cvibov-
šek Francu v času razpisa vsak dan od 12.
do 14. ure po tel. 0601/26-144 int. 401.

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

20.
RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-14234
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Gorenjska, d.d., Bleiweisova
6, Kranj, faks 064/211362.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: kolektivno nezgodno zava-
rovanje in avtomobilsko zavarovanje.

4. Kraj izvedbe: na območju Elektro Go-
renjske, d.d.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1. 1. 2000 do 31. 12.
2005.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Elek-
tro Gorenjska, d.d., Bleiweisova 6, Kranj,
tajništvo, III. nadstropje med 10. in 12. uro
po predhodni enodnevni najavi po faksu
064/211-362 in z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov za razpis v višini 10.000 SIT
na ŽR 51500-601-26042.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 15. 11. 1999.

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

predložiti ponudbo: 30. 11. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d., Blei-
weisova 6, Kranj, tajništvo III. nadstropje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Elektro Gorenjska, d.d., Bleiweisova 6,
Kranj, sejna soba – III. nad., 30. 11. 1999
ob 8.30.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% od ponudbene cene za resnost ponud-
be, da bo sklenil pogodbo pod pogoji, ki so
navedeni v razpisni dokumentaciji.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: 30. 11. 1999 od
8. ure.

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

– višina ponudbene premije (z upošteva-
njem odbitne franšize) – 55%,

– plačilni pogoji premij (število obrokov –
10%,

– rok likvidacije in izplačila škode – 5%,
– reference na tovrstnih zavarovanjih –

15%,
– višina garancijskega sklada – 15%.
18., 19., 20.

Elektro Gorenjska,
javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Kranj

Št. 11/2-124/99 Ob-14287
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: zavarovanje premoženja, in-
teresov in oseb Telekoma Slovenije, d.d.,
408,632.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Republike Slo-
venije.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če

se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se potegujejo za naro-
čilo v celoti.

7. (a), (b)
8.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v prostorih službe za zavarovanje – II.
nadstropje poslovne zgradbe Telekoma Slo-
venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba
213.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo lahko ponudniki prevzamejo do roka za
oddajo ponudb vsak delovni dan od 8. do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentaci-
je ponudnik predloži potrdilo o plačilu 10.000
SIT, razen ponudnikov, ki so sodelovali že pri
razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
73-74 z dne 10. 9. 1999, Ob-11116.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.

Ob dvigu razpisne dokumentacije ponud-
nik posreduje matično in davčno številko po-
nudnika in pisno pooblastilo delniške zavaro-
valne družbe.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevajo se ponudbe,
ki jih prejme naročnik na svoj naslov do 6.
12. 1999, do vključno 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, ali oddajte osebno v prostorih službe
za zavarovanje – II. nadstropje poslovne
zgradbe Telekoma Slovenije, d.d., Cigaleto-
va 15, Ljubljana, soba 213.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 6. 12. 1999, v sobi št.
801 poslovne stavbe Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, s pričetkom
ob 12. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblasti-
la za zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana je bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1% od vrednosti javnega razpi-
sa – premije, na katerem konkurira ponud-
nik, kar znaša 4,086.320 SIT.

Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-

pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): komisija
bo upoštevala spodnja merila v zaporedju po
pomembnosti:

1. reference ponudnika in kadra na
razpisanem področju,

2. višina ponudbene cene – premije,
3. čas izplačila zavarovalnine/odškod-

nine od dneva, ko bo ponudniku dostavljena
potrebna dokumentacija za likvidacijo škod-
nega primera.

18.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: Uradni list RS,
št. 44-45 z dne 11. 6. 1999, Ob-4823.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen dne 10. 9. 1999 pod št.
Ob-11116.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 110-1/99 Ob-14327
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielrje-
va 6,  telefaks 136-97-46.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: prenos lege gradbene par-
cele in izdelava parcelacijskih načrtov
za priključek Lopata.

Ocenjena vrednost naročila je
10,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: priključek Lopata.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o
zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok dokončanja del je v
120 dneh po podpisu pogodbe, oziroma
120 dneh po prevzemu tehnične dokumen-
tacije.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo na naslovu: Družba za državne ceste,
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 raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 26. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do 26.
11. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba za
Prenos lege gradbene parcele in izdelava
parcelacijskih načrtov za priključek Lopata«.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 11.
1999 ob 10. uri, na naslovu: Direkcija Re-
publike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljub-
ljana, sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 315.000 SIT in veljavnostjo 91
dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti finan-
cira naročnik iz lastnih sredstev. Način pla-
čevanja z roki je določen v pogodbi kot ob-
vezni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nasto-
panje (joint venture), z opredelitvijo in poob-
lastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: strokov-
ne informacije posreduje Damijana Borštnar,
inž. – Družba za državne ceste, d.o.o., Eins-
pielerjeva 6, tel. 30-94-203, faks 30-94-213.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 3078/99 Ob-14337
1. Naročnik, poštni naslov, številka, šte-

vilka telefaksa: Javno podjetje Elektro Ljublja-
na, d.d. Slovenska 58, 1516 Ljubljana, faks
061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: čiščenje poslovnih prosto-
rov Javnega podjetja Elektro Ljubljana
d.d.

Ocenjena vrednost naročila znaša
65,000.000 SIT za obdobje 3 let.

4. Kraj izvedbe: področje javnega podjet-
ja Elektro Ljubljana, d.d.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo, zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), navo-
dilo o vsebini objav za javna naročila v Urad-
nem listu (Ur. l. RS, št. 60/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik
mora podati izjavo:

– da ima v rednem delovnem razmerju 10
ali več delavcev, ki so usposobljeni za izvaja-
nje storitev čiščenja poslovnih prostorov, kot
je navedeno v razpisni dokumentaciji,

– da ima v rednem delovnem razmerju de-
lavce z izpitom varstva pri delu ali s posebno
pogodbo zagotovljeno usposabljanje in pre-
verjanje znanja s področja varstva pri delu,

– da ima na lokacijah uprave in poslovnih
enot naročnika zagotovljen nadzor nad izva-
janjem razpisanih storitev.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: upoštevali bomo tudi delne po-
nudbe, ki se bodo nanašale na posamezne,
v razpisni dokumentaciji opredeljene sklope
poslovnih prostorov, s tem, da morajo ustre-
zati vsem razpisanim pogojem.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudniki lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudba mora biti izdelana na na-
čin kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: ponudnik bo opravljal
storitev čiščenja za dobo 3 let od 1. 1. 2000
dalje.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.:
131-52-55 v sobi št, 16/VI na naslovu Javno
podjetje Elektro Ljubljana d.d., Slovenska ce-
sta 56/VI, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago do 12. 11. 1999 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija bo na razpolago za plači-
lo 10.000 SIT na žiro račun Elektro Ljublja-
na, d.d. št.: 50102-601-90004, sklic na šte-
vilko: 007991-276 z obvezno navedbo davč-
ne številke.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 6. 12. 1999 do 14. ure,
ponudbe oddane po tem roku ne bodo upo-
števane.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo 7. 12. 1999 ob
12. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56
/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo ude-
ležili odpiranja ponudb morajo predložiti pod-
pisano in žigosano pooblastilo za zastopanje
ponudnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5 % ponudbene
vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in / ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: pogoji plačila se bodo
dokončno oblikovali v pogodbi, skladno z
razpisno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ne.

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

– izpis registracije ponudnika in veljavno
dovoljenje pristojnega upravnega organa, ki
nista starejša od 90 dni od te objave, oziro-
ma samostojni podjetniki priglasitveni list
DURS-a, ki ni starejši od 30 dni od te objave,

– izjava o podpisu pogodbe o prevzemu
delavk na delo,

– izjava o minimalni kadrovski usposob-
ljenosti in tehnični opremljenosti,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacij-
skem postopku, ne starejše od 30 dni od
te objave,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da njegovo poslovanje
ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, ne
starejše od 30 dni od te objave,

– bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% ponudbene vrednosti,

– izjava banke, da bo predložil garancijo
za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v viši-
ni 10% pogodbene vrednosti,

– obrazca o boniteti BON 1, BON 2, ozi-
roma BON 3, ne starejša od 30 dni od te
objave, oziroma davčna odmera samostoj-
nega podjetnika za leto 1998, ne starejše od
90 dni od te objave,

– dokazilo o poravnanih obveznosti iz na-
slova davkov in drugih dajatev, ne starejše
od 30 dni od te objave,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, vodstveni delavci ponud-
nika niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ne sta-
rejše od 30 dni od te objave,

– ponudbeni predračun z rekapitulacijo,
– potrjen predlog pogodbe o prevzemu

delavk na delo,
– potrjen predlog pogodbe o izvajanju čiš-

čenja poslovnih prostorov,
– potrjene reference o opravljanju stori-

tev čiščenja poslovnih prostorov.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: ponudba je ve-
ljavna 90 dni od dneva te objave.

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

– ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– fiksnost ponudbene cene,
– reference ponudnika.
18. Druge informacije o naročilu: nave-

dene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik
bo posredoval le pisna pojasnila na pisne
zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno po-
sredovane do 22. 11. 1999.

19., 20.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana d.d.

Ob-14370
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo za

finance, Sektor za upravljanje z javnim dol-
gom, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro naju-
godnejšega ponudnika brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izbor plačilnega agenta za
izplačevanje državnih vrednostnih papir-
jev za dobo dveh let:
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– 1.500 SIT na imetnika državnega vred-
nostnega papirja na izplačilo, vendar največ
15,000.000 SIT za celotno naročilo v prime-
ru preverjanja pravilnosti podatkov imetnika,

– 500 SIT na imetnika državnega vred-
nostnega papirja na izplačilo, vendar največ
5,000.000 SIT za celotno naročilo v prime-
ru, da preverjanje pravilnosti podatkov imet-
nika ni potrebno.

4. Kraj izvedbe: Ministrstvo za finance,
Beethovnova 11, 1502 Ljubljana.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o javnih naročilih (Uradni list RS,

št. 24/97),
– zakon o reviziji postopkov javnega na-

ročanja (Uradni list RS, št. 78/99),
– odredba o obvezni vsebini razpisne in

ponudbene dokumentacije (Uradni list RS,
št. 33/97, 63/97),

– odredba o spremembi in dopolnitvi odred-
be o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Uradni list RS, št. 84/99),

– uredba o višini zaščite domačih ponud-
nikov v postopku oddaje javnih naročil in o
merilih, kdaj šteje, da so blago, gradbena
dela ali storitev domačega porekla (Uradni
list RS, št. 47/97),

– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje
svojih obveznosti v postopkih javnega naro-
čanja (Uradni list RS, št. 73/97),

– navodilo o spremembah in dopolnitvah
navodila o vrstah finančnih zavarovanj, s ka-
terimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svo-
jih obveznosti v postopkih javnega naročanja
(Uradni list RS, št. 84/99).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navedba
osebja, ki bo sodelovalo pri izvedbi.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se ponudniki potegujejo tudi samo za del
storitev: naročilo ni objavljeno po delih.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 24 mesecev, od 6. 1.
2000 do 6. 1. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za finance, Sektor za upravljanje z
javnim dolgom, Beethovnova 11, 1502 Ljub-
ljana.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT na račun številka
50100-630-10014, sklic na 6522.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 11. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za finance, Sek-
tor za upravljanje z javnim dolgom, Beethov-
nova 11, 1502 Ljubljana.

Ovojnica s ponudbo mora biti zapečate-
na in jasno označena z napisom “Ponudba –
Ne odpiraj”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 11. 1999 ob 10. uri, na Ministrstvu za
finance, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:

– garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbe-

nih obveznosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačilo za razpisno do-
kumentacijo mora biti izvršeno v 8-ih dneh
od dviga razpisne dokumentacije.

Plačilne roke določijo ponudniki in so me-
rilo za izbor.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– potrdilo – izpis iz sodnega registra,
– potrdilo upravnega organa, da ponud-

nik izpolnjuje vse pogoje za opravljanje de-
javnosti, razen za banke, ki predložijo dovo-
ljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih
storitev,

–potrdilo pristojnega sodišča, da vods-
tveni delavci niso bili kaznovani,

– potrdilo pristojnega sodišča, da ponud-
nik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije,

– BON1 in BON2 oziroma BON3, če po-
nudnik ni banka, sicer izjava Banke Slovenije,

– izjava ponudnika, da mu zakon ne pre-
poveduje skleniti pogodbe,

–izjavo ponudnika, da ima poravnane vse
zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev s
katerimi sodeluje v ponudbi,

– navedbo referenc,
– opis sistema zaščite podatkov,
– izjavo ponudnika, da le-ta ni prenehal

opravljati dejavnosti,
– izjavo ponudnika, da proti njemu ni bila

izdana pravnomočna sodna odločba, ki bi
kazala na njegovo nestrokovnost,

– potrdilo DURS-a o poravnanih davčnih
obveznostih v preteklem letu,

– navedbo osebja, ki bo sodelovalo pri
izvedbi,

– izjavo ponudnika, da bo glede na že
sklenjene pogodbe, ki se nanašajo na pred-
met tega razpisa, v primeru, da bo izbran,
sposoben v skladu s pogodbo izvajati dela iz
tega razpisa,

– opis načina opravljanja predmeta razpi-
sa.

17. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 19. 11. 1999.

18. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): konku-
renčnost cen, plačilni roki, fiksnost cen (raz-
pisni obrazec 4).

19. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba za izvedbo javnega razpisa
je Sergej Požar, svetovalec ministra, tele-
fon 178-53-56, faks 178-67-05, e-mail:
Sergej.Pozar@mf-rs.si.

Vsi dokumenti morajo biti predloženi v
originalu. Če ponudnik predloži fotokopijo
mora biti overovljena s strani notarja. Naroč-
nik ne daje ustnih informacij.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen 1. 10. 1999, Ob-12474, o
izidu pa 5. 11. 1999.

Ministrstvo za finance

Št. 34/99 Ob-14424
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Velenje, Urad za negos-
podarske javne službe, Titov trg 1, 3320 Ve-
lenje, tel. 063/871-298, faks 063/871-295.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: avtobusni prevoz učencev
osnovnih šol v Mestni občini Velenje.

Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Mestne občine
Velenje; relacije šolskih prevozov so navede-
ne v razpisni dokumentaciji.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali upravni-
mi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: izvedba naročila z zakonom ni rezervira-
na za specifičen poklic, če ponudnik izpolnju-
je vse zahteve razpisne dokumentacije in je
registriran za opravljanje zahtevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), odred-
ba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in
63/97), zakon o prevozih v cestnem prome-
tu (Ur. l. RS, št. 72/94, 18/95, 54/96,
48/98), zakon o varnosti cestnega prometa
(Ur. l. RS, št. 30/98) in zakon o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96 in 23/96).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: iz razpisne
dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki oddajo ponudbo za
vsako relacijo posebej, sklop relacij ali za
vse relacije. Ponudbena cena mora biti raz-
vidna za vsako relacijo posebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: šolsko leto 1999/2000,
v času od 1. 1. 2000 do 30. 6. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mest-
na občina Velenje, Urad za negospodarske
javne službe, Titov trg 1, IV. nadstropje, soba
60, kontaktna oseba Zdenka Jovan.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do 15. 11. 1999.

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

predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti  do 19. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Velenje, Urad
za negospodarske javne službe, Titov trg 1,
IV. nadstropje, soba 60, kontaktna oseba
Zdenka Jovan.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba za
šolske prevoze” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 22. 11. 1999 ob 12.
uri, v sejni sobi Mestne občine Velenje, IV.
nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe 10%
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od ponujene vrednosti, veljavnost 30 dni po
roku za sprejem sklepa o izbiri.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: cene šolskih prevozov
so fiksne celo leto. Obračun šolskih prevo-
zov se opravlja po principu dejansko oprav-
ljenih storitev. Račun se izstavi zadnji dan v
mesecu za tekoči mesec z rokom plačila 30
dni po potrditvi računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pisna pogodba o opravljanju
storitev.

15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: 19. 11. 1999 po
12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (50%), reference ponudnika
(30%), druge ugodnosti (20%).

18., 19., 20.
Mestna občina Velenje

Ob-14426
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica,
Partizanska ulica 30, 2310 Slovenska Bistri-
ca, faks 062/811-903.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: čiščenje zdravstvenih pro-
storov.

Ocenjena vrednost: 32,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: na lokacijah, kjer Zdravs-

tveni dom Slovenska Bistrica opravlja svojo de-
javnost (razvidno iz razpisne dokumentacije).

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če

se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudnik se lahko poteguje za
celotno razpisano storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik variantne
ponudbe ne bo upošteval.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik ne more ponuditi samo
svoje variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 24 mesecev, predvido-
ma od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, tajniš-
tvo, Partizanska ulica 30, 2310 Slovenska
Bistrica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 30. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT plača ponudnik z
virmanom na ŽR št. 51810-603-33759, s
pripisom “javni razpis”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 12. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javni zavod Zdravstveni dom
Slovenska Bistrica, tajništvo, Partizanska ulica
30, 2310 Slovenska Bistrica, v zaprti kuverti s
pripisom “Ponudba – ne odpiraj”, z navedbo
številke objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in predmeta javnega naročila.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 12. 1999 ob 11. uri, na naslovu Zdrav-

stveni dom Slovenska Bistrica, sejna soba,
Partizanska ulica 30, Slovenska Bistrica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini, kot je določeno v
razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: po razpisni dokumen-
taciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: javno naročilo bo oddano sa-
mo enemu izvajalcu.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
naročnik sklene pogodbo z izbranim nosil-
cem ponudbe.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku, določenem
za oddajo ponudb.

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

I. ponudbena cena – 70%,
II. reference ponudnika – 15%,
III. uporaba ekološko neoporečnih či-

stil – 15%.
18., 19., 20.

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Št. 363-02-33/99 Ob-14429
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefak-

sa: Republika Slovenija, Vlada Republike Slo-
venije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, 1000 Ljubljana, faks 061/178-5579.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za izbi-
ro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: najem s postopnim odku-
pom opremljenih poslovnih prostorov v
velikosti 700 m2 in možnostjo parkiranja
v okolici objekta za potrebe Upravne eno-
te Metlika, ocenjena vrednost naročila zna-
ša 21,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Metlika.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.
(c)
V primeru, da bo ponudnik oziroma po-

srednik predložil več ponudb za najem raz-
ličnih nepremičnin, mora biti vsaka ponudba
izdelana na originalni razpisni dokumentaciji,
vsaki ponudbi morajo biti priložene vse zah-
tevane priloge in vsaka ponudba mora biti
oddana v svojem ovitku.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudba mora zajemati vse raz-
pisane storitve.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ponudnik mora obvezno predložiti
ponudbo v celoti po razpisnih pogojih.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve: 1. 6.
2000, čas trajanja: po predlogu najugodnej-
šega ponudnika.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva

27a, 1000 Ljubljana, Duša Škulj, tel.
061/178-5239, faks 061/178-5579.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 17. 11. 1999, vsak
delovni dan od 9. do 10. ure.

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

predložiti ponudbo: 26. 11. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb vla-
de, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, glav-
na pisarna.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 11. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene vred-
nosti naročila za obdobje enega leta, z ve-
ljavnostjo do vključno datuma veljavnosti po-
nudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: skladno z določili po-
sebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahteve.

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

– predpisana dovoljenja za opravljanje de-
javnosti, v področje katere spada izvedba
javnega naročila,

– finančna sposobnost.
16. Datum, do katerega ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: 1. 7. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. lokacijska ustreznost (0–40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

tehničnih zahtevah za najem poslovnih pro-
storov (0–90 točk),

3. pogoji postopnega odkupa poslov-
nih prostorov in pisarniške opreme (0–15
točk),

4. spreminjanje cen (0–10 točk),
5. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10

dni daljši plačilni rok od zahtevanega, vendar
največ za 6 dekad),

6. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (0–10 točk).

Pri vrednotenju po točkah od 1 do 6 se
upošteva vplivnostni faktor 0,7.

7. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-
godnejši.

18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: 18. 12. 1999.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
77-78 z dne 24. 9. 1999, objava o izidu pa
dne 5. 11. 1999.

Vlada RS
Servis skupnih služb vlade
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ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 640-11/98 Ob-14204
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota.

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

3. Datum izbire: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejša ponudba po meri-
lih za izbor najugodnejšega ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: BOZA, oprema športnih ob-
jektov, d.o.o., Bevkov trg 6, p. p. 193,
5001 Nova Gorica.

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

trebno dobaviti: oprema telovadnice pri
Osnovni šoli Bakovci.

7. Pogodbena vrednost: 18,327.428
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,660.392 SIT, 18,327.428 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-11540.

Mestna občina Murska Sobota

Ob-14205
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za sukcesivno doba-
vo živil, in sicer po naslednjih skupinah:

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

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

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

3. Datum izbire: 27. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 5 točk,

– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

mi naročnika – 1 točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki – razpisni

obrazec 7a:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 63, 1000 Ljubljana,
– Mariborska mlekarna, d.d., Osojni-

kova 5, 2000 Maribor;
2. meso in mesni izdelki – razpisni

obrazec 7b:
– MIR, d.o.o., Lackova 22, 9250

Gornja Radgona,
– Emona MIZ, Agrokombinatska 63,

1129 Ljubljana,
– Pomurka trženje, d.o.o., Parmova

45, 1000 Ljubljana (od točke 10 do 25);
3. ribe in konzervirane ribe – razpisni

obrazec 7c:
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova

55, 1234 Loka Mengeš,
– PS Mercator, d.d., Slovenčeva 25,

1000 Ljubljana;
4. jajca – razpisni obrazec 7č:
– PS Mercator, d.d., Slovenčeva 25,

1000 Ljubljana;
5. olja in izdelki – razpisni obrazec 7d:
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30,

1000 Ljubljana (točka 3),
– PS Mercator, d.d., Slovenčeva 25,

1000 Ljubljana;
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni

obrazec 7e:
– Agro Mrkac, d.o.o., Cesta v Šmart-

no 29, 1000 Ljubljana,
– PS Mercator, d.d., Slovenčeva 25,

1000 Ljubljana;
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje – razpisni obrazec 7f:
– Impuls Domžale, d.o.o., Motnica

11/I, 1236 Trzin (točke 6 do 13 in 17 do
25),

– PS Mercator, d.d., Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana;

8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7g:
– Nektar, d.o.o., Brnčičeva 3, 1000

Ljubljana (od točke 1 do 9),
– Impuls Domžale, d.o.o., Motnica

11/I, 1236 Trzin (točke 1, 3 do 6, 8, 9, 12,
13 in 16),

– Fructal, d.d., Tovarniška c. 7, 5270
Ajdovščina (od točke 10 do 16);

9. žita, mlevski izdelki in testenine –
razpisni obrazec 7h:

– Žito PT, d.d., Šmartinska 152,
1000 Ljubljana (točke 2 do 7, 9 do 13, 15,
17 do 20),

– Impuls Domžale, d.o.o., Motnica
11/I, 1236 Trzin (točka 1);

10. zamrznjeni izdelki iz testa – razpi-
sni obrazec 7l:

– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
c. 442, 1000 Ljubljana (točke 1 do 3 in 5
do 8);

11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-
ski izdelki in keksi – razpisni obrazec 7j:

– Pekarna Por, Bezenškova 17,
1000 Ljubljana (točke 1 do 8, 10 do 12, 14
do 16, 19, 20, 23, 27),

– Žito PT, d.d., Šmartinska 152,
1000 Ljubljana,

– Pekarna Postojna, d.o.o., Kolodvor-
ska 5c, 6230 Postojna,

– Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina
8, 4248 Lesce (točke 21, 22, 25 do 28);

12. ostalo prehrambeno blago – raz-
pisni obrazec 7k:

– Impuls Domžale, d.o.o., Motnica
11/I, 1236 Trzin (točke 5 do 17, 34, 36 in
37),

– Fructal, d.d., Tovarniška c. 7, 5270
Ajdovščina (točki 3 in 4),

– PS Mercator, d.d., Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola dr. Vita
Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana.

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

7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
točko 10.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.

9. Število prejetih ponudb: 32.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,088.420 SIT, 7.763,80 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: na razpis
sta prispeli 2 nepopolni ponudbi, 1 ponudba
je prispela prepozno, 1 ponudba je bila ne-
popolna v delu razpisnega obrazca 7b.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999, Ob-10758.

Osnovna šola dr. Vita Kraigherja,
Ljubljana

Št. 2/99-1258 Ob-14225
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni
trg 17, 3210 Slovenske Konjice.

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): reference ponudnika, garancija,
servisiranje tehnične karakteristike, plačilni
pogoji in cena. Utemeljitev: upoštevana so
vsa merila in upoštevano najvišje število
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gorenje trgovina, d.o.o.,
Partizanska 12, 3320 Velenje.

6. (a) Kraj dobave: JZ Zdravstveni dom
Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210
Slovenske Konjice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža RTG
aparata.

7. Pogodbena vrednost: 15,274.911,10
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,205.000 SIT, 15,274.911,10 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-12018.

Zdravstveni dom Slovenske Konjice
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Št. 11/2-/99 Ob-14252
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. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je sprejel odločitev, da
se odda javno naročilo z neposredno po-
godbo edinemu ponudniku, ker tudi ponov-
ljen razpis ni uspel, saj le ponudba izbrane-
ga ponudnika v celoti ustreza vsem tehnič-
nim zahtevam iz razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Miroteks, d.o.o., Lava 7/c,
Celje.

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

trebno dobaviti: dobava in potisk bom-
bažnih izdelkov.

7. Pogodbena vrednost: 10,029.320
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: prvi
neuspeli razpis za to naročilo je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 60-61 z dne 30. 7.
1999, Ob-8803, glavni podatki o izidu raz-
pisa pa so bili objavljeni v Uradnem listu RS,
št. 73-74 z dne 10. 9. 1999, Ob-11101.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999, Ob-10745.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 4040-99 Ob-14385
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Komunala Trbovlje, d.o.o.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni rzapis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. oktobra 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja ponudbena cena: 40 točk,
– reference ponudnika: 15 točk,
– plačilni pogoji: 10 točk,
– primernost uporabe: 10 točk,
– celovitost ponudbe: 10 točk,
– rok dobave: 20 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
A. Interexport, d.o.o., Ljubljana,
B. Tamček, d.o.o., Ljubljana,
C. MAN GV, d.o.o., Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
A. komunalni traktor,
B. kamion ali delovno vozilo,
C. silosni posipalnik s sistemom za

vlažno posipanje.
7. Pogodbena vrednost:
A. 9,964.655 SIT,
B. 13,090.000 SIT,
C. 5,421.956 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
A. pet,
B. enajst,

C. dvanajst.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
A. 9,964.655 SIT, 6,314.021 SIT,
B. 24,752.684 SIT, 13,090.000 SIT,
C. 6,188.000 SIT, 4,227.594 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999; št. objave
34488-99; Ob-12264.

Javno podjetje
Komunala Trbovlje, d.o.o.

Št. 14/99 Ob-14403
1. Naročnik, poštni naslov: Nafta Lenda-

va, d.o.o., Rudarska ul. 1, 9220 Lendava.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitve
za izbiro najugodnejšega ponudnika za bla-
go.

3. Datum izbire: 25. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok dobave, tehnična us-
treznost opreme, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Pieralisi Jesi, Italija.

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

trebno dobaviti: centrifuga.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,115.062,40 SIT, 12,543.281,60
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-12356, št. 146.

Nafta Lendava, d.o.o.

Ob-14404
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: 28. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik ni izbral ponudnika v
skladu 41. člen prvega odstavka ZJN – edi-
na veljavna ponudba.

5.
6. (a) Kraj dobave: dobaviti fco Central-

no skladišče Maribor in Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 350 kosov poštni mope-
di.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 76,427.750 SIT, 66,410.925 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-12017.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 81-33 Ob-14405
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 23. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je izbran, ker je ponu-
dil blago po najnižji ceni in po najboljših
plačilnih pogojih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra Sysen, d.d., Stegne
21, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: RTP Maribor, RTP
Cirkovce, RTP Podlog, RTP Beričevo, RTP
Divača, RTP Kleče, RTP Okroglo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava, montaža in vklju-
čitev naprav za prenos kriterija distanč-
ne zaščite.

7. Pogodbena vrednost: 47,363.645,77
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 72,146.725 SIT, 47,363.645,77 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 66 z dne 13. 8. 1999, pod št.
8120/1998/1999, Ob-9687.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 403-66/99-6-640 Ob-14406
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS

za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za
prestajanje kazni zapora Koper, Destradijev
trg 11, Koper.

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

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): neuspel javni razpis, ker nista bili
predloženi najmanj dve veljavni ponudbi (34.
člen ZJN).

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po-
stopek je bil zaključen brez dodelitve naro-
čila.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81-82 z dne 8. 10. 1999, št.
objave Ob-12912.

Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij

Zavod za prestajanje
kazni zapora Koper
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Št. 92/99 Ob-14407
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Borisa Kidriča, Kajuhova ul. 10, 2325
Kidričevo.

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

3. Datum izbire: 28. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila so bila določena v razpisni
dokumentaciji: cena, rok dobave, kvaliteta,
plačilni pogoji, garancija in reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: UMT, d.o.o., Kolodvorska
20a, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: OŠ Borisa Kidriča,
Kidričevo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: notranja oprema za učil-
nice v osnovni šoli.

7. Pogodbena vrednost:
10,349.533,53 SIT z obračunanim DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,437.873 SIT, 10,349.534 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.

Osnovna šola Borisa Kidričeva,
Kidričevo

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 512/2626-1144 Ob-14243
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske

elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 27. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v postopku vrednotenja in oce-
njevanja ponudb so bila upoštevana merila,
ki so bila objavljena v Uradnem listu RS, št.
74 z dne 10. 9. 1999:

– cena 55 točk,
– reference 25 točk,
– tehnična opremljenost 15 točk,
– finančne bonitete 5 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Drava VGP Ptuj, d.d., Žnida-
ričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: poglobitev spodnje
vode Elektrarne Vuzenica.

Faza: ureditev podslapja z odstranitvijo
ostankov ograditve gradbene jame in uredi-
tev obrežja.

7. Pogodbena vrednost: 95,902.261,84
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 112,023.347 SIT, 95,902.261,84 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 74 z dne 10. 9. 1999,
Ob-11244.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Maribor

Št. 360-13/99 Ob-14206
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad mestne občine Murska Sobota, Kar-
doševa 2, 9000 Murska Sobota.

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

3. Datum izbire: 19. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejša po merilih o izboru
izvajalca.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Pomgrad, d.d., Št. Ko-
vača 10, 9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja večstanovanj-
skega objekta ob Stari ulici v Murski So-
boti.

7. Pogodbena vrednost: 340,342.533,97
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: “funkcionalni ključ v roke”:
363,662.191 SIT, 340,342.533,97 SIT;
“dejanske izmere”: 353,070.088,40 SIT,
332,466.340,07 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-10767.

Stanovanjski sklad
mestne občine Murska Sobota

Št. 352-05-5/99 Ob-14207
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lju-

tomer, Vrazova 1, 9240 Ljutomer.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 12. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih – reference, rok izvedbe,
ponudbena cena, garancije, plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mura, Javno vodnogospo-
darsko podjetje, d.d., Ciril Metodova 34,
9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja zbirnega
kanala “F” v Ljutomeru.

7. Pogodbena vrednost: 72,718.212
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 78,569.620 SIT, 72,718.212 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999.

Občina Ljutomer

Št. 301-01-10/99-04/1 Ob-14221
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad občine Maribor, Grajski trg 1, 2000
Maribor.

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): reference ponudnika in podizva-
jalcev za tovrstna dela v obdobju zadnjih 5
let, ponudbena cena, rok izvedbe, garancij-
ski rok, usposobljenost ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Stavbar IGM, d.d., Miklavš-
ka c. 40, 2311 Hoče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih
del za zgraditev štiriindvajsetih neprofit-
nih stanovanj v Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 70,765.450
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 73,605.878 SIT, 70,765.450 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 68 z dne 20. 8. 1999,
Ob-10128.

Stanovanjski sklad občine Maribor

Št. 301-01-10/99-04/1 Ob-14222
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad občine Maribor, Grajski trg 1, 2000
Maribor.

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): reference ponudnika in podizva-
jalcev za tovrstna dela v obdobju zadnjih 5
let, ponudbena cena, rok izvedbe, garancij-
ski rok, usposobljenost ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Stavbar IGM, d.d., Miklavš-
ka c. 40, 2311 Hoče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba obrtniških in
instalacijskih del za zgraditev štiriind-
vajsetih neprofitnih stanovanj v Maribo-
ru.

7. Pogodbena vrednost: 138,691.041
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 138,691.041 SIT, 125,622.611,64
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 68 z dne 20. 8. 1999,
Ob-10130.

Stanovanjski sklad občine Maribor
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Št. 1-99/1257 Ob-14223
1. Naročnik, poštni naslov: Trubarjev

dom upokojencev, Loka pri Zidanem mostu
48, 1434 Loka pri Zidanem mostu.

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

3. Datum izbire: 6. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, fiksnost cen, reference,
rok izvedbe del in garancijski rok, plačilni
pogoji. Pri izbiri so bila upoštevana vsa na-
vedena merila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Splošno gradbeno podjetje
Posavje, Sevnica, d.d., 8290 Sevnica, Trg
svobode 11.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova prostorov in
mansarde starega prizidka v Trubarje-
vem domu upokojencev Loka pri Zida-
nem mostu.

7. Pogodbena vrednost: 86,973.354
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 115,668.000 SIT, 86,973.354 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999,
Ob-4218.

Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem mostu

Št. 1-99/1262 Ob-14224
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in so-
cialne zadeve, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 7. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok izvedbe del, reference
in garancijski rok. Pri izbiri so bila upošteva-
na vsa navedena merila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GPT KIT, d.o.o., Stritarjeva
29, 3250 Rogaška Slatina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija ostrešja in
zamenjava kritine graščine v Trubarje-
vem domu upokojencev Loka pri Zida-
nem mostu.

7. Pogodbena vrednost: 17,034.668
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,976.965,86 SIT, 17,034.668 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69-70 z dne 27. 8. 1999,
Ob-10341.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 110-1/99 Ob-14329
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje. Izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

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

3. Datum izbire: 26. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Proteo, d.o.o., Reševa 4a,
4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va PGD, PZI in PZR za priključek Celje –
zahod (Lopata).

7. Pogodbena vrednost: 75,900.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 102,950.418 SIT, 75,900.000 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-14330
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje. Izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

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

3. Datum izbire: 19. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Halcom d.o.o., Olimje 6,
3254 Podčetrtek.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgrad-
nja sistema zvez – optični kabel ob AC.

7. Pogodbena vrednost: 96,454.521,99
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 168,387.862 SIT, 96,454.521,99 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 19/99 Ob-14371
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: 20. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni po-
goji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garan-
cija na izvedena dela).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: CMC Inženiring, d.d. Tbili-
sijska 81, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda na
območju Ježa (zahodni del).

7. Pogodbena vrednost: 55,318.762,82
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 58,393.975,25 SIT in 55,318.762,82
SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. l. RS, št. 14/99; izid v Ur.
l. RS, št. 44-45/99.

13.
Javno podjetje

Vodovod - kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 54/99 Ob-14372
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: 20. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni po-
goji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garan-
cija na izvedena dela).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Prenova Gradbenik, d.o.o.,
Stanežiče 39, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava vodovoda
po taborski cesti (odsek med Taborsko
cesto in ulico Franje Koširjeve).

7. Pogodbena vrednost:
19,928.604,04 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,108.697,27 SIT in 19,928.604,04
SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. l. RS, št. 14/99, izid v Ur.
l. RS, št. 44-45/99.

13.
Javno podjetje

Vodovod - kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Ob-14377
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: 27. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, rok gradnje, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gradbeništvo Kuster, Slo-
venj Gradec.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prenova kulturnega
doma Slovenj Gradec – 1. faza.

7. Pogodbena vrednost: 23,498.965
SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,498.965, 21,182.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 73-74, z dne 10. 9. 1999.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 343-46/99 Ob-14421
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Aj-

dovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena pogodbenih del,
strokovna usposobljenost ponudnika in nje-
gove reference, tehnična opremljenost po-
nudnika, rok izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: sklop B,C: Sever Pavel s.p.,
Cankarjeva 20, Nova Gorica. sklop D, E, F:
Primorje d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnovitvena dela na
cestah in poteh v Občini Ajdovščina (po
sklopih).

7. Pogodbena vrednost: sklop B: 2 mio
SIT, sklop C: 4 mio SIT, sklop D:3 mio SIT,
sklop E: 2 mio SIT, sklop F: 1 mio SIT (brez
DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop B: 4,423.839 SIT, 2,542.371

SIT,
– sklop C: 14,931.462 SIT, 8,834.019

SIT,
– sklop D: 5,439.934 SIT, 5,414.809

SIT,
– sklop E: 5,788.993 SIT, 4,995.680

SIT,
– sklop F: 1,734.901 SIT, 1,550.451

SIT (DDV vključen).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 73 z dne 10. 9. 1999, Ob-11126.

Občina Ajdovščina

Št. 352-36/99 Ob-14423
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Aj-

dovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): najnižja cena pogodbenih del, stro-
kovna usposobljenost ponudnika in njegove
reference, finančno stanje ponudnika, tehnič-
na opremljenost ponudnika, rok izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska ce-
sta 3, Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija pove-
zovalne ceste med Vilharjevo ulico in
Ulico Quiliano, Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost: 19 mio SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 45,003.917 SIT, 39,788.062 SIT (DDV
vključen).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999, Ob-10673.

Občina Ajdovščina

Ob-14432
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 –
Celje, kontaktna oseba Marko Planinšek,
univ. dipl. inž. grad., VO-KA Celje, tel.
063/42-50-30.

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 –

utemeljitev: cena 80%, usposobljenost po-
nudnika 10% in reference 10%.

Utemeljitev: izbrani izvajalec je dosegel
najvišje število točk po objavljenih merilih in
kriterijih, to je 107,06 točke.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Hudournik, d.o.o., Ma-
riborska 23, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vrsta in obseg gradbe-
nih del: vodovod Frankolovo – Škofja
vas, Odsek Arclin – Škofja vas, rekon-
strukcija, kraj: Arclin – Škofja vas.

7. Pogodbena vrednost: 44,352.180,60
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: podizvajalcev ne bo.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

52,867.731 SIT, 44,352.180,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ul

RS: Uradni list RS, št. 69-70, z dne 27. 8.
1999.

14.
Mestna občina Celje

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-14199
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 15. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): velja za vse razpisane naloge
enako in sicer:

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– naloga 3.1.: GZ Maribor - Geodetske

dejavnosti, Partizanska cesta 12, 2000 Ma-
ribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– naloga 3.1.: zemljiškokatastrska no-

va izmera na območju IOGU Gornja Rad-
gona.

7. Pogodbena vrednost: naloga 3.1.:
8,095.370 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 4%.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: naloga 3.1.: najnižja 8,095.370 SIT,
najvišja 9,732.772 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.

12.
Geodetska uprava RS

Št. 351-02-424/98 Ob-14203
1. Naročnik, poštni naslov: Občina

Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Seža-
na.

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

3. Datum izbire: 15. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): odločilen kriterij je bil cena po-
nudnika, reference usposobljenosti ponud-
nika in dodatne ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Projekt MR inženiring d.d. Ma-
ribor, Svetozarevska 10, 2001 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije za Osnov-
no šolo Sežana.

7. Pogodbena vrednost: 3,483.106,20
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: - najvišja ponudba: Kontura M.
Matkovič s.p., Vrhovlje 22 v znesku
6,461.700 SIT - najnižja ponudba: Projekt
MR inženiring d.d. Maribor v znesku
3,483.106,20 SIT.

11., 12.
Občina Sežana

Ob-14208
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Komunalna direkcija, Prešerno-
va 27, 3000 Celje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 11. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– popolnost dokumentacije,
– reference ponudnika,
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– rok dobave,
– garancijski rok,
– skladnost izdelave vertikalne promet-

ne signalizacije s predpisanimi pogoji (glej
10. točko teh navodil),

– ustreznost detajlov pritrditev vertikalne
prometne signalizacije za obremenitev z ve-
trom,

– ustrezna statična presoja vertikalne
prometne signalizacije za obremenitev z
vetrom,

– ustrezna potrdila in poročila za verti-
kalno prometno signalizacijo v skladu z zah-
tevami teh navodil,

– ustrezna kapaciteta proizvodnje verti-
kalne prometne signalizacije,

– sprejemljivi roki dobave vertikalne pro-
metne signalizacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Meblo a+a, Industrijska 5, 5000 Nova
Gorica,

– Electrum Radenci, Prešernova 10,
Rdenci,

– Kanja Brege, Brege 68, Leskovec pri
Krškem,

– Signaco, Jemčeva 21b, Trzin.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-

va in dobava vertikalne prometne signa-
lizacije za potrebe vzdrževanja vertikal-
ne prometne signalizacije in obnovitve-
nih del na občinskih cestah v Mestni
občini Celje.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 70 z dne 27. 8.
1999.

Mestna občina Celje

Ob-14244
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Krš-

ko, CKŽ 14, 8270 Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena (30%), referen-
ce ponudnika, s področja, ki je predmet
razpisa (30%), rok izdelave (30%), doseda-
nje izvajanje pogodbenih obveznosti ponud-
nika do naročnika (10%).

Razpisana dela so bila razdeljena na štiri
sklope, in sicer za izdelavo IDP, PGD, PZI
ureditve parka v Krškem, IDP, PGD, PZI
ureditve križišča Drnovo, za izdelavo IDP,
PGD priključkov na Titovo cesto iz obrtne
cone Senovo – separacija in za izdelavo
PGD, PZI Gora–Čretež. Za zadnja dva sklo-
pa naročnik ni izbral najugodnejšega po-
nudnika, ker nista prispeli vsaj dve popolni
ponudbi za omenjena sklopa del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: za izdelavo IDP, PGD, PZI
ureditve parka v Krškem, je bil izbran Eli-
te, d.o.o., Krško, za izdelavo IDP, PGD,
PZI ureditve križišča Drnovo pa je bil iz-
bran Dolenjska projektiva, d.o.o., Novo me-
sto.

6.
7. Pogodbena vrednost: za IDP, PG, PZI

ureditve parka v Krškem: 3,337.000 SIT,

za izdelavo IDP, PGD, PZI ureditve kržišča
Drnovo pa 4,350.749 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik Eli-
te, d.o.o., bo razpisana dela izvedel brez
podizvajalcev, ponudnik Dolenjska projekti-
va, d.o.o., pa ima podizvajalca za geološ-
ko-mehanske raziskave.

9. Število prejetih ponudb: za izdelavo
IDP, PGD, PZI ureditve parka v Krškem, sta
prispeli dve ponudbi, za izdelavo IDP, PGD,
PZI ureditve križišča Drnovo sta prispeli dve
ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: za prvi sklop: 3,534.300 SIT,
3,337.000 SIT, za drugi sklop: 8,294.300
SIT, 4,350.749 SIT.

11., 12.
Občina Krško

Ob-14209
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za finance, Sektor za upravljanje z javnim
dolgom, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 22. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec ni bil izbran, ker na raz-
pis nista prispeli vsaj dve popolni ponudbi.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izbor

plačilnega agenta za izplačevanje držav-
nih vrednostnih papirjev za dobo dveh
let.

7.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim osebam: na-
ročilo ni bilo objavljeno po delih.

9. Število prejetih ponudb: prejeti dve
ponudbi, ena ponudba je bila nepopolna.

10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: dru-
gih pomembnejših informacij o postopku iz-
bire ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: razpis za ugotavljanje sposobnosti ni
bil objavljen.

Ministrstvo za finance

Št. 122/99 Ob-14381
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Škof-

ljica, Šmarska c. 3, 1291 Škofljica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference s
področja razpisanih del, plačilni pogoji, dru-
ge ugodnosti in celovitost ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
Stolpniška c. 10, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: asfalti-
ranje makadamske ceste Sarsko–Klada
z odvodnjavanjem.

7. Pogodbena vrednost: 21,633.471,83
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 30,057.164 SIT, 21,633.471,83 SIT.

11., 12.
Občina Škofljica

Št. 122/99 Ob-14383
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Škof-

ljica, Šmarska c. 3, 1291 Škofljica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 30. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference s
področja razpisanih del, plačilni pogoji in
celovitost ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Križman, d.o.o., Selska 3,
1291 Škofljica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pode-
litev koncesije za izvajanje zimske služ-
be 1999/2002 na lokalnih cestah in jav-
nih poteh na območju občine Škofljica.

7. Pogodbena vrednost: 12,000.000
SIT letno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.

Občina Škofljica

Ob-14384
1. Naročnik, poštni naslov: JP Termo-

elektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., 1000
Ljubljana, Toplarniška 19, faks
061/446-480, 061/142-37-15.

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

3. Datum izbire: 29. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
Paket I: VN, SN oprema:
– ponudbena cena,
– reference.
Paket II: NN oprema:
– ponudbena cena,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
Paket I: VN, SN oprema:
– Esotech, d.d., Velenje, Preloška c. 1,

3320 Velenje.
Paket II: NN oprema:
– C & G, d.o.o., Ljubljana, Riharjeva 38,

1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: mon-

taža elektro opreme.
7. Pogodbena vrednost:
Paket I: VN, SN oprema:

32,450.405,10 SIT.
Paket II: NN oprema: 4,742.483,20 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
Paket I: VN, SN oprema: 2.
Paket II: NN oprema: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
Paket I: VN, SN oprema:

40,266.651,50 SIT, 32,450.405,10 SIT.
Paket II: NN oprema: 6,809.180 SIT,

4,742.483,20 SIT.
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999, Ob-2811.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 349/8-99 Ob-14409
1. Naročnik, poštni naslov: Ortopedska

bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran.

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

3. Datum izbire: 15. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnitev formalnih pogojev (iz-
ključitveni pogoj), popolnost ponudbe (iz-
ključitveni pogoj), prevzem dosedanjih de-
lavcev naročnika na tovrstnih delih za čas
trajanja pogodbenega razmerja (izključitve-
ni pogoj), kadrovska usposobljenost (izklju-
čitveni pogoj), ponudbena cena, tehnična
opremljenost, reference pri izvajanju tovrst-
nih del v zdravstveni dejavnosti, zagotavlja-
nje kakovosti, plačilni pogoji in morebitne
druge ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ISS Servisystem, d.o.o., Ko-
pitarjeva 5, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje vseh bolnišničnih prostorov (odprtih
in zaprtih enot) in notranjega transpor-
ta.

7. Pogodbena vrednost: 125,466.024
SIT z vključenim davkom na dodano vred-
nost.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 156,604.000 SIT, 118,830.964,31
SIT.

11., 12.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 8212/99 Ob-14410
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Go-

renjska, d.d., Bleiweisova 6, 4000 Kranj,
faks 064/211-362.

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

3. Datum izbire: 26. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– garancijska doba – 5%,
– reference v tujini in doma – 15%,
– tehnične karakteristike – 20%,
– cena – 60%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Ensico, d.o.o., Savska 3,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va in montaža sekundarne opreme za
zamenjavo starih TME 10 aparatur.

7. Pogodbena vrednost: 9,950.780 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,531.584 SIT, 9,950.780 SIT.
11., 12.

Elektro Gorenjska,
javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Kranj

Št. 363-02-33/99 Ob-14412
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 19. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javni razpis ni uspel, ker je na-
ročnik prejel samo eno ponudbo.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: najem

s postopnim odkupom opremljenih po-
slovnih prostorov v velikosti 700 m2 in
možnostjo parkiranja v okolici objekta
za potrebe Upravne enote Metlika.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Javni razpis za to naročilo je bil ob-

javljen v Uradnem listu RS, št. 77-78 z dne
24. 9. 1999.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 070/99 Ob-14413
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
ponudnika soboslikarskih in pleskarskih del
v objektih RTV Slovenija.

3. Datum izbire: 22. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročilo ni bilo dodeljeno – raz-
pis je bil razveljavljen na podlagi odločitve
Republiške revizijske komisije in bo ponov-
ljen.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ni bilo dodeljeno – razvelja-
vitev razpisa.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sobo-
slikarska in pleskarska dela v/na objek-
tih naročnika RTV Slovenija.

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42.360 SIT, 18.860 SIT.
11., 12.

RTV Slovenija,
Javni zavod

Ob-14437
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, 3000 Celje.

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

3. Datum izbire: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila –

utemeljitev: reference 60%, ponudbena ce-
na 40%.

Utemeljitev: izbrani izvajalec je dosegel
najvišje število točk po objavljenih merilih in
kriterijih, to je 101,67 točke.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: IEI, d.o.o., Ljubljanska
9, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije za Črpališ-
ča na razbremenilnikih rajonskih kanali-
zacijskih zbiralnikov RZ1, RZ2, RZ3, RZ4
in RZ5, Idejni projekt.

7. Pogodbena vrednost: 8,663.200 SIT,
v ceni je obračunan DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 9,639.000 SIT, 8,663.200 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Ul. RS: Uradni list RS, št. 73-74 z dne
10. 9. 1999.

14.
Mestna občina Celje

Ob-14439
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, 3000 Celje.

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

3. Datum izbire: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila –

utemeljitev: reference 60%, ponudbena ce-
na 40%.

Utemeljitev: izbrani izvajalec je dosegel
najvišje število točk po objavljenih merilih in
kriterijih, to je 101,91 točke.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: PUV, d.d., Lava 11,
3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije za Kanali-
zacijski kolektor RZ 10 v Celju, Idejni
projekt.

7. Pogodbena vrednost: 6,902.000 SIT,
v ceni je obračunan DDV.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 7,794.500 SIT, najnižja ponud-
ba: 6,902.000 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Ul. RS: Uradni list RS, št. 73-74 z
dne 10. 9. 1999.

14.
Mestna občina Celje

Ob-14440
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, 3000 Celje.

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

3. Datum izbire: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila –

utemeljitev: reference 60%, ponudbena ce-
na 40%.

Utemeljitev: izbrani izvajalec je dosegel
101,46 točke po objavljenih merilih in krite-
rijih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Navor, d.o.o., Ul. XIV.
divizije 12, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije za podalj-
šanje glavnega kanalizacijskega zbiral-
nika GZ 1 do GZ 0 v Celju, PGD, PZI.
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7. Pogodbena vrednost: 2,261.000 SIT,
v ceni je obračunan DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb:3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 2,618.000 SIT, 2,237.200 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Ul. RS: Uradni list RS, št. 73-74 z dne
10. 9. 1999.

14.
Mestna občina Celje

Ob-14441
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, 3000 Celje.

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

3. Datum izbire: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila –

utemeljitev: reference 60%, ponudbena ce-
na 40%.

Utemeljitev: izbrani izvajalec je dosegel
106,25 točke po objavljenih merilih in krite-
rijih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Navor, d.o.o., Ul. XIV.
divizije 12, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije za priključi-
tev rimskega kanala na GZ 1 v Celju,
PGD, PZI.

7. Pogodbena vrednost: 3,022.600 SIT,
v ceni je obračunan DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 4,224.500 SIT, 3,022.600 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Ul. RS: Uradni list RS, št. 73-74 z dne
10. 9. 1999.

14.
Mestna občina Celje

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. 1733/16349 Ob-14414
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: v skladu s 55.
členom, 3. točka zakona o javnih naročilih
se odda javno naročilo brez javnega razpisa
proizvajalcu ventilov, firmi Copes-Vulcan,
ker je edina sposobna za dobavo rezervnih
delov varnostnih ventilov. V NE Krško so
vgrajeni ventili firme Copes-Vulcan, zato se
zamenjujejo rezervni deli na že vgrajenih
originalnih ventilih. Copes-Vulcan je tudi ve-

rificirana kot edina na podlagi zahtevanih
predpisov.

3. Datum izbire: 20. 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: Copes-Vulcan, Martin & Ri-
ce Avenue, Lake City, PA, U.S.A.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 1 komplet rezervnih de-
lov ventilov.

7. Pogodbena vrednost:
28,317.131,70 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 145/99 Ob-14415
1. Naročnik, poštni naslov: Nafta Lenda-

va, d.o.o., Rudarska ul. 1, 9220 Lendava.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: prvi odstavek,
3. točka zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 25. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): tehnična primernost, zagotovljen
servis opreme, možnost dobave nadomest-
nih delov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mlinostroj, d.d., Domžale.

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

trebno dobaviti: centrifugalni ventilator.
7. Pogodbena vrednost: 856.461 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nafta Lendava, d.o.o.

Št. 147/99 Ob-14416
1. Naročnik, poštni naslov: Nafta Lenda-

va, d.o.o., Rudarska ul. 1, 9220 Lendava.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: prvi odstavek,
3. točka zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 25. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): tehnična primernost, zagotovljen
servis opreme, možnost dobave nadomest-
nih delov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mlinostroj, d.d., Domžale.

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

trebno dobaviti: polžni transporter.
7. Pogodbena vrednost: 865.240 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nafta Lendava, d.o.o.

Št. 146/99 Ob-14418
1. Naročnik, poštni naslov: Nafta Lenda-

va, d.o.o., Rudarska ul. 1, 9220 Lendava.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: prvi odstavek,
3. točka zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 25. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): tehnična primernost, zagotovljen
servis opreme, možnost dobave nadomest-
nih delov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mlinostroj, d.d., Domžale.

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

trebno dobaviti: pretočni mešalec.
7. Pogodbena vrednost: 2,502.600 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nafta Lendava, d.o.o.

Št. 14419 Ob-14419
1. Naročnik, poštni naslov: Nafta Lenda-

va, d.o.o., Rudarska ul. 1, 9220 Lendava.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: prvi odstavek,
3. točka zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 25. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): tehnična primernost, zagotovljen
servis opreme, možnost dobave nadomest-
nih delov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Dawcul Zagreb, Hrvaška.

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

trebno dobaviti: mešalo za rezervoar.
7. Pogodbena vrednost: 1,244.212 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nafta Lendava, d.o.o.

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 403-4/99 Ob-14198
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župan-
čičeva 3, 1000 Ljubljana, telefaks
178-55-96.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po 3. točki
prvega odstavka.

3. Datum izbire: 22. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini usposobljeni ponudnik, ki
je izdelal in dobavil že obstoječo tovrstno
opremo na lokacijah pravosodnih organov
in je zaradi enotnosti opreme edini uspo-
sobljeni izvajalec obstoječega pisarniškega
pohištva na lokacijah pravosodnih organov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Pohištvo Iskra, d.o.o., Bar-
letova 3, 1215 Medvode.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
a) pravosodni organi na področju Re-

publike Slovenije,
b) 35 dokompletiranj oziroma sodniš-

kih kabinetov.
7. Pogodbena vrednost: 16,992.522

SIT.
8., 9., 10., 11.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 8163/2872/1999 Ob-14297
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa: NIL podat-
kovne komunikacije, d.o.o., Ljubljana, je
edini usposobljeni ponudnik za ta nivo zah-
tevnosti naročila.

3. Datum izbire: 19. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): število CISCO usposobljenih
strokovnjakov za izvedbo naročila in vpetost
izbranega izvajalca v dosedanjo izgradnjo
računalniškega omrežja ELES.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: NIL podatkovne komunika-
cije, d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana.

Kraj dobave oziroma kraj izvedbe del:
Hajdrihova 2, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
nadgradnja lokalnega omrežja na Haj-
drihovi 2, s stikali CISCO.

7. Pogodbena vrednost: 18,624.092
SIT.

8., 9., 10., 11.
Elektro Slovenija, 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

Popravek

Št. 1-DIR/99-1270 Ob-14486
V javnem razpisu za ZJN-05-S naročnika

Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zida-
nem mostu, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 88/99 z dne 29. 10. 1999, št.
2/99-1236, Ob-13899, se naročilo objave
javnega razpisa pravilno glasi: ZJN-02-B –
naročilo javnega razpisa brez omejitev za
blago in ne ZJN-05-B – sposobnost (naro-
čilo objave javnega razpisa za ugotavljanje
sposobnosti za dobavo blaga).

Popravijo se tudi naslednje točke:
– točka 2 razpisa postane točka 3, os-

tale točke se ustrezno preštevilčijo,
– nova točka 2 glasi: Način izbire naju-

godnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev,

– točka 8 se na koncu dopolni z novo
alieno, ki glasi: Druga dokazila (določena v
razpisni dokumentaciji),

– za 9. točko se doda nova 10. točka, ki
glasi: Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN: cena,
plačilni pogoji).

Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem mostu

Št. 9-ZPM/99 Ob-14389
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks
062/316-573.

2. a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: medicinski potrošni material
in pripomočki.

c) Ocenjena vrednost naročila: medicin-
ski potrošni material in pripomočki:

Sku- Ime skupine Vrednost
pina v SIT

1. termometri in irigatorji 1,240.000
2. laborat. potr. mat. za ivf laboratorij 3,240.000
3. kanile intravenozne 22,170.000
4. potr. mat. za respiratorno terapijo 1,630.000
5. razkuževalniki 530.000
6. brizgalke 13,300.000
7. kanile za kardiokirurgijo 1,390.000
8. potr. mat. za maksilofacialno kirurgijo 1,400.000
9. infuzorji enodnevni, večdnevni 2,020.000
10. pribor za aspirac. in avtotransfuzijo za ap. “Haemonetics“ 2,520.000
11. pribor za mikrofertilizacijo 15,750.000
12. epruvete in puhalke pvc 2,000.000
13. igle za biopsijo 1,960.000
14. potr. mat. za kardiokirurgijo 680.000
15. potr. mat. za lab. preiskave 3,800.000
16. katetri urinski pvc 360.000
17. pribor za urinske in krvne preiskave 2,670.000
18. kape in prevl. za čevlje za 1x up 15,090.000
19. potr. mat. za vakuumski odvzem krvi 9,130.000
20. potr. mat. za laborat. anal. “Shimatsu“ 340.000
21. cevi drenaž-silikon., silkolateks 2,100.000
22. lab. mat. za histopatološki laboratorij 10,720.000
23. dreni, drenaže silikonski 2,290.000
24. dreni abdom., redon, rediv., aspirac., seti 9,720.000
25. dreni ploščati silikonski za abdom. kirurg. 3.000
26. svedri pnevmatski za nevrokir. vrtalko “Midax Rex“ 240.000
27. katetri torak., sonde silikon. in pribor 8,610.000
28. katetri, sonde pvc 8,020.000
29. katet. hepariz. za kardiokirurgijo 620.000
30. pribor. za nevrokirurško drenažo 5,570.000
31. potrošni material za aparat “Haemocell“ 4,890.000
32. pripomočki za torak. drenažo 7,210.000
33. potr. material za intenzivno respirat. terap. 53,185.000
34. sistemi za infuzijske črpalke “Ivac“ in “Abbot“ 10,000.000
35. sistemi za infuzijo 9,150.000
36. sistemi za hranjenje 2,520.000
37. pot. mat. za ap za merj. znoja - Wescor 870.000
38. katetri urinski silikonski, silkolateks - I 9,140.000
39. katetri ureteralni 7,000.000
40. katetri urinski, silikonski, silkolateks - II 21,500.000
41. tubusi “Gudel“ 650.000
42. tubusi s spužvastim kafom 3,280.000
43. epruvete namenske za laborator. preiskave 590.000
44. tubusi endobronhialni, endotrahealni 13,390.000
45. potrošni material za spirometrijo 9.000
46. potrošni material za ortopedske operacije 630.000
47. igle punkc., pretočne 4,780.000
48. kanile trahealne kovinske 2,250.000
49. maske kirurške 3,300.000
50. kanile traheostomske 1,830.000
51. kanile traheostomske in tubusi bypas 730.000
52. stekleni in pvc material 1,100.000
53. laborat. potr. material – splošni 770.000
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Sku- Ime skupine Vrednost
pina v SIT

54. prevleke pvc za medicinske aparate 700.000
55. laboratorijski potr. material za ap “Bohering“, “Hitachi“ 4,680.000
56. kanile venozne za kardiokirurgijo 110.000
57. potr. mat. monitoring – kardiokirurgija 2,740.000
58. oksigenatorji z linijami 11,090.000
59. igle spinalne specifične “Pajunk“ 4,550.000
60. ročniki in elektrode za elektrokir. nož “Erbe“, Bowa“ 2,690.000
61. potrošni material za vrtalko “Aesculap“ 940.000
62. igle, seti za punkcijo, lancete 10,590.000
63. rezila za očesno kirurgijo 1,780.000
64. listi za kirurške žage 410.000
65. nevromonitoring, opornic. za več. uporabo, svedri 880.000
66. svedri otološki 810.000
67. svedri za ortopedske operacije 2,460.000
68. kanile perfuzijske – kardiokirurgija 60.000
69. material za sterilizacijo – papirni 4,610.000
70. elektrode za laborat. aparat “Olympus“ 1.000
71. elektrode, ročniki za el. nož – “Vely Lab“ 50.000
72. svedri za vrtalko “Syntes“ 250.000
73. kontejnerji za odpad. ostre predmete 1,520.000
74. skalpeli in rezila za 1x up 2,540.000
75. svedri in trepani za vrtalko “S&N“ 4.000
76. ovratnice, opornice 380.000
77. potr. mat. za aparate “Draeger“ 510.000
78. lončki pvc, luske zaščitne in brivniki z dvostr. rez. 6,900.000
79. potrošni material za fizikalno terapijo 630.000
80. potrošni material za mlekovlečke “Ievt“ 270.000
81. potr. mat. za oskrbo stom 1,450.000
82. vrečke urinske in vrečke za žolčno dren. 17,073.000
83. elektrode za EKG diagnostiko 2,020.000
84. papirji registrirni za EEG, EKG in CTG 4,430.000
85. elektrode za fizikal. terapijo 430.000
86. elektrode in pribor za EEG in EMG 1,110.000
87. elektrode in pribor za EKG ap “Hellige“ 2,070.000
88. elektrode in pribor za EKG aparat “HP“ 6,340.000
89. elektrode in pribor za laborat. preisk. 500.000
90. elektrode in pribor za elekt. kir. nož. “Bercholdt“ 3,120.000
91. elektrode in pribor za ap “Airschield“ 1,160.000
92. elektrode in pribor za ap “3M“ in “Storz“ 1,430.000
93. trakovi za označevanje 930.000
94. igle za spinalno punkcijo 1,155.000

Skupaj: 413,260.000

ložitev ponudbe;
5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši 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 vštevši 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 od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijav-
lja;

6. da zagotavlja 100% letnih razpisa-
nih vrst in količin blaga skupine oziroma
skupin na katere se prijavlja (ponudnik mo-
ra, da mu bo priznana sposobnost, ponuditi
najmanj eno celotno skupino – vse artikle
znotraj posamezne skupine);

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor - razloženo;

9. da bo dostavljal predračune, in si-
cer:

– za prvo obdobje, to je od 1. 1.
2000 do 30. 4. 2000, bo naročnik upošte-
val cene iz ponudbe;

– za drugo obdobje, to je od 1. 5.
2000 do 31. 8. 2000, najkasneje do 20. 4.
2000;

– za tretje obdobje, to je od 1. 9.
2000 do 31. 12. 2000, najkasneje do
20. 8. 2000;

10. da bo dobavni rok največ 3 dni
oziroma največ 21 dni za blago iz uvoza;

11. da ima dovoljenje Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo za oprav-
ljanje prometa z medicinskimi pripomočki,
veljavno do konca leta 2000 ali potrdilo Mi-
nistrstva za zdravstvo RS, da je pridobitev
dovoljenja v postopku;

12. da ima najmanj enega izmed
ustreznih certifikatov: CE, ISO 9001, TÜV
ali drug ustrezni certifikat s katerim izkazuje
kvaliteto ponujenih artiklov;

13. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini:

– 1,000.000 SIT, če se prijavlja na
skupino oziroma skupine, katerih skupna
vrednost presega 10,000.000 SIT ali

– 10% vrednosti skupine oziroma sku-
pin, na katere se prijavlja in skupna vred-
nost le-teh ne presega 10,000.000 SIT,
veljavno do 15. 1. 2000;

14. 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 h kupoprodaj-
ni pogodbi zahteval.

3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.

4. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 6. 12. 1999 (vsak
delovni dan med 10. in 12. uro).

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51800-603-33486 - za
razpisno dokumentacijo, s pripisom za Me-
dicinski potrošni material in pripomočke.

5. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 6. 12. 1999, do 12.
ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
skupina za javna naročila (tajništvo oskrbe
in vzdrževanja), Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 7. 12. 1999, ob 12. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice - Mala konferenčna dvo-
rana.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo

dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

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 ponudbe;

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, do dneva izda-
je potrdila, potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni, na dan določen za predložitev po-
nudbe;

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), potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni, na dan določen za pred-
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9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnješega ponud-
nika: najnižja končna vrednost skupine.

Ponudniki lahko kandidirajo na posamez-
ne skupine.

Ponudniki lahko zahtevajo podatke o raz-
pisanih vrstah in količinah blaga od skupine
za javna naročila (tel. 062/317-221, int.
63-11 in 82-04), katera bo le-te posredo-
vala po pošti.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: Uradni list RS, št. 43, z dne
4. 6. 1999.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 8-ZPM/99 Ob-14408
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks:
062/316-573.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

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

(c) Ocenjena vrednost naročila: RTG
material in ostalo.

Sku- Ime skupine Vrednost
pina v SIT

1.  RTG filmi in kemik. za sist. Kodak ML 700  11,390.000
2.  RTG filmi in kemik. za sist. Kodak ML 700, 3M Trimaks 4,640.000
3.  RTG filmi za torakalno diagnostiko 5,400.000
4.  Filmi za uporabo v tiskalniku

3M Dry Wiew 8700  9,750.000
5.  RTG filmi za mamografijo  2,310.000
6.  Filmi za video kamero  880.000
7. Filmi za laserski tiskalnik  1,050.000
8.  Kino filmi  1,610.000
9.  Material za rtg žilno diagnostiko I  26,860.000
10.  Material za rtg žilno diagnostiko II  880.000
11.  Material za rtg žilno diagnostiko III  1,130.000
12.  Material za rtg žilno diagnostiko IV  21,340.000
13.  Material za rtg žilno diagnostiko V  43,110.000
14.  Material za rtg žilno diagnostiko VI  5,600.000
15.  Material za rtg žilno diagnostiko VII  740.000
16.  Material za rtg žilno diagnostiko VIII  13,070.000
17.  Material za rtg žilno diagnostiko IX  1,700.000
18.  Material za rtg žilno diagnostiko X  2,220.000
19.  Material za rtg žilno diagnostiko XI  6,550.000
20.  Material za rtg žilno diagnostiko XII  1,710.000
21.  Material za rtg žilno diagnostiko XIII  180.000
22.  Material za rtg žilno diagnostiko XIV  3,400.000
23.  Material za rtg žilno diagnostiko XV  1,910.000
24.  Material za rtg žilno diagnostiko XVI  3,980.000
25.  Material za rtg žilno diagnostiko XVII  1,410.000
26.  Material za rtg žilno diagnostiko XVIII  7,710.000
27.  Material za rtg žilno diagnostiko XIX  500.000
28.  Material za rtg žilno diagnostiko XX  3,350.000
29.  Material za rtg žilno diagnostiko XXI  110.000
30.  Material za rtg žilno diagnostiko XXII  70.000
31.  Material za rtg žilno diagnostiko XXIII  140.000
32.  Material za rtg žilno diagnostiko XXIV  680.000
33.  Material za rtg žilno diagnostiko XXV  100.000
34.+38.  Material za rtg žilno diagnostiko XXVI  510.000
35. Material za rtg žilno diagnostiko XXVII  190.000
36.  Material za rtg žilno diagnostiko XXVIII  5,680.000
37.  Material za rtg žilno diagnostiko XXIX  190.000

Skupaj:  192,050.000

3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 6. 12. 1999 (vsak
delovni dan med 10. in 12. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št.: 51800-603-33486 – za
razpisno dokumentacijo, s pripisom za RTG
material in ostalo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 6. 12. 1999, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila (tajništvo oskrbe
in vzdrževanja), Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 7. 12. 1999, ob 9. uri, 16. etaža Ki-
rurške stolpnice – Mala konferenčna dvora-
na.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi in fi-
zičnimi osebami), ki jim bo priznana spo-
sobnost.

8. 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 ponudbe;

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, do dneva izda-
je potrdila, potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni, na dan določen za predložitev po-
nudbe;

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), potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni, na dan določen za pred-
ložitev ponudbe;

5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši 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 vštevši 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 od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
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večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijav-
lja;

6. da zagotavlja 100% letnih razpisa-
nih vrst in količin blaga skupine oziroma
skupin na katere se prijavlja (ponudnik mo-
ra, da mu bo priznana sposobnost, ponuditi
najmanj eno celotno skupino – vse artikle
znotraj posamezne skupine);

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo;

9. da bo dostavljal predračune, in si-
cer:

– za prvo obdobje, to je od 1. 1.
2000 do 30. 4. 2000, bo naročnik upošte-
val cene iz ponudbe;

– za drugo obdobje, to je od 1. 5.
2000 do 31. 8. 2000, najkasneje do 20. 4.
2000;

– za tretje obdobje, to je od 1. 9.
2000 do 31. 12. 2000, najkasneje do
20. 8. 2000;

10. da bo dobavni rok največ 7 dni
oziroma največ 21 dni za blago iz uvoza;

11. da ima dovoljenje Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo za oprav-
ljanje prometa z medicinskimi pripomočki,
veljavno do konca leta 2000 ali potrdilo Mi-
nistrstva za zdravstvo RS, da je pridobitev
dovoljenja v postopku;

12. da ima najmanj enega izmed us-
treznih certifikatov: CE, ISO 9001, TÜV ali
drug ustrezni certifikat s katerim izkazuje
kvaliteto ponujenih artiklov;

13. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini:

– 1,000.000 SIT, če se prijavlja na
skupino oziroma skupine, katerih skupna
vrednost presega 10,000.000 SIT ali

– 10% vrednosti skupine oziroma sku-
pin, na katere se prijavlja in skupna vred-
nost le-teh ne presega 10,000.000 SIT,
veljavno do 15. 1. 2000;

14. 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 h kupoprodaj-
ni pogodbi zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnješega ponud-
nika: najnižja končna vrednost skupine.

Ponudniki lahko kandidirajo na posamez-
ne skupine.

Ponudniki lahko zahtevajo podatke o raz-
pisanih vrstah in količinah blaga od Skupine
za javna naročila (tel. 062/317-221,
int. 63-11 in 82-04), katera bo le-te posre-
dovala po pošti.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: Uradni list RS, št. 43, z dne 4. 6.
1999.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 13-ZPM/99 Ob-14411
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks:
062/316-573.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

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

(c) Ocenjena vrednost naročila: implan-
tati.

Sku- Ime skupine Vrednost
pina  v SIT:

1.  Proteze kolčne I  6,350.000
2. Proteze kolčne II  39,370.000
3.  Proteze kolčne III  690.000
4.  Proteze kolčne IV  15,150.000
5.  Proteze kolčne V  5,690.000
6.  Proteze kolčne VI  9,980.000
7.  Proteze kolčne VII  12,640.000
8.  Proteze kolenske I  4,650.000
9.  Proteze kolenske II  11,820.000
10.  Proteze ramenske  2,730.000
11.  Proteze kompletne  3,680.000
12.  Leče intraokularne I  8,210.000
13.  Leče intraokularne II  3,200.000
14.  Proteze ušesne  1,260.000
15.  Obročki za srčne

zaklopke  260.000
16.  Srčne zaklopke  19,750.000
17.  Proteze žilne I  3,170.000
18.  Proteze žilne II  3,490.000
19.  Proteze žilne III  4,050.000
20.  Stenti coronarni I  600.000
21.  Stenti coronarni II  840.000
22.  Stenti coronarni III  2,070.000
23.  Stenti coronarni IV  1,370.000
24.  Stenti coronarni V  11,830.000
25.  Stenti femoralni  4,000.000
26.  Stenti ureteralni  30,250.000
27.  Proteze žolčne  170.000

Skupaj:  207,270.000

3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 8. 12. 1999 (vsak
delovni dan med 10. in 12. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št.: 51800-603-33486 – za
razpisno dokumentacijo, s pripisom za Im-
plantate.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 8. 12. 1999, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, (tajništvo oskrbe
in vzdrževanja), Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 9. 12. 1999, ob 12. uri, 16. Etaža
Kirurške stolpnice – Mala konferenčna dvo-
rana.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo

sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

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 ponudbe;

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, do dneva izda-
je potrdila, potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni, na dan določen za predložitev po-
nudbe;

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), potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni, na dan določen za pred-
ložitev ponudbe;

5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši 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 vštevši 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 od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijavlja;

6. da zagotavlja 100 % letnih razpisa-
nih vrst in količin blaga skupine oziroma
skupin na katere se prijavlja (ponudnik mo-
ra, da mu bo priznana sposobnost, ponuditi
najmanj eno celotno skupino – vse artikle
znotraj posamezne skupine);

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo;

9. da bo dostavljal predračune, in si-
cer:

– za prvo obdobje, to je od 1. 1.
2000 do 30. 4. 2000, bo naročnik upošte-
val cene iz ponudbe;

– za drugo obdobje, to je od 1. 5.
2000 do 31. 8. 2000, najkasneje do 20. 4.
2000;

– za tretje obdobje, to je od 1. 9.
2000 do 31. 12. 2000, najkasneje do
20. 8. 2000;
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10. da bo dobavni rok največ 7 dni
oziroma največ 21 dni za blago iz uvoza;

11. da ima dovoljenje Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo za oprav-
ljanje prometa z medicinskimi pripomočki,
veljavno do konca leta 2000 ali potrdilo Mi-
nistrstva za zdravstvo RS, da je pridobitev
dovoljenja v postopku;

12. da ima najmanj enega izmed us-
treznih certifikatov: CE, ISO 9001, TÜV ali
drug ustrezni certifikat s katerim izkazuje
kvaliteto ponujenih artiklov;

13. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini:

– 1.000.000 SIT, če se prijavlja na
skupino oziroma skupine, katerih skupna
vrednost presega 10,000.000 SIT ali

– 10 % vrednosti skupine oziroma
skupin, na katere se prijavlja in skupna vred-
nost le-teh ne presega 10,000.000 SIT,
veljavno do 15. 1. 2000;

14. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10 % pogod-
bene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodaj-
ni pogodbi zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnješega ponud-
nika: najnižja končna vrednost skupine.

Ponudniki lahko kandidirajo na posamez-
ne skupine.

Ponudniki lahko zahtevajo podatke o raz-
pisanih vrstah in količinah blaga od Skupine
za javna naročila (tel. 062/317-221,
int. 63-11 in 82-04), katera bo le-te posre-
dovala po pošti.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: Uradni list RS, št. 43, z dne 4. 6.
1999.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 11-ZPM/99 Ob-14417
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks:
062/316-573.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

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

(c) Ocenjena vrednost naročila: osteos-
intetski material:

Sku- Ime skupine Vrednost
pina  v SIT:

1.  Plošče in vijaki
maksilofacialni  20,370.000

2.  Intramedularni žeblji,
plošče in vijaki travm.  44,350.000

3.  Zunanji fiksaterji in vijaki  15,370.000
4.  Vijaki nevrokirurški  8,360.000
5.  Objemke, palice, vijaki

in plošče ortopedske  3,150.000
6.  Podloške in vijaki ortopedski,

nevrokirurški  380.000
7.  Vijaki kanulirani kostni  420.000
8.  Vijaki kanulirani interferenčni  510.000
9.  Zamaški za femor  470.000
10.  Žice I  790.000
11.  Žice II  470.000
12.  Žice III  660.000

Skupaj:  95.300.000

3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 8. 12. 1999. (vsak
delovni dan med 10. in 12. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št.: 51800-603-33486 – za
razpisno dokumentacijo, s pripisom za Os-
teosintetski material.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 8. 12. 1999, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila (tajništvo oskrbe
in vzdrževanja), Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 9. 12. 1999, ob 9. uri, 16. etaža Ki-
rurške stolpnice – Mala konferenčna dvora-
na.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

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 ponudbe;

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, do dneva izda-
je potrdila, potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni, na dan določen za predložitev po-
nudbe;

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), potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni, na dan določen za pred-
ložitev ponudbe;

5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši 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 vštevši 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 od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali

večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijav-
lja;

6. da zagotavlja 100% letnih razpisa-
nih vrst in količin blaga skupine oziroma
skupin na katere se prijavlja (ponudnik mo-
ra, da mu bo priznana sposobnost, ponuditi
najmanj eno celotno skupino – vse artikle
znotraj posamezne skupine);

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo;

9. da bo dostavljal predračune, in si-
cer:

– za prvo obdobje, to je od 1. 1. 2000
do 30. 4. 2000, bo naročnik upošteval ce-
ne iz ponudbe;

– za drugo obdobje, to je od 1. 5.
2000 do 31. 8.2000, najkasneje do 20. 4.
2000;

– za tretje obdobje, to je od 1. 9.
2000 do 31. 12. 2000, najkasneje do 20.
8. 2000;

10. da bo dobavni rok največ 7 dni
oziroma največ 21 dni za blago iz uvoza;

11. da ima dovoljenje Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo za oprav-
ljanje prometa z medicinskimi pripomočki,
veljavno do konca leta 2000 ali potrdilo Mi-
nistrstva za zdravstvo RS, da je pridobitev
dovoljenja v postopku;

12. da ima najmanj enega izmed us-
treznih certifikatov: CE, ISO 9001, TÜV ali
drug ustrezni certifikat s katerim izkazuje
kvaliteto ponujenih artiklov;

13. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini:

– 1,000.000 SIT, če se prijavlja na
skupino oziroma skupine, katerih skupna
vrednost presega 10,000.000 SIT ali

– 10% vrednosti skupine oziroma sku-
pin, na katere se prijavlja in skupna vred-
nost le-teh ne presega 10,000.000 SIT,
veljavno do 15. 1. 2000;

14. 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 h kupoprodaj-
ni pogodbi zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnješega ponud-
nika: najnižja končna vrednost skupine.

Ponudniki lahko kandidirajo na posamez-
ne skupine.

Ponudniki lahko zahtevajo podatke o raz-
pisanih vrstah in količinah blaga od Skupine
za javna naročila (tel. 062/317-221, int.
63-11 in 82-04), katera bo le-te posredo-
vala po pošti.

10., 11.
Splošna bolnišnica Maribor
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Št. 483/99 Ob-14200
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska
cesta 12, 1420 Trbovlje, faks
0601/26-336.

2. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Tr-
bovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: zdravila skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

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

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
in sicer od 1. 1. do 31. 12. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Zdravstveni dom Trbovlje,
Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje, vodja
upravno administrativne službe: Tatjana Jev-
ševar, dipl. ek., tel. 0601/26-488, faks
0601/26-336.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija se dvigne do 25. 11. 1999, po enod-
nevni predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT za razpisno do-
kumentacijo nakažite na številko ŽR
52700-603-40232.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
30. 11. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Trbovlje,
Rudarska cesta 12, Trbovlje, tajništvo – Jo-
žica Novak.

Zapečatene kuverte morajo biti javno oz-
načene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter navedbo predmeta naroči-
la.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 11. 1999
ob 10. uri, na naslovu: Zdravstveni dom
Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje, v sej-
ni sobi.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
je skladna s predloženo razpisno dokumen-
tacijo.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji oziroma merila iz razpisne
dokumentacije, in sicer: cena, plačilni po-
goji, rok dobave in reference.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: jih ni.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena, ker ni
potrebna.

Zdravstveni dom Trbovlje

Št. 485/99 Ob-14201
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska
cesta 12, 1420 Trbovlje, faks
0601/26-336.

2. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Tr-
bovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sanitetni in obvezilni ma-
terial skladno z razpisno dokumentacijo.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
in sicer od 1. 1. do 31. 12. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Zdravstveni dom Trbovlje,
Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje, vodja
upravno administrativne službe: Tatjana Jev-
ševar, dipl. ek., tel. 0601/26-488, faks
0601/26-336.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija se dvigne do 25. 11. 1999, po enod-
nevni predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT za razpisno do-
kumentacijo nakažite na številko ŽR
52700-603-40232.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
30. 11. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Trbovlje,
Rudarska cesta 12, Trbovlje, tajništvo – Jo-
žica Novak.

Zapečatene kuverte morajo biti javno oz-
načene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter navedbo predmeta naroči-
la.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 11. 1999
ob 11.30, na naslovu: Zdravstveni dom Tr-
bovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje, v sejni
sobi.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
je skladna s predloženo razpisno dokumen-
tacijo.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji oziroma merila iz razpisne
dokumentacije, in sicer: cena, plačilni po-
goji, rok dobave in reference.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: jih ni.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena, ker ni
potrebna.

Zdravstveni dom Trbovlje

Št. 484/99 Ob-14202
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska
cesta 12, 1420 Trbovlje, faks
0601/26-336.

2. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Tr-
bovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: zobozdravstveni material
skladno z razpisno dokumentacijo.

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

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
in sicer od 1. 1. do 31. 12. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Zdravstveni dom Trbovlje,
Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje, vodja
upravno administrativne službe: Tatjana Jev-
ševar, dipl. ek., tel. 0601/26-488, faks
0601/26-336.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija se dvigne do 25. 11. 1999, po enod-
nevni predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT za razpisno do-
kumentacijo nakažite na številko ŽR
52700-603-40232.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
30. 11. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Trbovlje,
Rudarska cesta 12, Trbovlje, tajništvo – Jo-
žica Novak.

Zapečatene kuverte morajo biti javno oz-
načene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter navedbo predmeta naroči-
la.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 11. 1999
ob 13. uri, na naslovu: Zdravstveni dom
Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje, v sej-
ni sobi.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
je skladna s predloženo razpisno dokumen-
tacijo.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji oziroma merila iz razpisne
dokumentacije, in sicer: cena, plačilni po-
goji, rok dobave in reference.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: jih ni.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena, ker ni
potrebna.

Zdravstveni dom Trbovlje

Ob-14277
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Zarja Celje, Zagajškova 8,
3000, Celje, tel. 063/415-321, faks
063/411-709.

Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu ZJN.

2. (a) Kraj dobave: Vrtec Zarja, Zagajš-
kova 8, Celje, Vrtec Zarja, Pucova 3, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano:

1. meso in mesni izdelki: 7,272.000
SIT,

2. mleko in mlečni izdelki: 3,333.000
SIT,

3. sladoledi: 135.000 SIT,
4. ribe in konzervirane ribe: 444.000

SIT,
5. jajca: 545.000 SIT,
6. olja in izdelki: 475.000 SIT,
7. sveža zelenjava in suhe stročnice:

1,616.000 SIT,
8. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va: 757.000 SIT,
9. sadje: 3,840.000 SIT,
10. konzervirano sadje: 273.000 SIT,
11. sadni sokovi: 606.000 SIT,
12. žita, mlevski izdelki in testenine:

1,111.000 SIT,
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13. zamrznjeni izdelki iz testa:
303.000 SIT,

14. kruh in pekovsko pecivo:
2,525.000 SIT,

15. slačiščarski izdelki in keksi:
222.000 SIT,

16. ostalo prehrambeno blago:
616.000 SIT.

Količine blaga so razvidne iz predraču-
nov posamezne skupine, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
24,073.000 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: Vrtec Zarja, tajništvo, Za-
gajškova 8, Celje, kont. oseba Manja Rajh.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 11. 1999
do 12. ure.

Ob dvigu je potrebno predložiti dokazilo
o negotovinskem plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT na ŽR
50700-603-30416.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 29. 11. 1999 do 8.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vrtec Zarja, tajništvo, Za-
gajškova 8, Celje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj”
in številko objave tega razpisa ter z navedbo
predmeta naročila (skupine). Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo na sedežu Vrtca
Zarja, Zagajškova 8, Celje, 29. 11. 1999
ob 13. uri. Odpiranje vodi Nataša Ro-
van-Gračner.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji, opredeljeni v 40. členu
ZJN.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:  dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu kot pod 1. točko.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in
najnižja končna cena.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 12. 1999.

Ponudba mora veljati do 31. 1. 2000.
Predviden datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 12. 1999.
10.

Vrtec Zarja Celje

Ob-14278
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dijaški dom Nova Gorica, Streliška
pot 7, 5000 Nova Gorica, tel.
065/135-48-13, faks 065/21-441.

2. (a) Kraj dobave: Nova Gorica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: prehrambeni izdelki.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

48,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dijaški dom Nova Gorica,
Streliška pot 7, 5000 Nova Gorica, tel.
065/135-48-13, faks 065/21-441.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 30. november 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT pri blagajni zavo-
da ali virmansko na ŽR št.
52000-603-30416.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 12. 1999 do 11.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dijaški dom Nova Gorica,
Streliška pot 7, Nova Gorica, tajništvo zavo-
da.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 12. 1999 ob 12. uri v upravnih prostorih
Dijaškega doma Nova Gorica, Streliška pot
7.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna po-
godba.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): navedeno v razpisni dokumenta-
ciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko dobijo druge informa-
cije na pisno zahtevo.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: je ni bilo.

Dijaški dom Nova Gorica

Št. 2/99-1254  Ob-14436
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, Celje, faks 063/436-614. Po
pooblastilu zdravstvenih domov: Celje,
Laško, Sevnica, Šmarje pri Jelšah, Dr. Jo-
žeta Potrate” Žalec, Brežice, Slov. Konjice,
Šentjur, Vrhnika.

2. (a) Kraj dobave: Celje, Laško, Sevni-
ca, Šmarje pri Jelšah, Žalec, Brežice, Slov.
Konjice, Šentjur, Vrhnika.

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

1. JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorči-
čeva 5, Celje

A) zdravila – ocenjena vrednost
15,200.000 SIT,

B) ostali sanitetni material, material
za nego ran, razkužilni material – oce-
njena vrednost 32,000.000 SIT,

C) laboratorijski material in diagno-
stična sredstva – ocenjena vrednost
53,000.000 SIT,

D) zobozdravstveni material – ocenje-
na vrednost 22,000.000 SIT,

E) rentgenski material – ocenjena
vrednost 4,900.000 SIT.

Skupaj ocenjena vrednost:
127,100.000 SIT.

2. JZ Zdravsteni dom Laško, Kidričeva
ul. 5/b, Laško

A) zdravila – ocenjena vrednost
3,000.000 SIT,

B) laboratorijski material in diagno-
stična sredstva – ocenjena vrednost
1,600.000 SIT,

C) ostali sanitetni material, material
za nego ran, razkužila in dezinfekcijski

material – ocenjena vrednost 7,000.000
SIT,

D) stomatološki material in material
za zobotehniko – ocenjena vrednost
3,800.000 SIT.

Skupaj ocenjena vrednost: 15,400.000
SIT.

3. JZ Zdravstveni dom Sevnica, Trg svo-
bode 14, Sevnica

A) zdravila – ocenjena vrednost
4,900.000 SIT,

B) laboratorijski material in diagno-
stična sredstva – ocenjena vrednost
5,500.000 SIT,

C) ostali sanitetni material, material
za nego ran, razkužila in dezinfekcijski
material – ocenjena vrednost 3,800.000
SIT,

D) stomatološki material – ocenjena
vrednost 6,500.000 SIT.

Skupaj ocenjena vrednost: 20,700.000
SIT.

4. JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jel-
šah, Celjska cesta 16, Šmarje pri Jelšah

A) zdravila – ocenjena vrednost
11,500.000 SIT,

B) laboratorijski material in diagno-
stična sredstva – ocenjena vrednost
10,500.000 SIT,

C) ostali sanitetni material, material
za nego ran, razkužila in dezinfekcijski
material – ocenjena vrednost 8,900.000
SIT,

D) stomatološki material in material
za zobotehniko – ocenjena vrednost
7,200.000 SIT.

Skupaj ocenjena vrednost: 38,100.000
SIT.

5. JZ Zdravstveni dom Žalec, Prešerno-
va 6, Žalec

A) material za zobozdravstvo – oce-
njena vrednost 12,500.000 SIT,

B) ostali sanitetni material, material
za nego ran, nabava razkužil in dezin-
fekcijskega materiala – ocenjena vred-
nost 8,900.000 SIT,

C) laboratorijski material in diagno-
stična sredstva – ocenjena vrednost
12,800.000 SIT.

Skupaj ocenjena vrednsot: 34,200.000
SIT.

6. JZ Zdravstveni dom Brežice, Černel-
čeva cesta 8, Brežice

A) material za zobozdravstvo – oce-
njena vrednost 5,500.000 SIT,

B) ostali sanitetni material, material
za nego ran, razkužila in dezinfekcijski
material – ocenjena vrednost 7,00.000
SIT,

C) laboratorijski material in diagno-
stična sredstva – ocenjena vrednost
5,000.000 SIT,

D) zdravila – ocenjena vrednost
5,500.000 SIT.

Skupaj ocenjena vrednost: 23,000.000
SIT.

7. JZ Zdravstveni dom Slovenske Konji-
ce, Mestni trg 17, Slovenske Konjice

A) zdravila – ocenjena vrednost
5,000.000 SIT,

B) laboratorijski material in diagno-
stična sredstva – ocenjena vrednost
3,700.000 SIT,

C) ostali sanitetni material (zavojni ši-
valni) material za nego ran in razkužilni
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material – ocenjena vrednost 6,400.000
SIT.

D) zobozdravstveni material – ocen-
jena vrednost 2,400.000 SIT.

Skupaj ocenjena vrednost: 17,500.000
SIT.

8. JZ Zdravstveni dom Šentjur, Cesta L.
Dobrotinška 5, Šentjur

A) zdravila – ocenjena vrednost
4,000.000 SIT,

B) laboratorijski material – ocenjena
vrednost 4,000.000 SIT,

C) ostali sanitetni material (zavojni ši-
valni) material za nego ran in razkužilni
material – ocenjena vrednost 3,500.000
SIT,

D) zobozdravstveni material – ocenje-
na vrednost 2,500.000 SIT.

Skupaj ocenjena vrednost: 14,000.000
SIT.

9. JZ Zdravstveni dom Vrhnika, Ul. 6.
maja 11, Vrhnika

A) laboratorijski material – ocenjena
vrednost 7,200.000 SIT,

B) sanitetni material – ocenjena vred-
nost 6,000.000 SIT,

C) zobozdravstveni material – ocenje-
na vrednost 4,800.000 SIT,

D) rentgenski material – ocenjena
vrednost 1,200.000 SIT.

Skupaj ocenjena vrednost: 19,200.000
SIT.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: po JZ
skupinah in podskupinah, navedenih pod
točko 2 (b).

Ocenjena vrednost delov naročila, ki se
bodo morda oddajali posamično so navede-
na pod točko 2. (b).

3. Predvideni čas dobave: 1. 1. 2000
do 31. 12. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Skupnost zavodov osnov-
ne zdravstvene dejavnosti celjske regije,
Gregorčičeva 3, Celje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  do 20. 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:  6. 12. 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 zdravil,
sanitetnega in zobozdravstvenega materiala
z navedbo številke objave javnega razpisa.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden
točen naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 12. 1999 ob 8.30 v prostorih sejne so-
be Zdravstvenega doma Celje, Gregorčiče-
va 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 usposobljenosti
po 1-4 točke 2. odstavka 40. člena ZJN,
dokazano s predložitvijo:

– potrdila sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, steča-
ja ali likvidacije,

– potrdila sodišča o registraciji (za prav-
ne osebe),

– potrdila DURS o opravljanju dejavnosti
(za civilne osebe),

– potrdila MP RS, da vodstveni delavci
niso bili obsojeni za kazniva dejanja s po-
dročja poslovanja v zadnjih treh letih,

– potrdilo DURS, da ima poravnane ob-
veznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev,

b) finančna sposobnost, dokazana s
predložitvijo:

– BON 1 in BON 2 ali BON 3 za pravne
osebe:

– podatkov zadnje bilance stanja in us-
peha (potrdi DURS) za civilne osebe,

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 civil-
ne osebe). Oboje izda pristojna upravna
enota.

d) drugi pogoji dokazani z:
– izjavo, da sprejema pogoje razpisne

dokumentacije,
– izjava, da lahko zagotovi vse razpisane

vrste blaga posamezne skupine, oziroma
podskupine za katero se javlja na razpis v
%, ki je določen v razpisni dokumentaciji,

– izpolnjen obrazec za reference (da je
zadnji dve leti oskrboval vsaj tri javne zavo-
de, proračunske porabnike ali podjetja ozi-
roma družbe) z dokazili (izjave kupcev ali
fotokopije kupoprodajnih pogodb),

– izjavo, da sprejema 60-dnevni plačilni
rok,

– izjavo, da zagotavlja dostavo fco
Zdravstveni dom, za katerega daje ponud-
bo;

– izjavo, da bo zagotavljal fiksnost cen
za čas trajanja pogodbe,

– izjavo, da zagotavlja odzivni čas 1 de-
lovni dan,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% razpisane vrednosti posamez-
ne skupine oziroma podskupine za katero
se javlja na razpis,

– izjavo banke, da bo dobil garancijo za
dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.

Pogoji in dokazila za njihovo dokazova-
nje so izrecno določeni v razpisni dokumen-
taciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo sklenil pogodbo za 12
mesecev s ponudnikom, ki bo izpolnjeval
vse izločitvene kriterije. Merilo za izbiro na-
jugodnejšega ponudnika je najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošteva-
ne reference za domače ponudnike.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 12. 1999.

Ponudba mora veljati do 31. 12. 1999.
Potencialni ponudniki lahko zahtevajo sa-

mo pisna pojasnila o razpisanih vrstah in
količinah blaga od kontaktne osebe naroč-
nika.

10.
Skupnost zavodov osnovne

zdravstvene
dejavnosti celjske regije, Celje

Št. 396/99 Ob-14442
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmi-
helska c. 1, Novo mesto, faks 323-097.

2. (a) Kraj dobave: Šmihelska c. 1, No-
vo mesto.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago – ži-
vila po naslednjih skupinah (specifikacija je
priloga razpisne dokumentacije):

1. skupina: mleko in mlečni izdelki,
2. skupina: meso in mesni izdelki,
3. skupina: sadje in zelenjava,
4. skupina: kruh in pekovsko pecivo,
5. skupina: ostalo prehrambeno blago.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki:

15,000.000 SIT,
2. skupina: meso in mesni izdelki:

38,000.000 SIT,
3. skupina: sadje in zelenjava:

13,500.000 SIT,
4. skupina: kruh in pekovsko pecivo:

7,500.000 SIT,
6. skupina: ostalo prehrambeno blago:

18,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: koledarsko le-

to 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska c. 1, Novo mesto, nabav-
na služba, kontaktna oseba Irena Kočevar.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 15. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, samo negoto-
vinsko na ŽR: 52100-603-30372 sklic na
št. 396-99.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 11. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Novo me-
sto, Šmihelska c. 1, Novo mesto, tajništvo
Splošne bolnišnice.

Ponudba mora biti označena “Ne odpiraj
– Ponudba” s številko objave razpisa v Urad-
nem listu RS in z navedbo predmeta naroči-
la: “prehrambeno blago – živila”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 1999 ob 10. uri v sejni sobi na
upravi Splošne bolnišnice Novo mesto.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki mo-
rajo nastopati samostojno.

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 redne likvidacije,
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– da proti ponudniku ni bila izdana sod-
na odločba, ki bi kazala na njegovo nestro-
kovnost,

– da ima poravnane obveznosti iz naslo-
va davkov, taks in drugih dajatev, določenih
z zakonom,

– da ima predpisana dovoljenja za oprav-
ljanje dejavnosti v področje katere spada
izvedba javnega naročila,

– da je finančno sposoben in
– da ima zadostne proste tehnične

zmogljivosti.
Ponudnik mora zadostiti tudi drugim zah-

tevanim pogojem iz razpisne dokumenta-
cije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: samo pisno, kontaktna oseba Končina
Jože, kuhinja Splošne bolnišnice Novo me-
sto, faks 323-097.

10.
Splošna bolnišnica Novo mesto

Ob-14443
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 24-26, Ljubljana, telefaks
061/131-81-64.

2. (a) Kraj dobave: vojašnice po Repub-
liki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: jedilna olja: rastlinsko ol-
je, rinfuza – ca. 100.000 l, olje rastlin-
sko 20/1 ali 15/1 ali 10/1 – ca. 100 l,
olje rastlinsko 1/1 – ca. 100 l, bučno
olje 1/1 – ca. 1.300 l, olivno olje 1/1 –
ca. 600 l, olje za cvrtje 20/1 – ca. 8.000
l;

– maščobe: rastlinska mast 500 g –
ca. 100 kosov, margarina za peko kg –
ca. 100 kg, margarina za peko 500 g –
ca. 4.000 kosov, margarina za peko 250
g – ca. 100 kosov, margarina porcijska
za namaz 17-20 g – ca. 124.000 kosov.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesečne
sukcesivne dobave po vseh vojašnicah v
RS.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Ministrstvo za obrambo
RS, Urad za logistiko, Služba za javna naro-
čila, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont. ose-
ba Boštjan Purkat, tel. 061/171-25-85, so-
ba št. 365, vsak delovni dan med 11. in 12.
uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 25. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS PUS 65/99), na račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti:

– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora
nasldnje podatke: navedba polnega naslo-
va, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic
na številko),

– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

5. (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: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba, ne odpiraj,
MORS PUS 65/99 – Jedilna olja in maščo-
be”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 30. 11. 1999 ob 9. uri
na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kar-
deljeva pl. 24, Ljubljana, soba št. 150.

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): naročnik bo sposobnost ponud-
nikov ocenjeval z naslednjimi izločitvenimi
kriteriji:

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

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

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

– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-
teklih treh letih obsojeni zaradi kaznivih de-
janj v zvezi s poslovanjem,

– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom,

– da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali napoved za odmero davka z bi-
lanco stanja in bilanco uspeha in potrdilo
poslovne banke, da v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiran ŽR;

– da ima:
– čiste prihodke iz prodaje, izkazane

pod zap. št. 8 obrazca BON 1, enake ali
večje od vrednosti razpisa,

– čiste prihodke iz prodaje, izkazane
pod zap. št. 11 obrazca BON 3, enake ali
večje od vrednosti razpisa,

– čiste prihodke iz prodaje, izkazane
pod zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance
uspeha, enake ali večje od vrednosti razpisa.

Ocenjevalna merila za priznanje sposob-
nosti:

– sistem kakovosti: utež 0,5 (max. št.
točk 100),

– pokazatelji logistike skladiščenja in
transporta – utež 0,3 (max. št. točk 100),

– finančni pokazatelji – utež 0,2 (max.
št. točk 100).

Naročnik bo s sklepom priznal sposob-
nost tistim ponudnikom, ki bodo dosegli naj-
manj 60% vseh možnih točk.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Marjeta Bartol, tel. 171-2340, med 8.
in 9. uro.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 138/99 Ob-14438
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica Golnik-KOPA, Golnik 36,
4204 Golnik, telefaks 064/469-442.

Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti 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: pisarniški material.

(c) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 12,000.000 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,
Golnik 36, 4204 Golnik, javna naročila.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago do 22. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 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 30. 11.
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Bolnišnica Golnik-KOPA,
Golnik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z  napisom Ne odpiraj – Ponudba in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter navedbo predmeta naročila (sku-
pine ali celote).

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 12. 1999 ob
12. uri, v predavalnici Bolnišnice Golnik-Ko-
pa, Golnik 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): pogoji opredeljeni v 40. členu
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);
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3. izpolnjevanje predpisanih pogojev
za opravljanje ustrezne dejavnosti, dokaza-
no z:

– dovoljenjem upravnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet raz-
pisa,

– izjavo, da sprejema pogoje razpi-
sne dokumentacije,

– izjavo, da lahko zagotovi dobavo
najmanj 20% letne količine razpisanih vrst
blaga iz skupine,

– izpolnjenim obrazcem za reference,
– izjavo, da sprejema 60 dnevni pla-

čilni rok,
– izjavo, da zagotavlja dostavo fco bol-

nišnica – razloženo,
– izjavo, da bo mesečno pošiljal ceni-

ke,
– 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.

Dokazila za dokazovanje so določeni v
razpisni dokumentaciji v 3.2. točki Navodil
ponudnikom in Dodatku k navodilom po-
nudniku.

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 skupščino.

Sestanek s ponudniki ne bo organiziran.
10.

Bolnišnica Golnik-KOPA

Št. 154/99 Ob-14445
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dijaški dom Celje, Ljubljanska 21,
Celje, tel. 063/484-420, telefaks
063/484-421.

2. (a) Kraj dobave: Celje, Ljubljanska 21.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
A) prehrambeno blago:
– jedilno olje – razsuto stanje v vred-

nosti ca. 700.000 SIT.
(c)
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev

od sklenitve pogodb z izbranimi ponudniki.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: dokumnetacija za ugotav-
ljanje sposobnosti lahko dobite v tajništvu
zavoda vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno dvigniti do 16. 11. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumnetacija je

na voljo proti plačilu 8.000 SIT na žiro ra-
čun zavoda št. 50700-603-30970 – za raz-
pisno dokumentacijo in predložitvi potrdila
ob prevzemu dokumentacije.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 25. 11. 1999.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Dijaški dom Celje, Ljubljan-
ska 21, Celje, v zapečateni kuverti na kate-
rih je napisan poleg naslovnika tudi naslov
ponudnika in posebna oznaka “Ne odpiraj –
javni razpis”, z navedbo skupine A – pre-
hrambeno blago – jedilno olje.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 11. 1999,
ob 8. uri, na naslovu naročnika v sejni sobi.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lah-
ko pravne in fizične osebe, ki so registrira-
ne za dejavnost, ki je predmet razpisa in
imajo vsa predpisana dovoljenja za opravlja-
nje te dejavnosti.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– pogoji določeni v razpisni dokumenta-

ciji,
– najnižja končna cena.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudbe morajo veljati najmanj 1 leto,
najvišje cene pa najmanj 6 mesecev. Iz oce-
njevanja bodo izločene nepopolne ponud-
be. Za nepopolne se štejejo ponudbe, ki ne
bodo obsegale vseh v javnem razpisu in v
razpisni dokumentaciji navedenih podatkov.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena.

Dijaški dom Celje

Ob-14446
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica,
Partizanska ulica 30, Slovenska Bistrica,
faks 062/811-903.

2. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Slo-
venska Bistrica, Partizanska ulica 30.

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

I. skupina: zdravila,
II. skupina: material za nego ran,

ostali medicinsko potrošni material, sa-
nitetni in zavojni material, laboratorijski
material, razkužila in RTG material,

III. skupina: zobozdravstveni mate-
rial.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
I. skupina: 5,500.000 SIT,
II. skupina: 7,500.000 SIT,
III. skupina: 12,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev

od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Zdravstveni dom Sloven-
ska Bistrica, Partizanska ulica 30, tajništvo,
Slovenska Bistrica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 11. 1999,

med 8. in 14. uro ob predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
51810-603-33759, s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  vključno do 2. 12.
1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Slovenska
Bistrica, Partizanska ulica 30, 2310 Slo-
venska Bistrica. Zaprte kuverte morajo biti
jasno označene z napisom: “Ponudba – ne
odpiraj” ter navedbo številke objave tega
razpisa in predmeta naročila. Na hrbtni stra-
ni kuverte mora biti navedena firma in sedež
pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 12. 1999 ob
11. uri v Zdravstvenem domu Slovenska Bi-
strica, Partizanska ulica 30 – sejna soba.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki, ki jim bo priznana
sposobnost.

8. 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 ali likvi-
dacijski postopek, potrdilo ne sme biti sta-
rejše od 30 dni (na dan določen za predlo-
žitev ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti, oziroma obrtno do-
voljenje;

3. da proti ponudniku ni izdana prav-
nomočna sodna odločba, ki kaže na njego-
vo nestrokovnost;

4. da ima poravnane davke in pris-
pevke določene z zakonom – potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni;

5. da predloži potrjen obrazec BON
1 in BON 2 ali BON 3, ter za samostojne
podjetnike potrdilo banke o povprečnem
mesečnem stanju na žiro računu v zadnjih
treh mesecih;

6. da zagotavlja blago posamezne
skupine ali več skupin, najmanj v višini 75%
v razpisni dokumentaciji navedenih vrst bla-
ga;

7. da nudi najmanj 60-dnevni plačilni
rok od prevzema blaga;

8. da bo dostava fco ZD Slovenska
Bistrica razloženo;

9. da bo mesečno dostavljal cenike,
in sicer ob spremembi cen;

10. da ima veljavno registracijo v skla-
du z zakonom o zdravilih (za zdravila):

11. da bo dobavni čas za material na-
veden v razpisni dokumentaciji do 24 ur;

12. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 5% razpisane vrednosti javne-
ga naročila;

13. da ima izjavo banke, da bo dobil
garancijo za dobro izvedbo posla v višini 5%
od razpisane vrednosti in jo bo predložil ob
sklenitvi pogodbe.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih:
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– merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika je najnižja cena za največje število
artiklov v posamezni skupini;

– ponudniki lahko kandidirajo na posa-
mezne skupine ali za več skupin;

– potencialni ponudniki lahko zahtevajo
podatke o razpisanih vrstah in količinah bla-
ga od kontaktne osebe Brigite Krajnčič, ek.
tel. št. 062/8447-233 in Karoline Sedmak,
vms. tel. 041/345-658.

10.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Št. 304/19-99 Ob-14447
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osrednja knjižnica Kranj, Tavčarjeva
ul. 41, Kranj, faks 064/224-446.

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

trebno dobaviti: domače knjižno gradivo, pe-
riodika, neknjižno gradivo.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: osrednja knjižnica Kranj,
Tavčarejva ul. 41, Kranj.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 8. 11. 1999 do
22. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
51500-603-30330 s pripisom za razpisno
dokumentacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 26. 11. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osrednja knjižnica Kranj,
Tavčarjeva ul. 41, 4000 Kranj.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 11. 1999 ob 14. uri v sejni sobi osred-
nje knjižnice Kranj na Tavčarejvi 41 v Kra-
nju.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: ni zahtevana.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– sposobnost dobave, plačilni pogoji,

odzivni čas, reference.
Izbrana bosta najmanj dva ponudnika.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: na sedežu naročnika.
10. Datum in številka namere, če je bila

objavljena: ni bila objavljena.
Osrednja knjižnica Kranj

Št. 700/99 Ob-14448
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, kontaktna oseba Jožica Miklavčič
Kerš, univ. dipl. ek., Celjska cesta 37, Voj-
nik, tel. 063/772-311, 063/772-010, faks
063/772-593.

2. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišn-
cia 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 –
živila in material za prehrano: g) splo-
šno prehrambeno blago.

Količine blaga so razvidne iz predračuna,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
17,000.000 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
bolnišncia Vojnik, kontaktna oseba Magda
Novak, Celjska cesta 37, Vojnik.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  do 19. 11. 1999, po
enodnevni predhodni najavi po faksu.

Dodatna pojasnila lahko ponudniki zahte-
vajo pisno na naslovu pod 1. točko do vključ-
no 22. 11. 1999 do 12. ure. Odgovore
bodo ponudniki prejeli do 23. 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: 26. 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 kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 11. 1999 ob 10. uri, sejna soba uprav,
na naslovu: Javni zavod Psihiatrična bolni-
šnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik lah-
ko sodeluje vsaka pravna ali civilna oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
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:

– odločbo po 6. točki 4. člena ZGD
(za pravne osebe),

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje samostojne dejavnosti (za civil-
ne osebe).

Oboje izda pristojna upravna enota.
4. drugi pogoji, dokazani z:
– izjavo, da sprejema pogoje razpi-

sne dokumentacije,
– izjavo, da lahko zagotovi vse (100%)

razpisane vrste blaga,
– izpolnjen obrazec 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 60-dnevni pla-
čilni rok,

– izjavo, da zagotavlja dostavo fco Psi-
hiatrična bolnišnica Vojnik oziroma DE Rav-
ne pri Šoštanju – razloženo,

– izjavo, da bo trimesečno dostavljal
cenike in zagotavljal fiksnost cen vse tri me-
sece,

– izjavo, da zagotavlja odzivni čas 1
delovni dan,

– izjavo, da bo na zahtevo naročnika
predložil vzorce blaga,

– izjavo, da ima organizirano službo
za kontrolo kakovosti izdelkov oziroma mu
kvaliteto kontrolira pooblaščeni zavod,

– bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 1,700.000 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 10. 12. 1999. Ponudba mora veljati do
31. 1. 2000. Predvideni datum objave do-
delitve naročila: 24. 12. 1999.

10.
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica

Vojnik
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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. 439/99 Ob-14433
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmi-
helska c. 1, 8000 Novo mesto, faks
068/323-097.

2. Kraj izvedbe del: Novo mesto.
3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: gradbena de-
la; zaključna dela v gradbeništvu, od te-
ga ključavničarska, mizarska, steklar-
ska, keramičarska, tlakarska in slikople-
skarska dela ter instalacijska dela, od
tega elektroinstalacijska dela, vodovod,
centralno ogrevanje ter prezračevanje
in klima.

(a) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

(b) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso pred-
videne.

(c) Ocenjena vrednost naročila:

Skupina oziroma Okvirna letna
podskupina  vrednost del

1. gradbena dela 5,000.000 SIT
2. zaključna dela v
gradbeništvu:
a) ključavničarska dela 4,500.000 SIT
b) mizarska dela 4,000.000 SIT
c) steklarska dela 600.000 SIT
d) keramičarska dela 2,000.000 SIT
e) tlakarska dela 4,000.000 SIT
f) slikopleskarska dela 3,000.000 SIT
3. instalacijska dela:
a) elektro instalacijska dela 7,000.000 SIT
b) vodovod 2,600.000 SIT
c) centralno ogrevanje 1,500.000 SIT
d) prezračevanje – klima 1,500.000 SIT

4. Predvideni čas izvedbe: leto 2000,
po planu investicijskega vzdrževanja.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko zahtevajo razpisno dokumen-
tacijo na upravi bolnišnice v nabavni službi
pri Kočevar Ireni.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na ŽR Splošna
bolnišnica Novo mesto, št.
52100-603-30372, sklic na številko:
439-99.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: prijavo za priznanje sposobnosti je treba
predložiti do 30. 11. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Novo me-

sto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto, ali
jo predati osebno v tajništvu uprave na is-
tem naslovu.

Ponudba mora biti označena “Ne odpiraj
– ponudba”, s številko objave tega razpisa
in z navedbo predmeta naročila: “gradbena
dela”.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 1999 ob 13. uri, v sejni sobi na
upravi naročnika.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik mo-
ra nastopati samostojno.

9. 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 redne likvidacije,

– da proti ponudniku ni bila izdana sod-
na odločba, ki bi kazala na njegovo nestro-
kovnost,

– da ima poravnane obveznosti iz naslo-
va davkov, taks in drugih dajatev, določenih
z zakonom,

– da ima predpisana dovoljenja za oprav-
ljanje dejavnosti, v področje katere spada
izvedba javnega naročila,

– da je finančno sposoben in
– da ima zadostne proste tehnične

zmogljivosti.
Ponudnik mora zadostiti tudi drugim zah-

tevanim pogojem iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki, ki jim bo priznana sposob-

nost, bodo pozvani na predložitev ponudb
za konkretno delo, po planu investicijskega
vzdrževanja pri naročniku. Pogodba o od-
daji naročila bo sklenjena z najugodnejšim
ponudnikom. Merilo za izbiro najugodnej-
šega ponudnika je najnižja cena podskupi-
ne oziroma skupine oziroma ponudbe.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: samo pisno, kontaktna oseba: Dular
Vincenc, vodja elektro investicijskega vzdr-
ževanja Splošne bolnišnice Novo mesto,
faks 323-097.

Splošna bolnišnica Novo mesto

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-14434
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje in popravi-
la različnih kuhinjskih strojev in nevtral-
nih elementov v objektih-kuhinjah v vo-
jašnicah SV.

Skupina C.1: hladilne in zamrzovalne na-
prave (LTH, Gorenje);

Skupina C.2: naprave za toplotno obde-
lavo živil:

1. kotli in prekucne ponve (IGO, Ko-
vinostroj, Nilma):

– električni,
– parni,
– plinski,
2. konvektomati in peči (IGO, Hobart,

Nilma),
3. štedilniki in peči (IGO, Kovinostroj,

Nilma):
– električni,
– plinski,
4. cvrtniki (IGO, Kovinostroj, Hobart):
– električne (tračne),
– plinske;

Skupina C.3: tehtnice (Libela Celje);
Skupina C.4: stroji za pranje in čiščenje

talnih površin
C.4.1. Taski,
C.4.2. Nilfisk,
C.4.3. drugi;
Skupina C.5: čiščenje prezračevalnih si-

stemov;
Skupina C.6: pomivalni stroji
C.6.1. Hobart,
C.6.2. Hoonved,
C.6.3. Winterhalter,
C.6.4. Kovinostroj;
Skupina C.7: nevtralni kuhinjski ele-

menti:
– vozički razni,
– pulti razni;
Skupina C.8: naprave za mehansko ob-

delavo živil (Helde, Hobart, Aleksanderwerk,
Kreft):

1. večnamenski kuhinjski stroj za ob-
delavo zelenjave,

2. planetarni mešalec,
3. stroji za rezanje kruha, mletje me-

sa, salamoreznice,
4. stroji za pranje zelenjave,
5. lupilec krompirja;

Skupina C.9: kuhinjske nape.
(b) Navedba ali se izvajalec lahko pote-

guje za izvajanje samo dela zahtevanih sto-
ritev, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki se lahko prijavijo na posamezne sku-
pine, prijava je obvezna na celotno skupino
(C.1, C.2, C.3, C.5, C.7, C.8, C.9). Za
skupini C.4 in C.6 pa je možna prijava na
posamezno znamko stroja (C.4.1, C.4.2,
C.4.3, C.6.1, C.6.2, C.6.3, C.6.4).

(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
40,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: vojašnice SV v Sloveniji.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: leto

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva ploš-
čad 24, Ljubljana, pisarna za javne razpise,
tel. 061/171-25-86, soba št. 365, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS PUS 60A/99), na žiro račun št.
50100-637-55216. Ponudniki, ki se dru-
gič prijavljajo na razpis so plačila oproščeni.
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Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti:

1. dokazilo o vplačilu (vsebovati mora
naslednje podatke: navedba polnega naslo-
va ponudnika, davčno številko, št. javnega
razpisa, sklic na št.) ter

2. potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 12. 1999 do 12. ure.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
PUS 60A/99 – za vzdrževanje in popravila
različnih kuhinjskih strojev in kuhinjskih nev-
tralnih elementov v objektih – kuhinjah v
vojašnicah SV”.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 12. 1999 ob 9. uri.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: s ponudniki, ki jim bi prizna-
na sposobnost, bo sklenjena pogodba.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

a) Izločilni kriteriji:
1. izpolnjeno povabilo k oddaji ponud-

be, podpisano in požigosano,
2. izjava ponudnika, da se strinja z

vsebino razpisnih pogojev oziroma razpisne
dokumentacije ter s splošnimi pogodbenimi
pogoji ter da bo ponudbo pripravil skladno z
navodilom za izdelavo ponudbe – podpisa-
na in žigosana,

3. overjeno dokazilo pristojnega or-
gana o registraciji ponudnika za dejavnost,
v katero sodi izvajanje javnega naročila in ki
na dan odpiranja ponudb ni starejše od 30
dni – na naslovno stran vpisati vrsto, št. in
datum dokazila,

4. odločba pristojnega organa o iz-
polnjevanju z zakonom določenih pogojev
za opravljanje dejavnosti, v katero sodi izva-
janje javnega naročila – na naslovno stran
vpisati št. in datum dokazila,

5. izjava ponudnika o stanju na dan
oddaje ponudbe – podpisana in žigosana,

6. izjava ponudnika na podlagi nove
odredbe o finančnem poslovanju proračun-
skih uporabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99) –
podpisana in požigosana,

7. BON 1, BON 2, oziroma BON 3,
izdani s strani Agencije za plačilni promet, ki
na dan odpiranja ponudb ne smejo biti sta-
rejši od 30 dni, za samostojne podjetnike
pa davčna napoved,

8. dokazila pristojnih organov, da ima
ponudnik na dan priprave ponudbe porav-
nane davke in prispevke, določene z zako-
nom,

9. bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 100.000 SIT, veljavna naj-
manj 155 dni od objave v Uradnem listu RS,

10. izjava banke, da bo v primeru
sklenitve pogodbe, izdala bančno garancijo
za dobro izvedbo posla, brezpogojno in
plačljivo na prvi poziv, brez ugovorov naroč-
nika garancije, v višini 200.000 SIT, ki bo
veljala vsaj še en dan po preteku veljavnosti
pogodbe – podpisana in požigosana,

11. število zaposlenih serviserjev –
priložen imenski seznam,

12. pogodba o poslovno-tehničnem
sodelovanju in servisiranju s proizvajalcem
(za prijavljene na skupine C.1, C.2, C.3,
C.4, C.6 in C.8),

13. izpolnjen list referenc ponudnika,
podpisan in požigosan (samo za prijavljene
na skupine C.5, C.7 in C.9),

14. podpisan in požigosan vzorec po-
godbe.

Ponudnikom, ki bodo priložili vsa zahte-
vana dokazila, dokumente in izjave, bo priz-
nana sposobnost.

b) Ponudnikom, ki jim bo priznana
sposobnost in bo z njimi sklenjena pogod-
ba, se bo v drugem krogu razpisa, ob potre-
bah po njihovih storitvah oziroma ob okvari
določenega predmeta tega razpisa podalo
priziv za predložitev cen, ozdivnega časa in
garancijskih pogojev za določeno storitev.

c) Merila za vrednotenje ponudnika po
pozivu za predložitev cene, garancije in od-
zivnega časa (teža in način uporabe meril –
21. člen ZJN): ponderji za:

– cena storitev, ponder 0,60,
– garancija za opravljeno delo in vgra-

jeni material, ponder 0,25,
– odzivni čas na naročilo v urah, pon-

der 0,15.
Ponudnik, ki bo na podlagi priloženih

podatkov zahtevanih v pozivu zbral največje
skupno število točk (vsota točk vseh treh
meril), bo izbran za izvedbo določene stori-
tve, zaradi katere je bil podan poziv.

10., 11.
Ministrstvo za obrambo

Javni razpisi

Popravek

V javnem razpisu za izbiro najugodnejših
kupcev za nakup pšenice pod minimalno
kakovostjo iz državnih blagovnih rezerv, Za-
vod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 88 z dne 29. 10. 1999 se 2. točka
popravi in se pravilno glasi:

2. Predmet razpisa: prodaja ca. 4.800
ton pšenice iz odkupa letine 1999, ki ne
ustreza minimalnim pogojem za krušno pše-
nico.

Uredništvo

Št. 49-291/99 Ob-14331
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nija in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju skupnosti ukrepov o finančni,
tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 56/93), v zvezi z 9. točko 1. odstav-
ka 55. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) ter 117. in 118. členom
pravil in postopkov Evropske unije za izved-
bo javnih razpisov objavlja Mestna Občina
Nova Gorica

javni razpis za izbiro izvajalca
za izvedbo projekta ECO Adria Nova

Gorica, čistilna naprava in kanalizacija
Izvedbo del sofinancira Evropska komi-

sija iz sredstev PHARE, v okviru PHARE
programa prekomejnega sodelovanja Slo-
venija-Italija 1997, projekt št.
SL-9701.02.01. 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 rekonstrukci-

je obstoječe lokalne ceste v dolžini 1.200 m
za zagotovitev ustreznega cestnega dostopa
do lokacije centralne čistilne naprave.

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 4 mese-
ce, vendar ne kasneje kot do 30. 6. 2000.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Izbira izvajalca bo potekala po postop-
ku, ki ga predpisuje Priročnik za decentrali-
zirani implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali pogojem Fe-
deration Internationale des Ingenieurs - Con-
seils Conditions of Contract for Works of
Civil Engineering Construction (Red Book,
fourth edition, FIDIC 1987, z dopolnitvami v
ponatisu 1992).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– posamezni letni promet gradbenih del
v letih 1996, 1997 in 1998 mora znašati
najmanj 1,100.000 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 2 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in, ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisani-
mi deli;

– pri katerih znaša delež dolgov v vseh
obveznostih manj kot 70%.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 2% od ponudbene vrednosti v
EUR ali SIT ali v protivrednosti v katerikoli
tuji konvertibilni valuti. Bančna garancija mo-
ra veljati 120 dni od predpisanega roka za
oddajo ponudb.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo

v angleškem jeziku pridobijo na naslovu: Pro-
jekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000
Nova Gorica, po vplačilu nevračljivega zne-
ska 200 EUR v protivrednosti v SIT ali v
katerikoli tuji konvertibilni valuti na ŽR št.
52000-601-10243 (za tolarska vplačila) ali
na devizni račun pri Banki VIPA Nova Gorica,
št. 5075742, SWIFT VIPASI.2X (za devizna
vplačila) s pripisom “Za razpisno dokumenta-
cijo ECO Adria Nova Gorica, čistilna naprava
in kanalizacija”. Za vplačila je merodajen pro-
dajni menjalni tečaj Narodne Banke Sloveni-
je na dan objave razpisa v Ur. l. RS.
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Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 8. 11. 1999 dalje. Za
vse dodatne informacije je pooblaščena Ani-
ta Lojk, telefon: +386 65 12 800, faks:
+386 65 24 493, e-mail: projekt@siol.net.
Za ponudnike bo pred ogledom kraja grad-
bišča organiziran informativni sestanek dne
16. 11. 1999 ob 11. uri na naslovu: Pro-
jekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000
Nova Gorica.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pris-

peti do 3. 12. 1999 do 16. ure po lokal-
nem času na naslov: Projekt d.d. Nova Go-
rica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica. Ovoj-
nice morajo biti zaprte in jasno označene :
“Not to be opened before the Opening Ses-
sion” in ”Ne odpiraj pred uradnim odpira-
njem ponudb”. Odpiranje ponudb bo javno
dne 6. 12. 1999 na naslovu: Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj, Eota Phare
Kotnikova 28/I, 1000 Ljubljana, ob 9.30
uri po lokalnem času. Pri odpiranju ponudb
lahko sodeluje en predstavnik ponudnika,
ki se izkaže s pisnim pooblastilom.

Mestna Občina Nova Gorica

Št. 49-291/99 Ob-14332
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 Nova Gorica an-
nounces

Invitation to Tender
for the Project ECO Adria Nova Gorica,

Waste Water Treatment Plant and
Sewage System

The works are cofinanced by the Euro-
pean Commission from PHARE funds in the
framework of PHARE 1997 CBC Pro-
gramme Slovenia-Italy, Project No.
SL-9701.02.01. Participation is open on
equal terms to all natural and legal persons
of Member States of the European Union
and of beneficiary countries of the PHARE
programme. Supplies of materials and
equipment offered must also originate from
those countries.

1. Subject to Tender
The Invitation to Tender is issued for the

selection of the Contractor for reconstruc-
tion of the 1.200 m long existing local road
for proper access to the site of the central
waste water treatment plant.

In the case Tenders value exceeds avail-
able funds, the Contracting Authority re-
serves the right to reduce parts of tender
works. The Works shall start 28 days after
signing of the Contract and shall be final-
ised within 4 month, and in any case no
later than by 30th June 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
Ingenieurs-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 quali-
fying criteria including, but not limited to:

– each individual annual turnover in con-
struction works for the years 1996, 1997
and 1998 should amount to or exceed EUR
1,100.000;

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 4
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 2 years;

– the ratio of total debts/total liabilities
of the bidder shall not exceed 70%.

All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 2% of the Ten-
der Price in EUR or SIT or any other equiva-
lent 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:
Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000
Nova Gorica, upon payment of nonrefunda-
ble fee of 200 EUR in SIT or any other equiv-
alent foreign convertible currency to the ac-
count No. 52000-601-10243 (for payments
in SIT) or to the bank account No. 5075742
at Banka VIPA Nova Gorica, SWIFT
VIPASI.2X (for payments in foreign curren-
cy), with the notice “For tender dossier ECO
Adria Nova Gorica, Waste Water Treatment
Plant AND Sewage System”. For the pay-
ments 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 ten-
der documents will be eligible to submit their
offers. The tender dossiers are available from
8th November 1999. For all additional infor-
mation the responsible person is Mrs Anita
Lojk, phone: +386 65 12 800, fax:
+386 65 24 493, e-mail: projekt@siol.net. A
clarification meeting and a site visit will be
held on 16th November 1999 at 11:00 hrs
local time at Projekt d.d. Nova Gorica, Kid-
ričeva 9a, 5000 Nova Gorica.

4. Submission of Tenders
Complete tenders in the English lan-

guage must be delivered at the latest on 3rd

December 1999 by 16:00 hrs local time to
the address: Projekt d.d. Nova Gorica, Kid-
ričeva 9a, 5000 Nova Gorica. 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 6th December 1999 at 9:30 hrs local
time at the: Ministry of economic relations
and development, Unit Phare, Kotnikova
28/I, 1000 Ljubljana.

At the opening session one Tenderers
representative, submitting the power of at-
torney may participate.

City Municipality of Nova Gorica

Ob-14338
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančnih, tehničnih in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
17/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) ter 117. in 118. členom
pravil in postopkov Evropske unije za izved-
bo javnih razpisov, objavlja Občina Sežana

javni razpis
za izbiro dobavitelja opreme

za potrebe ureditve in rekonstrukcije
Centra za mala in srednja podjetja

Sežana
Nabavo in vgradnjo opreme za ureditev

in rekonstrukcijo Centra za mala in srednja
podjetja v Sežani financira Evropska komisi-
ja iz sredstev PHARE v okviru programa
PHARE Čezmejnega sodelovanja Sloveni-
ja/Italija, št. projekta SL-9701.03.03.

Na razpisu lahko enakopravno sodeluje-
jo vse pravne in fizične osebe iz držav, čla-
nic Evropske unije in iz držav, prejemnic
sredstev programa PHARE, ki ponujajo bla-
go iz teh držav.

1. Predmet
Predmet razpisa je izbor dobavitelja in

izvajalca za dobavo in vgradnjo naslednje
opreme:

Sklop 1: dobava in vgradnja opreme za
centralno ogrevanje

Sklop 2: dobava in vgradnja dvigala
Sklop 3: dobava in vgradnja aluminija-

stih oken in vrat
Vsak ponudnik lahko predloži ponudbo

za posamični sklop ali za vse sklope. Po-
nudba mora veljati najmanj 90 dni od dne-
va, določenega za oddajo ponudb. Ponuje-
na oprema mora biti skladna z opisom, ki je
navedena v Tehničnih specifikacijah.

Opremo je potrebno dobaviti v 120 dneh
po podpisu pogodbe na lokacijo Inkubator
d.o.o. Sežana, Partizanska 82, Sežana.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Dobavitelj bo izbran po postopku, ki ga
predpisuje Priročnik za decentralizirani im-
plementacijski sistem (DIS Manual, Evrop-
ska komisija, september 1997). Pogoji po-
godbe bodo ustrezali Splošnim pogojem za
pogodbe o dobavah blaga. Naročnik ni ob-
vezan sprejeti niti najcenejše, niti katerokoli
od ponudb ali oddati naročilo.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v an-

gleškem jeziku in mora ustrezati naslednjim
dokumentom:

– navodilom ponudnikom za pogodbe za
dobave blaga;

– posebnim razpisnim pogojem za po-
godbe za dobave blaga;

– tehničnim specifikacijam;
– ponudbenemu predračunu;
– splošnim pravilom za ponudnike in

sklenitev pogodbe za dobave blaga.
– (splošni pogoji za pogodbe o dobavah

blaga, ki se financirajo iz PHARE sredstev
in osnutek pogodbe sta priložena le v infor-
macijo).

Našteti dokumenti predstavljajo popolno
razpisno dokumentacijo, ki jo je na podlagi
pisne zahteve mogoče dobiti brezplačno na
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naslednjem naslovu: Inkubator d.o.o. Se-
žana, 1. Tankovske brigade 9, 6210 Seža-
na, telefon: ++386 067 344 600, faks:
++386 067 344 602.

Pisne zahteve za pridobitev razpisne
dokumentacije morajo prispeti na zgornji na-
slov s priporočeno pošto, najkasneje štiri
tedne po objavi tega razpisa v Uradnem li-
stu RS.

4. Informativni sestanek
Informativni sestanek z ogledom bo

17. 11. 1999 ob 9. uri v prostorih Inku-
batorja d.o.o. Sežana, Partizanska 82, Se-
žana.

5. Predložitev ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo prispeti

najkasneje do 7. 12. 1999, do 9. ure na
naslov Inkubator d.o.o. Sežana, 1. tankov-
ske brigade 9, 6210 Sežana.

Na ovojnici mora biti jasno označeno
“Modification and reconstruction of SME
Center Sežana“ in “not to be opened before
the tender opening session“ in “ne odpiraj
pred uradnim odpiranjem ponudb“ . Odpi-
ranje ponudb bo javno, na naslovu: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana,
7. 12. 1999 ob 10. uri  po lokalnem času.

Odpiranja se lahko udeleži le po en pred-
stavnik vsakega ponudnika, ki se mora izka-
zati s pisnim pooblastilom.

Občina Sežana

Ob-14339
In accordance with Regulation on ratifi-

cation of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation
of measures on financial, technical and oth-
er forms of co-operation (OG RS 17/93)
and referring to Law on Public Procurement,
section 9, paragraph 1 of article 55 (OG RS
24/97) and according to the article 117 &
118 of the European Union Regulations and
Procedures of Public Tender Performed the
Municipality of Sežana issues

Invitation to Tender
for Supply of Equipment for

Modification and Reconstruction of
SME Center Sežana

Supply and placing of goods for modifi-
cation and reconstruction of SME Center
Sežana is financed by the European Com-
mission from PHARE funds in the frame-
work of Crossborder Co-operation Pro-
gramme Slovenia/Italy, Project No.
SL-9701.03.03.

Participation is open in equal terms to all
natural and legal persons of the Member
States of the European Union or of the ben-
eficiary countries of the PHARE programme
who offer to supply goods originating from
those countries.

1. Subject
Supply of equipment for modification and

reconstruction of SME Center Sežana in 3
Lots of the following goods:

Lot 1: delivery and installation/placing
of goods for central heating

Lot 2: delivery and installation/placing
of freight lift

Lot 3: delivery and installation/placing
of ALU windows and doors

Any tenderer may tender for one or sev-
eral or all of the lots. The tenderer is bound
by his offer for a period of 90 days as from
the final date for the submission of tenders.
The supplies tendered must confirm with
the description set out in the Technical
Specifications.

The supplies must be delivered within
120 days after the contract is signed to the
location of Inkubator d.o.o. Sežana, Parti-
zanska 82, Sežana.

2. Procedure and Conditions for award
of Contracts

The supplier will be selected following
the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Manu-
al, European Commission, September
1997). The conditions of contract will com-
ply with the General Conditions for Supply
Contracts. The Contracting Authority is not
bound either to accept the lowest or any
offer or to award any contract.

3. Tender dossier
The offer must be in English and must

conform with the following documents:
– Instructions to Tenderers for Supply

Contracts;
– Special Tender Conditions for Supply

Contracts;
– Technical Specifications;
– Schedule of Prices;
– General Regulations for Tenders and

the Award of Supply Contracts.
– (General Conditions for Award of Sup-

ply Contracts Financed from Phare Funds
and Contract Form are attached for infor-
mation only).

These documents constitute the com-
plete tender dossier and may be obtained
free of charge by written request at the fol-
lowing address: Inkubator d.o.o. Sežana,
1. tankovske brigade 9, 6210 Sežana, tele-
fon: ++386 067 344 600, fax:
++386 067 344 602.

Written request for the Tender Dossier
should be received by registrated mail at
the above mentioned address at latest four
weeks after publication of this announce-
ment in the Official Gazette RS.

4. Clarification meeting
A clarification meeting and site visit will

be held on November 17th, 1999 at 9.00 in
the offices of the Inkubator d.o.o. Sežana,
Partizanska 82, Sežana.

5. Submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be sub-

mitted at latest on December 7th, 1999 at
9.00 at Inkubator d.o.o. Sežana, 1. Tanko-
vske brigade 9, 6210 Sežana.

The envelope has to be clearly marked
“Modification and Reconstruction of SME
Center Sežana“ and “not to be opened be-
fore the tender opening session“ and “ne
odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb“.
They will be opened in public session on
December 7th, 1999 at 10.00 local time at
the address Občina Sežana, Partizanska
cesta 4, Sežana.

Only one tenderer’s representative, sub-
mitting the power of attorney, may attend
the opening session.

Municipality of Sežana

Ob-14279
Na podlagi sklepa 17. seje Sveta fun-

dacije in financiranje invalidskih in humani-
tarnih organizacij v Republiki Sloveniji,
Ljubljana, Trubarjeva 77, fundacija objavlja

javni razpis
za razporeditev sredstev fundacije

v letu 2000
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje oziroma

sofinanciranje:
– izvajanja posebnih socialnih progra-

mov in storitev invalidskih organizacij ter pro-
gramov humanitarnih organizacij za reševa-
nje socialnih stisk in težav oziroma reševa-
nje socialnih potreb posameznikov,

– delovanja invalidskih in humanitarnih
organizacij,

– naložb v osnovna sredstva invalidskih
in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdr-
ževanje.

2. Višina razpoložljvih sredstev
Za financiranje invalidskih in humanitar-

nih organizacij se za leto 2000 načrtuje:
a) za invalidske organizacije

1.620,000.000 SIT,
b) za humanitarne organizacije

540,000.000 SIT;
od tega:
– za dobrodelne organizacije

270,000.000 SIT,
– za organizacije za samopomoč

270,000.000 SIT.
Skupaj 2.160,000.000 SIT.
3. Pogoji za financiranje
Iz sredstev fundacije se financirajo oziro-

ma sofinancirajo:
– invalidske organizacije, ki izvajajo po-

sebne socialne programe in storitve ter dru-
ge programske sestavine po 64. členu za-
kona o socialnem varstvu,

– humanitarne organizacije, ki izvajajo
dejavnost dobrodelnih organizacij ali orga-
nizacij za samopomoč po 62. in 63. členu
zakona o socialnem varstvu.

Navedene organizacije morajo skladno z
drugim odstavkom 8. člena pravilnika o me-
rilih in pogojih za uporabo sredstev fundaci-
je za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v RS izpolnjevati naslednje po-
goje:

– da so po uredbi o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti razvršče-
ne pod šifro dejavnosti N/85.322,
N/85.323 in N/85.324,

– da izvajajo programe za funkcionalno,
socialno in zdravstveno ogrožene posamez-
nike na celotnem območju države,

– da se iste dejavnosti v celoti ne izvaja-
jo v okviru javne službe,

– da imajo izdelan finančno ovrednoten
letni delovni program za leto 2000, iz kate-
rega so razvidni posebni socialni programi
in storitve, redno delovanje organizacije (po-
slovanje in posebne aktivnosti) in naložbe v
osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje,

– da so posredovale poročila o izvedbi
programov v skladu s 23. členom pravilnika
o merilih in pogojih za uporabo sredstev
fundacije v RS, če so prejele sredstva za
leto 1998,

– da izvajanje posebnih socialnih pro-
gramov in storitev ni pogojeno s članstvom
v invalidskih in humanitarnih organizacijah.
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4. Način prijave
Kandidati za sredstva fundacije, ki izpol-

njujejo pogoje razpisa, pošljejo finančno
ovrednotene letne delovne programe na
predpisanem obrazcu, ki ga prejmejo na
sedežu fundacije, Ljubljana, Trubarjeva 77,
vsak dan od 9. do 14. ure.

Invalidske in humanitarne organizacije,
ki jih sestavljajo društva povezana v zvezo,
predložijo enotni finančno ovrednoteni letni
delovni program.

Kandidati za sredstva fundacije, morajo
k vlogi za pridobitev sredstev priložiti na-
slednjo dokumentacijo:

– fotokopijo odločbe pristojnega uprav-
nega organa o registraciji invalidske oziro-
ma humanitarne organizacije,

– fotokopijo sklepa pristojnega upravne-
ga organa o razvrstitvi organizacije v šifro
dejavnosti (na podlagi uredbe o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti).

5. Rok za prijavo
Rok za prijavo na razpis je 30 dni po

objavi tega razpisa.
Prijavo z zahtevanimi prilogami je treba

poslati po pošti priporočeno v zapečateni
ovojnici na naslov: Fundacija za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij, Ljub-
ljana, Trubarjeva 77. V zgornjem kotu na
prednji strani ovojnice je treba napisati: ne
odpiraj, vloga na javni razpis za financiranje
invalidskih oziroma humanitarnih organiza-
cij, na zadnji strani pa polni naslov pošilja-
telja.

Šteje se, da je prijava prispela pravoča-
sno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošilj-
ko. Vloge, ki bodo prispele na sedež funda-
cije po razpisanem roku za prijavo, bodo
prosilcem vrnjene neodprte.

Vloge, ki bodo poslane po razpisanem
roku za prijavo, iz ovojnice pa ne bo razvid-
no kdo jih pošilja, se bodo neodprte za-
vrgle.

Vse dodatne informacije so v zvezi z raz-
pisom na voljo vsak dan od 9. do 12. ure po
telefonu: 061/13-92-400 ali osebno v pro-
storih fundacije.

6. Postopek odpiranja vlog in posredo-
vanje ugovora na zapisnik

Pristojna komisija za ocenjevanje in pri-
pravo predlogov za razporeditev sredstev
FIHO bo v sedmih dneh po končanem raz-
pisnem roku odprla pravočasno poslane vlo-
ge in ugotovila ali vloge izpolnjujejo razpi-
sne pogoje. O odpiranju vlog bo komisija
vodila zapisnik, ki bo vseboval:

– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– imena in priimke navzočih predstavni-

kov komisije,
– imena in priimke drugih navzočih,
– vrstni red odpiranja vlog s polnim ime-

nom vlagatelja,
– ugotovitve o popolnosti vlog z naved-

bo tistih vlagateljev, ki ne izpolnjujejo razpi-
snih pogojev,

– ugotovitve o popolnosti vlog z naved-
bo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popol-
ne vloge.

Zapisnik podpišejo predsednik in člani
komisije.

Zapisnik bo v roku 10 dni po odpiranju
vlog poslan tistim invalidskim in humanitar-
nim organizacijam, ki so vložile zahtevke za
pridobitev sredstev FIHO v letu 2000. Ugo-

vor na zapisnik se v roku 7 dni pošlje Nad-
zornemu odboru FIHO. Nadzorni odbor o
ugovoru odloči v 10 dneh od dneva preje-
ma ugovora. Odločitev nadzornega odbora
o ugovoru na zapisnik je dokončna.

Komisija v 7 dneh od odpiranja vlog pi-
sno pozove tiste predlagatelje, katerih vlo-
ge niso bile popolne, da jih v 10 dneh do-
polnijo.

Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v
zahtevanem roku ne dopolnijo, se izločijo in
z obrazložitvijo vrnejo predlagatelju.

Komisija po opravljenem postopku pri-
dobi strokovno mnenje Socialne zbornice
Slovenije k načrtovanim socialnim progra-
mom invalidskih in humanitarnih organizacij
po kriterijih, ki jih opredeljuje pravilnik o
izdaji mnenj Socialne zbornice Slovenije.

7. Posredovanje sklepa o dodelitvi sred-
stev

Pristojni komisiji za ocenjevanje in pri-
pravo predlogov za razporeditev sredstev
FIHO invalidskim in humanitarnim organiza-
cijam bosta na podlagi določil pravilnika o
merilih in pogojih za uporabo sredstev Fun-
dacije za financiranje invalidskih in humani-
tarnih organizacij v RS ter pridobitvi strokov-
nih mnenj Socialne zbornice Slovenije pri-
pravili predlog razporeditve sredstev FIHO
za leto 2000 in ga posredovali v razpravo in
odločitev svetu FIHO. Sklep sveta je dokon-
čen in nanj ni možen ugovor.

Invalidske in humanitarne organizacije,
ki so poslale vloge za pridobitev sredstev
FIHO bodo prejele sklep sveta FIHO o raz-
poreditvi sredstev FIHO za leto 2000 v 15
dneh od odločitve na seji sveta.

Fundacija
za financiranje invalidskih

in humanitarnih organizacij v RS

Št. 731-1/99-21-223 Ob-14401
Zavod Republike Slovenije za zaposlo-

vanje, Glinška ulica 12, Ljubljana, objavlja
na podlagi 7. člena odredbe o načinu odda-
janja subvencij, dotacij in drugih transferov
iz sredstev proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/23. 1. 1998)

javni razpis
za izbor javnih del v Republiki Sloveniji

za leto 2000
1. Uporabnik je: Zavod Republike Slo-

venije za zaposlovanje, Glinška ulica 12,
Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa je izbira pro-
gramov in izvajalcev javnih del za obdobje
1. 1. 2000 do 31. 12. 2000, ki so name-
njeni vzpodbujanju razvoja novih delovnih
mest in ohranitvi ali razvoju delovnih spo-
sobnosti brezposelnih oseb.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-
vitelji:

– pri organiziranju in izvajanju javnih del
sodelujejo naročniki javnih del, izvajalci, Za-
vod Republike Slovenije za zaposlovanje (v
nadaljevanju Zavod) in pooblaščene organi-
zacije,

– na razpisu lahko sodelujejo kot izvajal-
ci in naročniki javnih del občine, zveze, druš-
tva, ustanove, javni zavodi oziroma druge
neprofitne organizacije ali državne instituci-
je,

– na razpisu lahko sodelujejo kot izvajal-
ci ali naročniki tudi delodajalci ali druge or-

ganizacije. Programe javnih del lahko orga-
nizirajo samo za tiste dejavnosti, katerih cilj
ni pridobivanje dobička in s katerimi na trgu
dela ne bodo povzročali nelojalne konku-
rence.

4. Orientacijska vrednost naročila je
5.880,000.000 SIT.

5. Merila za izbor
Odbor za izbor javnih del potrjuje pro-

grame javnih del glede na:
– kriterije za izvajanje programov javnih

del,
– mnenje Območne službe Zavoda o pri-

mernosti programa javnih del oziroma ciljev
in ciljnih skupin brezposelnih oseb, zaradi
katerih se organizirajo programi javnih del,

– javni interes, ki ga zagotavlja naročnik
javnega dela,

– zagotovljene vire financiranja,
– mnenje lokalne skupnosti v primerih,

kadar naročnik programa ni lokalna skup-
nost,

– sredstva namenjena programu javnih
del v proračunu Republike Slovenije za l.
2000.

Odpiranje prijav ni javno. Odbor za izbor
javnih del obravnava prispele prijave enkrat
mesečno.

6. Zavod bo programe javnih del sofinan-
ciral na podlagi javno objavljenih kriterijev, ki
so razvidni iz razpisne dokumentacije.

7. Obdobje izvajanja programa: od 1. 1.
2000 do 31. 12. 2000.

8. Rok za prijavo: za programe javnih
del, ki se bodo pričeli izvajati v mesecu
januarju 2000 (tudi za tiste, ki so se že
izvajali v letu 1999), je rok prijave 26. 11.
1999. Prijave se posredujejo pristojni Ob-
močni službi Zavoda oziroma Centralni služ-
bi kadar gre za nacionalne programe.

Za programe, ki se bodo pričeli izvajati
kasneje pristojne Območne službe Zavoda
zbirajo prijave do vsakega 5. v mesecu.

8. Razpisno dokumentacijo, prijavne
obrazce in dodatne informacije lahko kandi-
dati dobijo na: pristojnih Območnih službah
Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Mur-
ska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Sev-
nica, Velenje, v Centralni službi Zavoda,
Ljubljana, Glinška ulica 12 ter pri izvajalcih
programa Kreiranje javnih del in na spletnih
straneh Zavoda RS za zaposlovanje na na-
slovu: http://www.ess.gov.si.

Zavod RS za zaposlovanje

Št. 731-1/99-21-223 Ob-14380
Zavod Republike Slovenije za zaposlo-

vanje, Glinška 12, Ljubljana, objavlja na pod-
lagi 7. člena odredbe o načinu oddajanja
subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/23. 1. 1998)

javni razpis
za izbor izvajalcev s podizvajalci

za izvajanje nalog projekta Kreiranje
javnih del

1. Uporabnik: Zavod Republike Slove-
nije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljub-
ljana.

2. Predmet javnega razpisa: izbira izva-
jalcev s podizvajalci za izvajanje nalog pro-
jekta “Kreiranje javnih del” na področju vseh
Območnih služb Zavoda Republike Sloveni-
je za zaposlovanje.
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3. Okvirna višina sredstev je
280,000.000 SIT.

4. Obdobje izvajanja projekta: od 1. 1.
2000 do 31. 12. 2000.

5. Merila za izbor izvajalcev so navede-
na v razpisni dokumentaciji.

6. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije lahko kandidati dobijo na Zavo-
du Republike Slovenije za zaposlovanje (v
nadaljevanju Zavod), Služba programov za-
poslovanja, Rožna dolina c. IX/6, Ljubljana
pri Angelci Zajc ali na Gregorčičevi 37, Ma-
ribor pri Zaliki Žerjav in na spletnih straneh
Zavoda RS za zaposlovanje na naslovu
http://www.ess.gov.si. Razpisno dokumen-
tacijo lahko dvignete tudi na Območnih služ-
bah Zavoda Celje, Koper, Kranj, Ljubljana,
Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, No-
vo mesto, Sevnica in Velenje.

7. Naslov za prijavo: upoštevane bodo
vse vloge, ki bodo predložene na naslov
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška 12, Ljubljana in sicer po pošti pri-
poročeno ali osebno v vložišču. Vloge z vso
potrebno dokumentacijo je potrebno posla-
ti v zapečatenem ovitku, ta pa mora biti oz-
načen z “ne odpiraj – vloga” in navedbo
javnega razpisa.

8. Rok za predložitev vlog: vloge se vla-
gajo najkasneje do 15. 12. 1999 do 9. ure
na gornji naslov.

9. Datumi odpiranja vlog: strokovna ko-
misija za izbiro izvajalcev s podizvajalci za
izvajanje nalog projekta Kreiranje javnih del
bo obravnavala prispele vloge 26. novem-
bra in 16. decembra 1999. Odpiranje vlog
ni javno.

10. O izidu javnega razpisa bodo vlaga-
telji pisno obveščeni v roku 45 dni od datu-
ma odpiranja vlog. Zavod bo izvajalcem iz-
dal sklepe o izbiri in jih pozval k podpisu
pogodbe v skladu z možnostjo financiranja
v letu 2000.

Zavod RS za zaposlovanje

Ob-14492
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za

stavbna zemljišča, Investplan d.o.o., Inže-
nirska zbornica Slovenije, Matična sekcija
arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitek-
tov, in strokovnimi društvi objavlja

izid javnega, anonimnega,
enostopenjskega, arhitektonskega

natečaja
za pridobitev idejnih rešitev objektov

ob Masarykovi cesti v delu med
Kotnikovo in Metelkovo ulico, v
ureditvenem območju CO5/3

Zdravstveni dom
Ocenjevalna žirija je podelila nagrade in

odkupe naslednjim elaboratom:
1. nagrado je prejel elaborat s šifro:

63570
Avtorji: Vojteh Ravnikar, univ. dipl. inž.

arh., Robert Potokar, univ. dipl. inž. arh.,
Matevž Čelik, univ. dipl. inž. arh., Tanja Ko-
šuta, univ. dipl. inž. arh., Marko Tul, štud.
arh., zasnova statike: Angelo Žigon, univ.
dipl. inž. grad., zasnova strojnih instalacij:
Matjaž Moškrič, univ. dipl. inž. str., zasnova
elektro instalacij: Viktor Drašler, univ. dipl.
inž. el.

2. nagrado je prejel elaborat s šifro:
334455

Avtorji: Jerneja Fischer – Knap, univ.
dipl. inž. arh., prof. Miloš Florjančič, univ.
dipl. inž. arh., Primož Hočevar, abs. arh.,
konstrukcija: IZTR inženiring in projektira-
nje d.o.o., strojne instalacije: ESO energet-
ski sistemi za okolje inženiring d.o.o, elek-
tro instalacije: ProFi, projektiranje in finanč-
ni inženiring d.o.o, požarna varnost:
UNIARH, inštitut za projektiranje d.o.o.

3. nagrado je prejel elaborat s šifro: online
Avtorji: Jana Kocbek, univ.dipl.inž.arh.,

Miha Kajzelj, univ. dipl. inž. arh., Branko
Miloševič – Berlič, univ. dipl. inž. arh., gra-
fična zasnova: Vasja Semolič, abs. arh., so-
delavci: Gregor Dobernik, štud. arh., statič-
na presoja: Andrej Pogačnik, univ. dipl. inž.
grad.,ELEA, zasnova instalacij: Marko Vra-
bec, univ. dipl. inž. st., Milivoj Žunjanin, univ.
dipl. inž. st.

1. odkup je prejel elaborat s šifro: LV
lom valov

Avtorji: Rok Oman, univ.dipl.inž.arh.,
Špela Videčnik, univ. dipl. inž. arh., statika:
Jana Pribakovič, univ. dipl. inž. grad., grad-
bena fizika: Peter Žargi, univ. dipl. inž. arh.

2. odkup je prejel elaborat s šifro:
52525

Avtorji: Gregor Gregorčič, univ. dipl. inž.
arh., Nataša Jakopin, univ. dipl. inž. arh.,
Boris Volk, univ.dipl.inž. arh.

3. odkup je prejel elaborat s šifro:
36771

Avtorji: Aljoša Dekleva, univ.dipl.inž.arh.,
Dean Lah, univ. dipl. inž. arh., Milan Tomac,
univ. dipl. inž. arh., sodelavci: statika: prof.
Blaž Vogelnik, univ. dipl. inž. arh., strojne
instalacije: Vladimir Menart, univ. dipl. inž.
str., elektro instalacije: Tomi Križaj, inž. el.

Razstava natečajnih elaboratov bo v avli
Iskra Commerce, Kotnikova 28, Ljubljana v
času od 17. 11. 1999 do 1. 12. 1999.
Otvoritev razstave bo 17. 11. 1999 ob 12.
uri, vabljeni!

Mestna občina Ljubljana
Oddelek za stavbna zemljišča

Investplan, d.o.o.
Inženirska zbornica Slovenije

Matična sekcija arhitektov,
urabnistov in krajinskih arhitektov

in strokovnimi društvi

Št. 175/99 Ob-14249
Na podlagi 4. člena pravilnika o merilih

za vrednotenje in sofinanciranje športnih
programov v Občini Šentilj (MUV, št. 24/98)
v zvezi z 10. členom zakona o športu (Ur. l.
RS, št. 22/98) Občina Šentilj objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2000, ki jih

bo v letu 2000 Občina Šentilj
sofinancirala iz občinskega proračuna

1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in drugi subjekti,
ustanovljeni na podlagi zakona o zavodih in
zakona o gospodarskih družbah, če imajo v
svoji dejavnosti registrirano izvajanje šport-
nih dejavnosti pod naslednjimi pogoji:

– da so registrirani za izvajanje športne
dejavnosti že najmanj leto dni ali so v sklopu
javnega zavoda,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in o plačani članarini ter ostalo dokumenta-
cijo kot določa zakon,

– da imajo zagotovljene materialne in ka-
drovske pogoje za realizacijo načrtovanih
športnih aktivnosti,

– da imajo organizirano vadbo, v katero
je vključeno odgovarjajoče število športni-
kov,

– da imajo svoj sedež v Občini Šentilj.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo so-

financirali naslednji športni programi:
a) programi športa za otroke in mladino,
b) programi športa nadarjenih otrok in

mladine (športne šole),
c) programi kakovostnega in vrhunske-

ga športa odraslih,
d) programi športa za vse (športne re-

kreacije),
e) programi izpopolnjevanja strokovnih

kadrov.
3. Predlagatelji programov morajo posre-

dovati natančen opis programa s predvide-
nim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom.

4. Programi morajo biti finančno ovred-
noteni in navedeni viri sofinanciranja.

5. Predlagatelji morajo programu priloži-
ti izpolnjene obrazce, ki jih dobijo na sede-
žu Občine Šentilj.

6. Rok za prijavo na razpis je do 24. 12.
1999.

7. V roku prispele prijave bodo ovredno-
tene po merilih pravilnika o merilih za vred-
notenje in sofinanciranje športnih progra-
mov v Občini Šentilj.

8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe v tridesetih dneh po sprejemu pro-
računa.

9. Prijave je potrebno poslati na naslov
Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj.

10. Podrobnejše informacije so na voljo
pri referentu za družbene dejavnosti Jožetu
Bračko, na sedežu Občine Šentilj.

Občina Šentilj

Ob-14335
Občina Črnomelj (v nadaljevanju občina)

objavlja na podlagi sklepa Občinskega sve-
ta z dne 14. 10. 1999

razpis
za sodelovanje bank pri kreditiranju

enot malega gospodarstva
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je multiplikacija sred-

stev proračuna Občine Črnomelj iz prora-
čunske postavke 4102-sredstva za pospe-
ševanje malega gospodarstva, namenjenih
kreditiranju enot malega gospodarstva s
strani bank.

Višina sredstev občine, namenjena multi-
plikaciji znaša predvidoma 16,000.000 SIT.

Zavarovanje bosta dogovorila banka in
kreditojemalec.

Predmet razpisa je tudi neodvisna anali-
za vlog za kredite s strani bank.

2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo vse poslovne

banke, ki imajo za komitente samostojne
podjetnike in obrtnike in gospodarske druž-
be, ki po 51. in 72. členu zakona o gospo-
darskih družbah ustrezajo merilom za male
gospodarske družbe ter imajo sedež na ob-
močju Občine Črnomelj.

3. Merila za izbiro sodelujoče banke
Izbrana bo banka, ki bo pristala na na-

slednje pogoje razpisa:
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– multiplikator: 3,5,

– obrestna mera depozita: TOM +1%,

– obrestna mera za posojilojemalca: naj-
več TOM + 3,9%,

– nadomestilo za oceno projektov: 0,5%
od zneska posojila,

– odplačila doba posojila: posojila bodo
dodeljena za obdobje od 1 do 5 let, z mož-
nostjo polletnega moratorija,

– višina posojila: min.1,000.000 SIT,
max. 10,000.000 SIT.

Višina deponiranja sredstev, datum na-
kazila in datum vračila se določita v depozit-
ni pogodbi.

Doba deponiranja sredstev bo enaka do-
bi vračanja posojil po kreditnih pogodbah, v
skladu s pogoji javnega razpisa.

Izbrana bo banka, ki bo ponudila najbolj
ugodne pogoje.

4. Vsebina vloge in trajanje razpisa

Vlogo oziroma ponudbo je potrebno po-
slati na naslov: Občina Črnomelj, Trg svo-
bode 3, Črnomelj, v roku 20 dni po objavi
razpisa v Uradnem listu RS. Vloga mora biti
v zaprti kuverti in mora imeti oznako “prijava
na razpis-banke”.

5. Informacije

Vse dodatne informacije lahko dobite na
Občini Črnomelj Trg svobode 3. Na Občini
Črnomelj pri Mojci Stjepanovič lahko dvigne-
te tudi merila za izbiro najugodnejše banke.

Občina Črnomelj

Št. 00104-1/99 Ob-14309

Občina Bled objavlja

javni anketni in anonimni natečaj
za izdelavo simbolov (grb, zastava,

logotip) Občine Bled

Z objavo natečaja želi pridobiti Občina
Bled sprejemljivo idejno rešitev občinske
istovetnostne simbolike, razpoznavne doma
ter v tujini in bo s svojo izvirno enostavnostjo
osnovna podlaga za celostno vizuelno po-
budo Bleda oziroma Občine Bled.

1. Program natečaja

Simboliko občine predstavljajo grb, za-
stava, potrditveni elementi in logotip imena
občine. Vsi navedeni elementi naj bodo li-
kovno in vsebinsko usklajeni in predstavlja-
jo posamezno ali vsi skupaj natečajni pro-
gram, zato bo natečajna komisija ob izboru
enakovredno ocenjevala posamezne ele-
mente prispelih idejnih rešitev.

2. Vsebina natečaja

Vsebinskih in oblikovanih omejitev razpi-
sovalec ne predvideva niti ne pogojuje, os-
novno vodilo naj bo razpoznavnost, likovna
enostavnost in enostavna uporabnost.

3. Oprema natečaja

Natečajni predlogi naj bodo predstavlje-
ni na poljubno izbranem formatu, tehniki in
obsegu.

4. Izbor in natečajna komisija

Vsi natečajni elaborati, ki bodo prispeli v
natečajnem roku, bodo dva tedna javno raz-
stavljeni v preddverju občinske stavbe, po
zaprtju razstave bo natečajna komisija opra-
vila izbor in v roku treh mesecev svojo odlo-
čitev objavila v javnih glasilih, v katerih je bil
natečaj objavljen.

V primeru neustreznosti prispelih nate-
čajnih predlogov ima natečajna komisija pra-
vico, da predlaga razpisovalcu ponovitev
razpisa natečaja.

5. Odkup izbrane natečajne ideje

Občina Bled bo odkupila materialne avtor-
ske pravice od avtorjev izbranega grba, zasta-
ve in logotipa, enkrat za vselej. Višina odkupa
za posamezni element je 200.000 SIT.

6. Trajanje natečaja

Natečaj traja 30 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS. Natečajno gradivo pošlji-
te na naslov: Občina Bled, Cesta svobode
13, 4260 Bled.

Omot natečajnega elaborata naj bo ozna-
čen z napisom “Natečaj – Ne odpiraj”. V
omotu naj bo tudi zapečatena ovojnica z na-
pisom šifre, pod katero izdelovalec nastopa
v natečaju, v ovojnici pa njegov naslov. Ta
ovojnica bo odprta po končanem izboru. Raz-
pisovalec natečaja bo na priložen naslov vrnil
vse neodkupljene elaborate.

Občina Bled

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Ob-14291
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-

tutom objavlja

ponudbo za prodajo
delnic Banke Celje, d.d.

Prodajalec: Ojstrica Gostinstvo Celje,
d.o.o., Ljubljanska c. 5, 3000 Celje.

Predmet prodaje:
– 111 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 25.000 SIT za delnico,
– 11 prednostnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 25.000 SIT za delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporo-
čilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika, vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 24. 11. 1999.
Po preteku roka bodo delnice pod enakimi
pogoji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000
Celje.

Banka Celje, d.d.

Odkupi poslovnih deležev družb

Št. 173/8000 Ob-14193
Skladno s 465. členom ZGD, družba

Mladinska knjiga Založba, d.d., Ljubljana,
Slovenska cesta 29, sporoča, da ima v lasti
več kot četrtino delnic delniške družbe Mla-
dinska knjiga Trgovina, d.d.

Mladinska knjiga Založba, d.d.

Št. 34 Ob-14194
Skladno s 465. členom ZGD, družba

Sestavljeno podjetje Mladinska knjiga,
d.o.o., Ljubljana, Šubičeva 3, sporoča, da
ima v lasti manj kot četrtino delnic delniške
družbe MK Trgovina, d.d.

Sestavljeno podjetje
Mladinska knjiga, d.o.o.

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Št. 19/99 Ob-14374
V skladu s 454. členom zakona o gos-

podarskih družbah objavlja družba Produk-
tivnost, Management consulting, d.o.o., Du-
najska 106, Ljubljana

sklep
o zmanjšanju kapitala družbe,

sprejetega na skupščini dne 28. 10.
1999. Osnovni kapital družbe se efektivno
zmanjša iz 57,810.000 SIT na
2,340.416,50 SIT, z izplačilom družbeni-
kov. Vsem upnikom zagotavljamo varstvo
njihovih dospelih terjatev s poplačilom ali z
ustreznim zavarovanjem njihovih terjatev.
Upnikom, ki ne soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala, bomo poravnali zahtev-
ke ali zagotovili ustrezno varščino.

Uprava družbe poziva vse morebitne up-
nike družbe, katerih terjatve so nastale do
dneva sprejema sklepa o zmanjšanju kapi-
tala, da se v skladu s 454. členom ZGD
zglasijo na sedežu družbe in podajo izjavo,
da soglašajo z zmanjšanjem kapitala.

Produktivnost,
Managament consulting, d.o.o.,

Ljubljana

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-14284
Uprava delniške družbe Tekstilna to-

varna Senožeče, d.d., Senožeče, prekli-
cuje zasedanje skupščine, ki je bilo objav-
ljeno v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 1.
10. 1999, sklicano za 4. november 1999.

Istočasno sklicujemo 1. skupščino dne
14. decembra 1999, z istim dnevnim re-
dom, ob 12. uri, v prostorih Tekstilne tovar-
ne Senožeče, d.d.

Tekstilna tovarna Senožeče, d.d.,
Senožeče

začasna uprava
direktor Rado Meden
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Ob-14241
Na podlagi 442. člena ZGD in 8. člena

družbene pogodbe javnega podjetja Uradni
list RS, d.o.o., Ljubljana, Slovenska 9, skli-
cujem

1. sejo skupščine
podjetja Uradni list Republike

Slovenije, d.o.o.,
ki bo 6. 12. 1999 ob 12. uri v sejni sobi

podjetja v Ljubljani, Slovenska 9/I.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in pregled dnev-

nega reda.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in

ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa:
a) Za predsednika skupščine se izvoli

Marko Mulej.
b) Izvolita se dve preštevalki glasov:

Mojca Samotorčan in Milena Naglič.
c) Ugotovi se prisotnost notarke Neven-

ke Tory.
č) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Spremembe in dopolnitve družbene

pogodbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se naslednje

spremembe in dopolnitve družbene pogod-
be:

– 1. člen: firmi družbe se doda: “javno
podjetje”, tako ta odslej glasi: “Javno pod-
jetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.”

– 2. člen, prvič: Dejavnost družbe se
razširi še na: “dejavnosti informacijskega
centra”,

– 8. člen, sedmič, deveta alinea: bese-
dilu “imenuje in razrešuje direktorja družbe”
se doda: “na predlog nadzornega sveta”.

– 9. člen, četrtič, pred prvo alineo se
doda nova alinea:

“*– predlaga skupščini v imenovanje kan-
didata za direktorja javnega podjetja po po-
prejšnjem javnem razpisu, ki ga izvede raz-
pisna komisija, sestavljena iz treh članov
nadzornega sveta”.

4. Sprejem letnega poročila za leto
1998 z mnenjem pooblaščenega revizorja
in mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1998 skupaj z mnenjem poob-
laščenega revizorja in mnenjem nadzorne-
ga sveta.

5. Določitev revizorja za poslovno leto
1999 in 2000.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov za poslovno leto 1999 in
2000 se določi Podboršek revizijska druž-
ba, k.d., Ljubljana.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se ime-

nujejo: dva člana, ki jih je predlagala Vlada
Republike Slovenije in prof. dr. Janez Šin-
kovec.

Dva člana je izvolil svet delavcev.
7. Določitev sejnin članom nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sve-

ta se za povračilo materialnih stroškov in za
pripravo na sejo ter sodelovanje na seji priz-
na nadomestilo v višini 30.000 SIT neto za
predsednika in 20.000 SIT neto za člana.
Sklep velja tudi za člane nadzornega sveta z
mandatom do prve skupščine.

8. Določitev naročnine na Uradni list RS
za leto 2000.

Predlog sklepa: akontacija naročnine za
Uradni list Republike Slovenije za leto 2000
znaša brez davka 21.000 SIT, naročnina na
uradni list v elektronski obliki je enaka na-
ročnini za tiskano izdajo; za naročnike tiska-
ne izdaje pa znaša naročnina na uradni list v
elektronski obliki 10.500 SIT brez davka.

9. Določitev pogojev poslovanja in plana
razvoja javnega podjetja ter določevanje cen
proizvodov in storitev za dejavnosti in prve
alinee 13. člena ZUL.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
sistem določanja cen objavljanja predpisov
in drugih aktov ter cen prodaje uradnega
lista oziroma letne naročnine in registra prav-
nih predpisov.

Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo družbeni-

ki, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo družbe-
niki, njihovi pooblaščenci oziroma zastopni-
ki, ki so vsaj tri dni pred skupščino vpisani v
knjigo družbenikov.

Udeleženci morajo udeležbo na skupšči-
ni najaviti osebno ali s priporočeno poštno
pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine, to je do četrtka 2. decembra
1999 v tajništvu družbe v Ljubljani, Sloven-
ska 9. Udeleženci morajo prijaviti svojo ude-
ležbo na seji skupščine vsaj pol ure pred
začetkom seje, ko bodo s podpisom na
seznamu prisotnih družbenikov potrdili pri-
sotnost in prevzeli glasovnice za glasova-
nje.

Družbeniki se ob prijavi izkažejo z oseb-
nim dokumentom, pooblaščenci tudi s pi-
snim pooblastilom, zastopniki pa še z izpi-
som iz sodnega registra.

Glasovanje
O vseh točkah dnevnega reda se glasu-

je z glasovnicami.
Predlogi delničarjev oziroma nasprotni

predlogi
Morebitne nasprotne predloge k posa-

meznim točkam dnevnega reda z obrazloži-
tvijo morajo delničarji sporočiti direktorju v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine, da
bodo z njimi lahko pravočasno seznanjeni
vsi družbeniki.

Čas zasedanja
Skupščina bo 6. 12. 1999 ob 12. uri.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednji
dan ob isti uri z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala s
prisotnostjo vsaj 5% osnovnega kapitala.

Opozorila
Prostor, v katerem bo skupščina, bo od-

prt od 11.30 dalje. V času do začetka
skupščine lahko družbeniki prevzamejo gla-
sovnice.

Zamudniki nimajo pravice sodelovati in
odločati na skupščini.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in družbena pogodba so na vpogled druž-
benikom v poslovnem tajništvu na sedežu
družbe v Ljubljani, Slovenska 9, vsak delov-
nik od 11. do 13. ure od dneva objave
sklica v Uradnem listu RS do dneva seje
skupščine.

Javno podjetje Uradni list RS, d.o.o.,
direktor

Ob-14242
Na podlagi 33. člena statuta delniške

družbe Dolenjka Izbire – družbe poob-
laščenke, d.d., Novo mesto, Glavni trg 23,
uprava družbe vabi delničarje na

2. sejo skupščine
delniške družbe,

ki bo v torek, dne 7. 12. 1999 ob 13. uri
na sedežu družbe v Novem mestu, Glavni
trg 23

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-

sednika, preštevalca glasov in imenuje no-
tarja.

3. Obravnava vsebine pogodbe o zdru-
žitvi Dolenjke, d.d., Novo mesto in Merca-
tor Dolenjske, d.d., Novo mesto.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme pogodbo o združitvi Do-
lenjke, d.d., Novo mesto in Mercator Do-
lenjske, d.d., Novo mesto.

4. Sprememba in dopolnitev statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se sta-
tut družbe spremeni in dopolni v skladu s
predloženim besedilom.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

ter predlog sprememb in dopolnitev statuta
družbe je delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe vsak delovni dan od 7. do 14.
ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno. Pravico do udeležbe
na skupščini in pravico do glasovanja na
skupščini imajo samo tisti delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci, ki se upravi družbe v
Novem mestu, Glavni trg 23, prijavijo najka-
sneje 3 dni pred skupščino.

Prostor, v katerem bo skupščina, bo od-
prt eno uro pred začetkom seje.

Ponovni sklic
Če skupščina na prvem sklicu ne dose-

že sklepčnosti, se skupščina ponovi istega
dne ob 14. uri z enakim dnevnim redom.
Na tej seji bo veljavno odločeno ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vse delničarje vabimo, da se skupščine
udeležijo osebno ali preko svojega poob-
laščenca.

Dolenjka Izbira – družba
pooblaščenka, d.d.,

uprava

Ob-14304
Direktor Tivolitrade, d.d., Ljubljana, Dal-

matinova 2, na podlagi določil zakona o
gospodarskih družbah sklicujem

skupščino
delničarjev Tivolitrade, d.d., Ljubljana,

ki bo v petek 10. 12. 1999, ob 10. uri
na sedežu družbe, Dalmatinova 2, Ljublja-
na.

Za sejo skupščine predlagam naslednji
dnevni red:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine družbe. Za predsednika skupšči-
ne se izvoli Danilo Peteh, za preštevalca
glasov se izvoli Igor Petrovič. Skupščini pri-
sostvuje notarka Nada Kumar iz Ljubljane.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave za poslovno leto 1998, skupaj z
mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave za poslovno leto 1998,
skupaj z mnenjem nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-

lep o pokrivanju izgube za leto 1998, v viši-
ni 27.590 tisoč SIT, v naslednjih petih letih
v breme tedanjih prihodkov.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe, na Dalmatinovi
2, v Ljubljani, vsak torek in četrtek med 10.
in 12. uro, od 1. 12. 1999 dalje do dneva
zasedanja skupščine.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo le del-
ničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
so vpisani v delniški knjigi Tivolitrade, d.d.,
na dan 30. 11. 1999 in ki bodo najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine ustno na
sedežu družbe ali pismeno po pošti prijavili
udeležbo na skupščini. Če se bo skupščine
udeležil pooblaščenec, mora biti prijavi pri-
loženo tudi pooblastilo.

Odločanje
Vse sklepe sprejme skupščina z večino

oddanih glasov.
Sklepčnost
Skupščina veljavno odloča, če so navzo-

či delničarji, njihovi zastopniki in poob-
laščenci z glasovalno pravico, ki predstavlja
vsaj 15% osnovnega kapitala družbe. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 10.30 na istem mestu in z enakim
dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljav-
no odločala ne glede na višino prisotnega in
zastopanega osnovnega kapitala družbe.

Tivolitrade, d.d., Ljubljana
direktor Gorazd Borštnar, l. r.

Ob-14306
Na podlagi 7.2. točke sedmega poglav-

ja statuta delniške družbe Servis vozil in
kmetijske mehanizacije Ljutomer, d.d., Ko-
lodvorska c. 16/a Ljutomer in v skladu z
določbami zakona o gospodarskih družbah
uprava sklicuje

3. skupščino
delniške družbe Servis vozil Ljutomer,

d.d.,
ki bo v četrtek, dne 2. 12. 1999, na

sedežu družbe, Kolodvorska c. 16/a, s pri-
četkom ob 12. uri, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupšči-
ne Damjan Korošec in dveh preštevalk gla-
sov Biserka Polak in Mira Nemec.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila za poslovno leto 1998 z mne-
njem nadzornega sveta in mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo družbe za leto 1998.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za leto 1998.

Predlog sklepa: izguba v višini
16,057.703,89 SIT se izkaže kot nepokrita
in se pokriva v petih letih po nastanku v
breme rezultata oziroma breme kapitala.

4. Razrešitev dveh članov nadzornega
sveta in imenovanje nadomestnih članov
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: član nadzornega sveta
Mitko Ivanovski in predsednik nadzornega
sveta Marijan Fijavž se razrešita s funkcij v
nadzornem svetu.

Za nadomestna člana nadzornega sveta
se imenujeta Metod Grah in mag. Darko
Tisaj.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za revizorja za poslov-
no leto 1999 imenuje AUDIT družba za sve-
tovanje in revizijo, d.o.o., Lendavska št. 18,
Murska Sobota.

6. Dopolnitev 3.1. točke statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlog do-

polnitve 3.1. točke statuta družbe, ki se
dopolni z naslednjo navedbo dejavnosti:

01411 Urejanje in vzdrževanje parkov,
vrtov in zelenih športnih površin.

5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov.

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 naprav, drugih
kovinskih izdelkov.

5121 Trgovina na debelo z žiti semeni in
krmo.

5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami.

5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV naprave.

5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, laki, barve v originalni embalaži,
tapetami, čistili.

5147 Trgovina na debelo z drugimi po-
trebščinami za gospodinjstvo.

5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo.

5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom in na-
pravami za ogrevanje.

5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi.

5170 Druga trgovina na debelo.
5212 Trgovina na drobno v drugih nes-

pecializiranih prodajalnah.
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 napravami.
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi

izdelki.

52462 Trgovina na drobno z barvami in
laki in drugimi kemičnimi sredstvi v original-
ni embalaži.

52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom.

5248 Trgovina na drobno drugih specia-
liziranih prodajalnah.

52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo.

52484 Trgovina na drobno s kurivom.
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-

cializiranih prodajalnah, d.n.
5250 Trgovina na drobno z rabljenim

blagom.
5261 Trgovina na drobno po pošti.
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in

stojnicah.
5263 Druga trgovina na drobno zunaj

prodajaln.
5540 Točenje pijač in napitkov (bari).
6311 Prekladanje.
6312 Skladiščenje.
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-

cij.
7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-

nami.
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-

jem.
7110 Dajanje avtomobilov v najem.
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v

najem.
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opre-

me v najem.
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v

najem, d.n.
7414 Podjetniško in poslovno svetova-

nje.
7484 Druge poslovne dejavnosti.
7. Vprašanja in pobude delničarjev
Udeležba na skupščini: skupščine se

lahko udeležijo delničarji, njihovi poob-
laščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega raz-
merja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najka-
sneje 3 dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v upravi, in sicer naj-
manj 1 uro pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastop-
nik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
dan od 2. 11. 1999 do 2. 12. 1999 od 10.
do 12. ure v tajništvu uprave.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi druž-
be v sedmih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 13. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Servis vozil Ljutomer, d.d.,
uprava družbe
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Št. 9114 Ob-14307
Na podlagi 284. člena ZGD in 36. člena

statuta družbe Mineral – Podjetje za prido-
bivanje, predelavo in montažo naravnega
kamna, d.d., uprava sklicuje

4. skupščino
družbe Mineral – Podjetje za

pridobivanje, predelavo in montažo
naravnega kamna, d.d., Ljubljana,

Letališka c. 5,
ki bo dne 6. 12. 1999 ob 16. uri v

poslovnih prostorih v Ljubljani, Letališka ce-
sta 5, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:

Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsedujočega skupščini se izvoli:

Branko Neffat.
Izvoli se preštevalki glasov: Ljubico Ža-

gar, Branko Židanek.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej

Škrk.
2. Razrešitev članov nadzornega sveta

in izvolitev novih članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: sprejme se odstop
članov nadzornega sveta na podlagi pisnih
odstopnih izjav.

Skupščina izvoli člane nadzornega sve-
ta, predstavnike delničarejv.

3. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Na podlagi manjšinskih delničarjev je
predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih del-
nic iz prostih rezerv družbe v višini
28,931.700 SIT, skupni nominalni znesek
vseh pridobljenih delnic za navedene na-
mene je omejen z višino 10% osnovnega
kapitala družbe.

4. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delovnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarejv se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje v istih prostorih. Skupščina

bo takrat ponovno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Mineral, d.d., Ljubljana
v.d. direktor:

Andrej Lugarič

Ob-14235
Direktor Pulsar, pooblaščene investicij-

ske družbe, d.d., Ljubljana, Dalmatinova 2,
na podlagi določil zakona o gospodarskih
družbah in točke X. statuta Pulsar, pooblaš-
čene investicijske družbe, d.d., Ljubljana,
sklicuje

6. skupščino
delničarjev Pulsar, pooblaščene

investicijske družbe, d.d., Ljubljana,
ki bo v petek, 10. 12. 1999 ob 11. uri,

na sedežu družbe, Dalmatinova 2, Ljublja-
na.

Za sejo skupščine predlagam naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine družbe. Za predsednika skupšči-
ne se izvoli Danilo Peteh, za preštevalca
glasov se izvoli Igor Petrovič. Skupščini pri-
sostvuje notarka Nada Kumar iz Ljubljane.

2. Sprejem sprememb statuta PID Pul-
sar, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane spremembe statuta PID Pulsar, d.d.,
Ljubljana.

3. Izvolitev člana nadzornega sveta PID
Pulsar, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina za člana nad-
zornega sveta izvoli Igorja Marošo. Mandat
novo izvoljenega člana traja od dneva izvoli-
tve na skupščini do dne 10. 5. 2003.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino z besedilom pred-

laganih sprememb statuta je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe na Dalmatinovi 2
v Ljubljani, vsak torek in četrtek med 10. in
12. uro, od 26. 11. 1999 dalje do dneva
zasedanja skupščine.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo le del-
ničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v
korist katerih so delnice družbe vknjižene
na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi
pri Klirinško depotni družbi (KDD) na dan
30. 11. 1999 in ki bodo najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine pisno prijavili
udeležbo na skupščini s priporočeno pošilj-
ko, naslovljeno na PDU Pulsar, d.o.o., Dal-
matinova 2, Ljubljana. Če se bo skupščine
udeležil pooblaščenec, mora biti prijavi pri-
loženo tudi pooblastilo. Zastopnik pravne
osebe mora prijavi priložiti izpis iz sodnega
registra, iz katerega je razvidna oseba,
pooblaščena za zastopanje.

Odločanje
Vse sklepe, razen sklepa pod 2. točko

dnevnega reda, sprejme skupščina z veči-
no oddanih glasov. Za sprejem sprememb
statuta in odpoklic članov nadzornega sveta
je potrebna 3/4 večina pri odločanju zasto-
panega osnovnega kapitala.

Sklepčnost

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji, njihovi zastopniki in pooblaš-
čenci z glasovalno pravico, ki predstavlja
vsaj 15% osnovnega kapitala družbe. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 12. uri, na istem mestu in z enakim
dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljav-
no odločala, ne glede na višino prisotnega
in zastopanega osnovnega kapitala družbe.

PID Pulsar, d.d., Ljubljana
direktor

Zvonko Zupanič

Št. 96/99 Ob-14236
Na podlagi 41. člena statuta delniške

družbe sklicuje uprava

4. zasedanje skupščine
delniške družbe Elektron, d.d., Gorenje

Skopice 46, Krška vas,
ki bo v četrtek, 16. 12. 1999 ob 16. uri,

na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine:
– predhodna ugotovitev sklepčnosti,
– izvolitev predsednika skupščine in do-

ločitev notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine in se določi notar.
2. Poročilo uprave o letnem poslovanju

za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

poslovanju za leto 1998 z mnenjem nadzor-
nega sveta ter se potrdi kritje izgube.

3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je

delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Skopicah 46, v prostorih uprave, vsak de-
lovni dan od 9. do 12. ure, v času od 6. 12.
1999 do 10. 12. 1999.

Delničarji glasujejo osebno, po pooblaš-
čencu ali zastopniku. Pooblastilo mora biti
pisno.

Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 17. uri, v istih prostorih.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala, ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

Glasovanje o posameznih točkah dnev-
nega reda bo potekalo na podlagi glasov-
nic, ki jih bodo prejeli delničarji ali njihovi
pooblaščenci ob vstopu v sejno sobo.

Elektron, d.d., Krška vas
uprava

Št. 2746 Ob-14238
Na podlagi 32. člena statuta družbe Ve-

grad naložba – družba pooblaščenka, d.d.,
Velenje, Prešernova 9a, uprava družbe vabi
delničarje na

2. redno sejo skupščine
Vegrad naložba – družba

pooblaščenka, d.d., Velenje,
Prešernova 9a,

ki bo v ponedeljek, 6. 12. 1999 ob 9.
uri, v sejni sobi podjetja v Velenju, Prešer-
nova 9a.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednico skupš-
čine imenuje Sabino Zakošek, za prešteval-
ki glasov pa Branko Klavž in Tatjano Jelen-
ko. Skupščini bo prisostvoval notar Avgust
Ribič.

3. Sprejem letnega poročila.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo za leto 1999.

4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme sklep o delitvi dobička v na-
slednjem besedilu: za dividende se razdeli
12,479.664,64 SIT dobička iz leta 1999,
ostali dobiček leta 1999 v višini
541.428,80 SIT ostane nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1999/2000.

Na predlog nadzornega sveta se imenu-
je revizijska družba Boniteta, d.o.o., Vele-
nje, za poslovno leto 1999/2000.

Opomba
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno Zdravki
Hriberšek-Ladinek, vsaj tri dni pred zaseda-
njem skupščine in ves čas trajanja shranje-
no na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in ure-

sničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki, ki bodo najkasneje tri dni pred se-
jo skupščine prijavili svojo udeležbo na se-
dežu družbe in so vpisani v delniško knjigo
po stanju zadnjega dne prijave na skupšči-
no.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je vsem delničar-

jem na vpogled vsak delovni dan od 8. do
12. ure, na sedežu družbe v pravno kadrov-
ski službi Vegrad, d.d.

Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nas-

protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da skupščina ob napovedani

uri ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Vegrad naložba –
družba pooblaščenka, d.d., Velenje

uprava

Ob-14239
Začasna uprava s soglasjem nadzorne-

ga sveta na podlagi 36. točke statuta del-
niške družbe sklicuje

četrto skupščino
delniške družbe Liko, lesna industrija

Vrhnika, d.d.,
ki bo v torek, 7. decembra 1999 ob 16.

uri, v sejni sobi, na sedežu družbe Verd
100a, Vrhnika.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev pred-

sednika, dveh preštevalcev glasov in potrdi-
tev notarja.

Predlog sklepa: za predsednika skupš-
čine se izvoli Andrej Šebenik, za prešteval-
ca glasov se izvolita Siniša Pezelj in Anka
Zakrajšek. Za notarko se potrdi Dušica Ber-
den.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna.
3. Obravnava in odločanje o letnem po-

ročilu za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo za leto 1998.
4. Odločanje o sklepu o dobičku za leto

1998.
Predlog sklepa: čisti dobiček za leto

1998 v višini 11,545.806,14 SIT se zača-
sno ne razporedi.

5. Seznanitev skupščine o izvolitvi novih
članov nadzornega sveta, predstavnikov za-
poslenih.

Predlog sklepa: svet delavcev je na svoji
2. seji 14. 6. 1999 izvolil nova člana nad-
zornega sveta, predstavnika zaposlenih, in
sicer: Tomaža Goriška, Verd 22, Vrhnika in
Stanislava Moškona, Mirke 19, Vrhnika.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po poob-
laščencu oziroma zakonitem zastopniku, in
sicer z glasovnicami, ki jih prejme delničar
ob vstopu v sejno sobo.

Skupščina bo sklepčna, če bo zastopa-
nega vsaj 15% osnovnega kapitala. V pri-
meru, da skupščina ne bo sklepčna, bo
skupščina istega dne ob 17. uri, v istem
prostoru in z istim dnevnim redom. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino je na vpogled del-
ničarjem v tajništvu družbe v Verdu 100a,
vsak delovni dan v tednu med 11. in 13.
uro.

Delničarje prosimo, da se zaradi razdeli-
tve glasovnic zglasijo v tajništvu družbe pol
ure pred pričetkom skupščine.

Liko Vrhnika, d.d.
začasna uprava

Ob-14237
Na podlagi 17. člena statuta Hranilnice

in posojilnice kmetijsko gozdarske pokraji-
ne Kočevske, d.d., Kočevje in v skladu z
določili zakona o gospodarskih družbah,
sklicuje uprava družbe v soglasju z nadzor-
nim svetom

10. skupščino Hranilnice
in posojilnice,

ki bo v torek, dne 7. 12. 1999 ob 19.
uri v prostorih Hotela Valentin v Kočevju.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov

skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter pred-
stavitev notarke.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika skupščine in preštevalca glasov.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Ugotovi se, da skupščini prisostvuje no-
tarka mag. Nina Češarek iz Kočevja.

2. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme od-

stopno izjavo člana nadzornega sveta Petra
Medveda in ga razreši z dnem 15. 9. 1999.

3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlog o
imenovanju dveh novih članov nadzornega
sveta.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej

razpravljajo in glasujejo delničarji, zastopni-
ki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno, v skladu s predpisi in družbi do-
stavljeno vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pi-
sno prijavo osebno ali s priporočeno pošilj-
ko s pripisom “za skupščino“ dostavijo druž-
bi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Zadnji dan za oddajo prijave je 2. 12. 1999.

Udeležence prosimo, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini ter prevzamejo glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim identifikacijskim do-
kumentom, pooblaščenci pa s pisnim poob-
lastilom.

Način glasovanja
Glasuje se javno, z glasovnicami, oseb-

no ali po pooblaščencu.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be v Kočevju, Roška cesta 8.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

predloge k posameznim točkam dnevnega
reda ali predloge glede dnevnega reda, za
katere želijo, da so o njih pravočasno sez-
nanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če ob napovedani uri skupščina ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina vnovič začne. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna ne glede na
število zastopanega kapitala.

Hranilnica in posojilnica
kmetijsko gozdarske pokrajine

Kočevske, d.d.,
predsednik nadzornega sveta:

Zdravko Janeš,
uprava družbe: Anuška Kordiš, dipl. ek.

Št. 72/99 Ob-14285
Na podlagi statuta družbe in na podlagi

zakona o gospodarskih družbah sklicuje v.d.
predsednik uprave družbe Grand Invest
d.d., hoteli in turizem, Portorož, Obala 77

2. sejo skupščine
družbe Grand Invest d.d.

ki bo v petek, 10. 12. 1999, ob 12. uri v
Portorožu, Obala 77.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine ter izvolitev pred-

sednika, dva preštevalca glasov in notarja.
Predlogi sklepov:

1. Za predsednika skupščine se ime-
nuje Franci Kosi.

2. Za preštevalki glasov se imenujeta
Tina Milinovič in Milena Štajdoher.

3. Za pristojnega notarja se imenuje
Dravo Ferligoj.
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2. Obravnava in sprejem sklepa o pri-
pojitvi.

Predlog sklepa:
1. Skupščina je seznanjena z revizij-

skim poročilom ter soglaša s poročilom up-
rav o pripojitvi, ki postane kot priloga se-
stavni del tega sklepa.

2. Družba Grand Invest d.d. se pripoji
k družbi Metropol Group d.d., družba za
upravljanje s turističnimi naložbami in finan-
ce, Obala 77, Portorož.

3. Potrdi se pogodba o pripojitvi, s
katero se družba Grand Invest d.d. pripoji k
družbi Metropol Group d.d., in postane kot
priloga sestavni del tega sklepa.

4. Z dnem vpisa pripojitve po prev-
zemni družbi v sodni register družba Grand
Invest d.d. kot prevzeta družba preneha ob-
stajati.

5. Za zastopnika za prejem delnic
skupščina skladno z zakonom imenuje Cen-
tralno klirinško depotno družbo d.d. Ljublja-
na, Trg Republike 3.

3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba in glasovanje
Seje skupščine družbe Grand Invest d.d.

se lahko udeležijo delničarji družbe osebno
ali po zastopniku, če svojo udeležbo na
skupščini skladno s točko 7.9. statuta pi-
sno prijavijo družbi najkasneje tri dni pred
sejo skupščine, zastopniki pa morajo pred-
ložiti tudi pooblastilo.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavljajo več kot petnajst odstotkov zastopa-
nega osnovnega kapitala. Če skupščina ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 12.30 na istem kraju. Na tem zase-
danju skupščina veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
Grand Invest d.d. v Portorožu, Obala 77,
od dneva objave sklica najprej, vsak delav-
nik med 10. in 12. uro.

Grand Invest d.d.
v.d. predsednik uprave: Rajko Rešek

Št. 191/99 Ob-14290
Na podlagi 27. člena statuta delniške

družbe SGP Posavje Sevnica, d.d., in v skla-
du z določbami zakona o gospodarskih
družbah sklicujem

II. skupščino
delniške družbe SGP Posavje Sevnica

d.d.,
ki bo v petek, 10. decembra 1999, na

sedežu družbe SGP Posavje Sevnica d.d.,
Trg svobode 9, 8290 Sevnica, s pričetkom
ob 12. uri 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 izvoli za
predsedujočo skupščine Nevena Tea Gor-
jup, za preštevalca glasov se izvolita Ana
Strajnar-Erpič in Toni Levstek. Seji prisos-
tvuje vabljen notar Alojz Vidic.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo družbe
SGP Posavje Sevnica d.d. za leto 1998.

3. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za leto 1993 in leto 1998.

Predlog sklepa 3.1: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme predlog sklepa, da se dobiček
za poslovno leto 1993, ki na dan 31. 12.
1998 upoštevajoč revalorizacijo znaša
408.807,21 SIT, razporedi v rezerve druž-
be.

Predlog sklepa 3.2: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme predlog sklepa, da dobiček za
poslovno leto 1998, ki na dan 31. 12. 1998
znaša 7,817.238,08 SIT, ostane nerazpo-
rejen.

4. Obravnava in sprejem predloga spre-
memb in dopolnitev statuta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe do-
ločene v predlogu sklepov.

5. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 1999 imenuje revizijska hiša Bonite-
ta, družba za revizijo, podjetništvo in po-
slovno svetovanje, d.o.o. Velenje.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
vpisani v delniško knjigo družbe, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno pri-
javijo osebno ali s priporočeno pošiljko naj-
manj tri dni pred zasedanjem skupščine
upravi - direktorju družbe SGP Posavje Sev-
nica, d.d.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda
se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da se o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v sedmih dneh po ob-
javi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne, v skladu z določili 31. člena statuta druž-
be, eno uro za prvim sklicem z istim dnev-
nim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

in s predlaganimi spremembami statuta
družbe je na vpogled delničarjem v informa-
tivni pisarni - tajništvu družbe SGP Posavje
Sevnica d.d., vsak delovnik od 11. do 13.
ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.

SGP Posavje Sevnica, d.d.
uprava - direktor

Karel Makari

Ob-14308
Na podlagi 100. člena statuta delniške

družbe GO – model, delniška družba za
svetovanje in inženiring Kranj, uprava skli-
cuje

1. izredno sejo skupščine
delniške družbe GO – model, d.d.,

Kranj,
ki bo dne 6. 12. 1999 ob 12. uri, v

Kranju, na sedežu družbe GO – model, d.d.,
Kranj, Bleiweisova cesta 30, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-
nih teles skupščine ter ugotovitev sklepčno-
sti.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, skupščina izvoli predsednika
skupščine. Seji bo prisostvoval vabljeni no-
tar.

2. Seznanitev skupščine o sklepu Okrož-
nega sodišča v Kranju o začetku postopka
izbrisa iz sodnega registra delniške družbe
GO – model, po uradni dolžnosti.

Predlog sklepa: skupščina je seznanje-
na s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju.

3. Sprejem sklepa o potrditvi zaključne-
ga računa delniške družbe za obdobje od
1. 1. 1999–31. 10. 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave druž-
be se sprejme zaključni račun o poslovanju
družbe za obdobje od 1. 1. 1999 do 31.
10. 1999.

4. Sprejem sklepa o razdelitvi preostale-
ga premoženja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep, da se preostalo premoženje delniške
družbe po izbrisu razdeli delničarjem po
predlogu uprave družbe.

Gradivo za skupščino, s predlogi skle-
pov, je na voljo za vpogled v tajništvu GO –
model, d.d., Kranj, vsak delovnik od 10. do
12. ure, v času od dneva objave dnevnega
reda, do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu GO –
modela, d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 30.

Skupščina je sklicana za 6. 12. 1999 ob
12. uri. Če ob 1. sklicu ni dosežena sklepč-
nost, se ponovno zasedanje skupščine do-
loči za naslednji dan, 7. 12. 1999 ob isti
uri. Na ponovnem zasedanju skupščina ve-
ljavno odloča, ne glede na število prisotnih
delničarjev oziroma njihovih zastopnikov.

Prostori za skupščino bodo odprti 1 uro
pred začetkom seje skupščine.

Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
prostore zasedanja skupščine.

Delničarje prosimo, da prevzamejo gla-
sovnice najkasneje pol ure pred začetkom
skupščine, zaradi nemotenega ugotavljanja
sklepčnosti.

GO – model, d.d., Kranj
direktor: mag. Igor Krmelj
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Ob-14310
Na podlagi 37. člena statuta družbe Gra-

dis IPGI, Industrijsko podjetje gradbenih iz-
delkov Ljubljana, d.d., Ljubljana, Industrij-
ska cesta 2, uprava sklicuje

2. skupščino
družbe Gradis IPGI, Industrijsko

podjetje gradbenih izdelkov Ljubljana,
d.d., Ljubljana, Industrijska cesta 2,
ki bo dne 15. 12. 1999 ob 13. uri, v

prostorih poslovne družbe, Ljubljana, Indu-
strijska cesta 2, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine ter določitev notarja.

Predlog sklepa uprave je: ugotovi se, da
je skupščina sklepčna.

Za predsedujočega skupščine s izvoli:
Branko Neffat, univ. dipl. prav.

Preštevalki glasov: Aleksandra Matič,
Ksenija Drobun.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marina Ružič-Tratnik.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1997 in 1998, z mnenjem
revizorja in pokrivanje izgube iz preteklih
let.

Predlog sklepa uprave: ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se potrdi in sprej-
me predloženo letno poročilo družbe za le-
to 1997 in 1998, skupaj z revizorskim po-
ročilom.

Izguba iz preteklih let in izguba iz leta
1998 se pokrije s sredstvi revaloriziranega
dobička iz preteklih let, revaloriziranega po-
pravka rezerv ter iz rezerv.

3. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novih članov nadzornega sveta
predstavnika delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: sprejme se odstop
člana nadzornega sveta na podlagi pisne
odstopne izjave Darinka Ušeničnik.

Skupščina izvoli člana nadzornega sve-
ta, predstavnika delničarjev, po predlogu
nadzornega sveta.

3. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa uprave: za revizorja druž-

be za leto 1999 se imenuje revizijska druž-
ba Constantia MT & D, d.o.o., Vilharjeva
cesta 27, Ljubljana.

4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjev so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe, pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Gradis IPGI, d.d., Ljubljana
uprava družbe:

Ivan Škulj, univ. dipl. ekon.

Ob-14312
Na podlagi točke 6/3. statuta družbe

Tovarna meril Kovine, proizvodnja kovinskih
meril, d.d., Slovenj Gradec in v skladu z
določbami zakona o gospodarskih družbah
sklicujem

5. sejo skupščine
Tovarne meril Kovine, d.d.,

ki bo v torek, 7. 12. 1999 ob 14. uri, na
sedežu družbe Slovenj Gradec, Pameče
153.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa:
1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Za predsednika skupščine se ime-

nuje Andreja Repnik-Petrič, za preštevalca
glasov se imenujeta Marjetka Kaker in Jana
Toš. Seji bo prisostvoval notar Janez Mlakar
iz Slovenj Gradca.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta ter re-
vizorja se sprejme letno poročilo uprave za
leto 1998.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za leto 1998 in razporeditvi neraz-
porejenega dobička za leto 1994.

Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in ob pozitiv-

nem mnenju nadzornega sveta čisti dobi-
ček leta 1998 v višini 5,874.790,29 SIT
ostane nerazporejen.

2. Na predlog uprave in ob pozitiv-
nem mnenju nadzornega sveta se dobiček
iz leta 1994, ki je revaloriziran na dan 1. 1.
1999 znaša 3,159.846,70 SIT, razporedi v
rezerve.

4. Imenovanje revizorja delniške družbe
za revidiranje računovodskih izkazov za po-
slovno leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja računovodskih izkazov
za poslovno leto 1999 imenuje družba Lo-
ris, d.o.o., revizija in storitve, Koroška cesta
47/I, Dravograd.

5. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega nadomestnega člana nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: na podlagi odstopne iz-
jave člana nadzornega sveta Lovra Močni-
ka, skupščina razreši Lovra Močnika člans-
tva v nadzornem svetu z dnem sprejema
sklepa o razrešitvi na skupščini.

Za novega člana nadzornega sveta, ki
zastopa interese delničarjev, se na predlog
nadzornega sveta imenuje Mihael Kušar.

Mandat novoizvoljenemu članu nastopi z
dnem imenovanja na skupščini in mu pote-
če z rokom mandata ostalih članov nadzor-
nega sveta družbe.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastitvenega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini imajo del-

ničarji, ki so vpisani v delniško knjigo vsaj
10 dni pred dnem skupščine, oziroma nji-
hovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo
udeležbo na skupščini prijavijo osebno ali
pisno s priporočeno pošiljko, najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak

delovni dan v tajništvu družbe od 12. do 15.
ure. Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica. Če skupščina
ob napovedani uri ne bo sklepčna, nastopi
polurni odmor, po katerem se skupščina
zopet sestane. V tem primeru je skupščina
sklepčna, ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Tovarna meril Kovine, d.d.
uprava

Rudolf-Franc Verovnik, inž.

Št. 2162 Ob-14317
Na podlagi 7.6.4. točke statuta družbe

Emona MIZ, Mesna industrija Zalog, d.d.,
Agrokombinatska 63, Zalog, sklicuje upra-
va družbe

1. redno skupščino delničarjev,

ki bo dne 11. 12. 1999 ob 10. uri v
Kulturnem domu Moste, Ljubljana, Zaloška
61.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za člane organov skupš-

čine se izvolijo:
– za predsednika: odvetnik Dušan Kec-

man iz Ljubljane,
– za preštevalki glasov: Mirjana Tomc in

Jožica Kovačič,
– za notarja: Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Seznanitev s potekom lastninskega

preoblikovanja.
3. Sprejem letnega poročila za l. 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave za l. 1998 z mnenjem nadzorne-
ga sveta.

4. Ugotovitev in razdelitev čistega dobič-
ka in pokrivanje izgube.

Predlog sklepa:
A) Ustvarjeni čisti dobiček iz leta 1997 v

znesku 37,797.000 SIT in iz leta 1998 v
znesku 54,294.000 SIT se razporedi za
pokrivanje izgube in preteklih let.

B) Revalorizacijski popravek kapitala v
znesku 143,354.000 SIT se razporedi za
pokrivanje izgub iz preteklih let.
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5. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za l. 1999.

Predlog sklepa: za revizijsko hišo za re-
vidiranje letnih računovodskih izkazov za l.
1999 se imenuje revizijska hiša In Revizija,
d.o.o., Ljubljana, Linhartova 1.

6. Spremembe firme in skrajšane firme
ter oznake sedeža s spremembami statuta.

Predlog sklepa: sprejme se sprememba
firme in skrajšane firme ter dopolnitev ozna-
ke sedeža s spremembami statuta v predla-
ganem besedilu.

7. Informacije delničarjem.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 11. 12. 1999

ob 10. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
ne določi za isti dan, 11. 12. 1999 ob
10.30. Na ponovnem sklicu bo skupščina
sklepala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in notarsko

overjeno ter ostane družbi.
Delničarje oziroma pooblaščence napro-

šamo, da udeležbo na skupščini prijavijo
upravi in dostavijo pooblastila najkasneje tri
dni pred skupščino. Delničarje tudi napro-
šamo, da pred začetkom skupščine pravo-
časno uredijo formalnosti v zvezi z udelež-
bo.

Organizirano zbirana pooblastila morajo
biti izdana po postopku in z vsebino skladno
z določilom XII. poglavja zakona o prevze-
mih.

Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega

reda in besedilo predlaganih sprememb sta-
tuta bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Zalogu, Agrokombinatska 63 vsak
delovni dan od prvega naslednjega delov-
nega dne objave sklica od 8. do 12. ure.

Vložitev protipredlogov ali dopolnilnih
predlogov

Delničarji lahko svoje protipredloge ali
dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki
morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v ro-
ku 7 dni, šteto od dne prvega naslednjega
delovnega dne od dne objave sklica, pripo-
ročeno po pošti ali neposredno na sedežu
uprave družbe.

Emona MIZ,
Mesna industrija Zalog, d.d.,

uprava družbe
direktorica Sonja Pene

Ob-14402
Na podlagi 37. člena statuta družbe

Modna konfekcija, teksilna konfekcija in tri-
kotaža, d.d., Ljubljana, Ulica prvoborcev 25,
začasna uprava sklicuje

1. redno sejo skupščine
Modne konfekcije, d.d.,

ki bo dne 15. 12. 1999 ob 9. uri na
sedežu družbe, Ljubljana, Ulica prvoborcev
25, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Začasna uprava predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: ugotovi se, sklepč-
nost skupščine.

Za predsedujočo skupščini se izvoli:
Branko Neffat, univ. dipl. prav.

Izvoli se preštevalki glasov: Ano Adamlje,
Vido Špindler.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. Sprejem poslovnika o delu skupšči-
ne.

Začasna uprava ob pozitivnem mnenju
začasnega nadzornega sveta predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina sprejme poslovnik o delu skupš-
čine družbe, v predloženem besedilu.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Začasna uprava ob pozitivnem mnenju
začasnega nadzornega sveta predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina sprejme letno poročilo za leto
1998 v predloženem besedilu ob pozitiv-
nem mnenju začasnega nadzornega sveta.

4. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta predstavnikov delničarjev.

Začasni nadzorni svet predlaga skupšči-
ni, da sprejme naslednji sklep: ugotovi se,
da je članom začasnega NS potekel man-
dat.

Skupščina izvoli naslednja člana zača-
snega nadzornega sveta, predstavnika del-
ničarjev:

1. Marleno Breznik,
2. Ano Adamlje.

5. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Začasna uprava ob pozitivnem mnenju
začasnega nadzornega sveta predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina sprejme predlagano sejnino za
člane začasnega nadzornega sveta v višini
15.000 SIT neto za člana in 25.000 SIT
neto za predsednika.

6. Predlog sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Začasna uprava predlaga, da skupščina
ob pozitivnem mnenju začasnega nadzor-
nega sveta sprejme sklep: oblikuje se sklad
4,125.200 SIT lastnih delnic iz prostih re-
zerv družbe. Skupni nominalni znesek vseh
pridobljenih delnic za navedene namene je
omejen z višino 10% osnovnega kapitala
družbe.

Družba lahko s sredstvi sklada pridobiva
lastne delnice za naslednje namene:

– če je pridobitev lastnih delnic nujna,
da bi družba preprečila hudo, neposredno
škodo;

– za nagrajevanje uprave iz naslova ude-
ležbe na dobičku, kadar se ta izplača v del-
nicah, skladno s sklepom skupščine o deli-
tvi dobička;

– na podlagi sklepa skupščine o urniku
delnic po določbah o zmanjšanju osnovne-
ga kapitala;

– za druge namene skladno z zakonom.
Nakupna cena lastnih delnic ne sme biti

višja od valorizirane knjigovodske vrednosti
delnic, oziroma od njihove povprečne tržne
vrednosti (borzna kotacija), če je nižja od
valorizirane knjigovodske vrednosti.

Obstoječi delničarji imajo ob odsvojitvi
lastnih delnic, v skladu z 243. členom zako-
na o gospdoarskih družbah, predkupno pra-
vico do nakupa teh delnic v sorazmerju s
svojimi obstoječimi lastniškimi deleži.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Modna konfekcija, d.d.,
začasna uprava
Slavka Jelnikar

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-6/99-6 Ob-14333
Priglašena koncentracija (opr. št. zade-

ve 3071-6/99) gospodarskih družb SAVA
d.d., gumarska in kemična industrija,
Škofjeloška cesta 6, 4502 Kranj in
CHEMO d.d., trgovsko in proizvodno
podjetje, Maistrova ulica 10, 1522 Ljub-
ljana, ne nasprotuje določilom zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 56/99) in je skladna s
pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-12/99-3 Ob-14387
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

dne 28. 10. 1999 na podlagi 4. odstavka
38. člena zakona o preprečevanju omeje-
vanja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99; v
nadaljevanju ZPOmK) izdal sklep o uvedbi
postopka v zadevi priglašene koncentracije
(opr. št. zadeve 3071-12/99) družb Mer-
cator d.d., Dunajska cesta 107, p.p.
3234, 1001 Ljubljana in Jestvina Ko-
per, trgovina in storitve, d.d., Belveder
8, Koper, ker je ugotovil, da je nameravana
koncentracija podrejena določbam zakona
in je izkazan resen sum glede njene sklad-
nosti s pravili konkurence.
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Urad je na podlagi priglasitve ugotovil,
da je koncentracija podrejena določbam
ZPOmK, ker je skupni letni promet na slo-
venskem trgu v transakciji udeleženih pod-
jetij v posameznem od zadnjih dveh let pre-
segal 8 milijard tolarjev.

Urad ugotavlja, da je izkazan resen sum
glede skladnosti nameravane koncentracije
s pravili konkurence. Kot relevantni storitveni
trg se za potrebe uvedenega postopka šteje
trg trgovine na debelo in trg trgovine na drob-
no s predmeti za vsakdanjo uporabo. Opre-
delitev relevantnih storitvenih trgov izhaja iz
zakona o trgovini. Kot upoštevni geografski
trg se za potrebe uvedenega postopka šteje
območje primorske regije z obmejnim ob-
močjem Republike Italije in Republike Hr-
vaške. Definicija upoštevnega storitvenega
in geografskega trga se lahko med postop-
kom tudi spremeni, če bodo to narekovale
okoliščine. Z natančnejšo analizo, ki jo je
mogoče opraviti le v okviru postopka, je po-
trebno ugotoviti, kako bo nameravana kon-
centracija vplivala na upoštevne trge, kot so
opredeljeni zgoraj. Nadaljnji razlog, ki ute-
meljuje uvedbo postopka za presojo sklad-
nosti koncentracije s pravili konkurence, je
dejstvo, da je družba Mercator, po podatkih,
ki so na voljo Uradu, največja družba v RS na
opredeljenem storitvenem trgu in da na upo-
števnem geografskem in storitvenem trgu že
deluje odvisna družba Mercatorja (in h kateri
naj bi se pripojila družba Jestvina Koper).

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotni-
kova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo ude-
ležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da
bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. čle-
nom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za ude-
ležbo v postopku.

Urad RS
za varstvo konkurence

Št. 3073-11/99-3 Ob-14388
Urad RS za varstvo konkurence (v na-

daljevanju: Urad) je dne 28. oktobra 1999
na zahtevo podjetja Kanja Brege d.o.o.,
Brege 68, Leskovec pri Krškem, uvedel
postopek ugotavljanja zlorabe prevladujo-
čega položaja s strani podjetja Meblo a+a
d.o.o., Industrijska 1, Nova gorica.

Domnevna zloraba prevladujočega polo-
žaja naj bi bila storjena s sledečim dejanjem:

– Meblo a+a je na zadnjem javnem raz-
pisu za izdelavo in dobavo prometne signa-
lizacije, ki ga enkrat letno razpisuje Direkci-
ja za ceste podal ponudbo, ki je bila nižja za
približno 15% oziroma še za 8% nižja od
lanske (1998) najnižje cene istega ponud-
nika, s tem naj bi šel pod lastno ceno z
namenom, da zmaga na javnem razpisu.
Glede na navedbe v vlogi naj bi Meblo a+a s
sedaj doseženimi nizkimi cenami nastopal
na javnih razpisih, razliko pa pokrival iz do-
hodkov pri investicijski izgradnji, pri kateri
dosega bistveno višje cene.

Iz navedb v vlogi in priložene dokumen-
tacije izhaja verjetnost kršitev določb 10.
člena ZPOmK, ki prepoveduje zlorabo pre-
vladujočega položaja.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svo-
jo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter doku-
mente, ki bi bili lahko pomembni za odloči-
tev, ne da bi formalno zahtevali status ude-
leženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavite-
lja za udeležbo v postopku.

Urad RS
za varstvo konkurence

Razne objave

Št. 0048-466/25-99 Ob-14428
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 za-
menjavi nepremičnin in premičnin v lasti
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/98 in
61/99) ter sklepa Vlade Republike Slove-
nije o potrditvi posebnega načrta prodaj,
zamenjav in nabav državnega premoženja
Ministrstva za notranje zadeve za leto 1999,
št. 460-00/98-6 (N) z dne 8. 7. 1999
objavlja

javno dražbo
za odprodajo premičnin, in sicer

rabljenih: vozil, kmetijskih strojev,
kmetijskih in drugih priključkov
Ministrstva za notranje zadeve z

zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje: premičnine, in si-

cer: rabljena: vozila, kmetijski stroji, kmetij-
ski in drugi priključki.

Lastnik: Republika Slovenija, Ministrs-
tvo za notranje zadeve.

Naročnik bo prodajal posamezno eno-
to, vendar pa mora ponudnik ponuditi od-
kup vseh posameznih enot s seznama te
javne dražbe, ne more pa ponuditi odkupa
le za del predmeta te dražbe.

Posamezne enote, za katere bo ponud-
nik izbran kot najugodnejši, bo moral le-te
odkupiti v celoti.

2. Izklicna cena: izklicna cena je za vse
navedene premičnine, ki so predmet javne
dražbe, skupaj 11,163.500 SIT, ki je vred-
nost, ugotovljena po uradni ceniti.

3. Plačilni pogoji: plačilo celotne kupni-
ne je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na premičninah; rok plačila ne sme biti dalj-
ši od 8 dni po sklenitvi kupoprodajne po-
godbe.

4. Kavcija: dražitelji morajo pred oddajo
ponudb vplačati v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer:

– način plačila: virmansko,
– številka računa: 50100-637-55284

(Ministrstvo za notranje zadeve),
– sklicna številka: 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 družbi.

5. Drugi pogoji:
– pri razpisu lahko sodelujejo pravne

osebe s sedežem v RS in fizične osebe, ki
so državljani RS,

– premičnine so naprodaj po načelu vi-
deno-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
delovnih dni od prejema obvestila o izbiri
skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogod-
bo,

– 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,

– ustrezni davek ter vse druge dajatve
ter stroške v zvezi s prenosom lastništva
plača kupec,

– uspelemu dražitelju se premičnina izro-
či v last in posest po plačilu celotne kupni-
ne,

– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši dražitelj je tisti, ki po-
nudi najvišjo ceno.

6. Ogled premičnin
Ogled blaga, ki je predmet javne dražbe,

je mogoč od dneva objave javne dražbe, do
roka za oddajo pisnih ponudb od 10. do
12. ure, razen dnevov, ko državni organi ne
delajo, in sicer na Vodovodni 93a v Ljubljani
pri Franciju Podgrajšku.

7. Dokumentacija
Dražitelji se lahko s podrobnejšimi po-

goji seznanijo iz dokumentacije predmetne
javne dražbe, ki jo lahko zahtevajo od dne-
va objave javne dražbe v Uradnem listu RS
do roka za oddajo ponudb, in sicer med 9.
do 14. uro, razen dnevov, ko državni organi
ne delajo, in sicer na naslednjem naslovu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava skup-
nih služb, Sektor za materialno-tehnične za-
deve, Vodovodna 93a, pri g. Podgrajšku,
tel. 172-56-63.

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:
– znesek 1.000 SIT,
– način plačila: virmansko,
– številka računa: 50100-637-55284

(Ministrstvo za notranje zadeve),
– sklicna številka: 466-25-99.
8. Predložitev ponudb: ponudbe je po-

trebno predložiti do 25. 11. 1999, najka-
sneje do 14. ure.

Ponudbe morajo biti podane v pisni obli-
ki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 90 / 5. 11. 1999 / Stran 6043

priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslovu naročnika: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 11.
1999, ob 9. 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 RS

Ob-14300
Na podlagi 52. člena zakona o izvrševa-

nju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) in 6. čle-
na uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi
nepremičnin in premičnin v lasti Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/98 in 61/99) ter
na podlagi sklepa Vlade RS z dne 22. 4.
1999, RS Ministrstvo za šolstvo in šport,
Ljubljana, Župančičeva ul. 6, objavlja

javno dražbo
za odprodajo nepremičnin z zbiranjem

pisnih ponudb
1. Predmet prodaje: nepremičnine parc.

št. 647/1, v naravi poslovna stavba v izmeri
507 m2 in dvorišče v izmeri 3461 m2.

2. Izklicna cena: za navedene nepremič-
nine v tč. 1 je skupno 10,100.000 SIT.

3. Javna dražba bo izvršena z zbiranjem
pisnih ponudb. Ponudbe morajo biti dostav-
ljene na naslov Republika Slovenija, Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva ul.
6, do 24. 11. 1999 do 10. ure, z oznako
“Ponudba za nakup nepremičnin v Sv. Juri-
ju – Ne odpiraj”.

4. Javno odpiranje pisnih ponudb bo dne
25. 11. 1999 s pričetkom ob 11. uri, v
prostorih odvetniške pisarne Peter Peče v
Mariboru, Svetozarevska 10/I.

5. Pogoji dražbe:
– ponudniki morajo v pisni ponudbi na-

vesti svoje točne podatke (ime, priimek, na-
slov) in ponujeno ceno. Priložiti morajo še
potrdilo o vplačani 10% varščini od izklicne
cene, originalno potrdilo o plačanih davkih,
parafiran izvod prodajne pogodbe ter fizič-
ne osebe še potrdilo o državljanstvu, prav-
ne osebe pa izpis iz sodnega registra, star
največ 30 dni;

– upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele pravočasno in bo ponujena cena
enaka izklicni ceni ali višja;

– sestavni del razpisnih pogojev je bese-
dilo prodajne pogodbe. Zainteresirani lah-
ko v času od 8. 11. 1999 do 19. 11. 1999
dobijo v odvetniški pisarni Petra Peče v Ma-
riboru, Svetozarevska 10/I, vsak delovnik
med 8. in 12. uro, vzorec ponudbe ter be-
sedilo prodajne pogodbe, ki vsebuje vsa
določila prodajne pogodbe razen kupca in
cene. Ti podatki bodo pridobljeni z dražbo;

– ponudniki morajo do dneva oddaje po-
nudbe plačati varščino v višini 10% izklicne
cene na žiro račun 50100-630-10014, skli-
cevanje na 3311-6316;

– izbrani ponudnik je dolžan v roku 15
dni po opravljeni javni dražbi skleniti s proda-
jalcem kupoprodajno pogodbo in v roku 8
dni po uveljavitvi pogodbe plačati kupnino;

– uspelemu ponudniku se varščina obra-
čuna pri kupnini, neuspelim ponudnikom pa
se v roku 8 dni po preteku roka za zbiranje
ponudb brezobrestno vrne na žiro ali tekoči
račun. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe in plačal kupnine v
predpisanem roku, se šteje, da odstopa od
nakupa, morebitna že sklenjena pogodba
se šteje za razdrto, plačana varščina pa os-
tane prodajalcu kot skesnina;

– nepremičnina se prodaja po načelu vi-
deno – kupljeno. Nepremičnina je bremen
prosta;

– stroške overitve pogodbe pri notarju,
prometnega davka in prenosa v zemljiški
knjigi plača kupec;

– kupljena nepremičnina bo prenesena
v posest in uporabo kupcu z dnem plačila
celotne kupnine.

6. Ogled nepremičnine je možen po pred-
hodnem dogovoru z Lavrenčič Francko, na
tel. 069/68-004, od 8. 11. 1999 do 19.
11. 1999, vsak delovnik med 9. in 11. uro.

Republika Slovenija
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-14301
Občina Izola na podlagi sklepa Občin-

skega sveta občine Izola, št. 465-02-2/99
z dne 31. 5. 1999, v skladu s pravilnikom o
pogojih in postopku prodaje poslovnih pro-
storov ter drugih stavb (Uradne objave, št.
8/98) izdaja naslednji razpis

javne dražbe
za prodajo nepremičnin

1. Predmet prodaje so naslednje zase-
dene nepremičnine:

1. Zdravstveni dom Izola, stoječ na
stavbni parceli št. 1626 – stavbišče s stav-
bo Dantejeva 1, v izmeri 351 m2 in dvorišče
v izmeri 1078 m2, vpisano v vložku št. 283
k. o. Izola. Objekt je last Občine Izola. Ob-
jekt je vila z urejenim parkom v neposredni
bližini strogega centra mesta.

Izklicna cena je 108,251.372 SIT,
izračunana na dan 30. 9. 1999. Objekt se-
stavlja poslovna stavba v pritličju v izmeri
116,50 m2, v prvi etaži v izmeri 150,50 m2

ter v drugi etaži v izmeri 138 m2. Sestavni
del stavbe je otroški dispanzer in laboratorij
v skupni izmeri 138,50 m2. Objektu pripa-
da dvorišče na parc. št. 1626, v izmeri
1078 m2 in je upoštevano v izklicni ceni.

2. Reševalna postaja, stoječa na
stavbni parceli št. 1517 – stavbišče s hišo
Dantejeva 5, v izmeri 155 m2 in dvorišče v
izmeri 262 m2, vpisano v vl. št. 284 k. o.
Izola. Objekt je last Občine Izola. Objekt
sestavlja pritličje v izmeri 117,83 m2 in prva
etaža v izmeri 70,33 m2. V izklicni ceni je
upoštevana sorazmerna velikost stavbnega
zemljišča, ki predstavlja 79% deleža celot-
ne stavbe, kar znaša 329,42 m2.

Izklicna cena za objekt reševalna po-
staja s pripadajočim deležem dvorišča je
34,528.064 SIT, izračunana na dan 30. 9.
1999.

3. Otroški dispanzer v objektu Osnov-
ne šole Vojke Šmuc v Izoli, Prešernova ul.
št. 2, stoječ na stavbni parceli št. 2016,
vpisano v vl. št. 467 k. o. Izola. Nepremični-
no sestavlja šolski dispanzer v pritličju stav-
be v izmeri 118,50 m2. Pri cenitvi je upo-
števano zemljišče v površini poslovnega pro-
stora.

Izklicna cena je 27,595.647 SIT, izra-
čunana na dan 30. 9. 1999.

4. Dispanzer za žene, v stanovanj-
skem bloku v objektu Ulica osvobodilne
fronte 16, stoječ na stavbni parceli št. 2008,
vpisano v vl. št. E 15 Izola. Nepremičnina,
ki je predmet prodaje, je v pritličju navede-
nega objekta, v skupni izmeri 72,26 m2. Pri
cenitvi je upoštevano zemljišče v površini
poslovnega prostora.

Izklicna cena je 14,022.092 SIT, izra-
čunana na dan 30. 9. 1999.

5. Poslovni prostori Zavoda za zdravs-
tveno zavarovanje – izpostava Izola, v ob-
jektu Veluščkova 2, stoječ na stavbni parce-
li št. 2007, vpisano v vložku E 138 k. o.
Izola. Poslovni prostor je v pritličju navede-
nega objekta v izmeri 93,33 m2. Pri cenitvi
je upoštevano zemljišče v površini poslov-
nega prostora.

Izklicna cena je 19,231.365 SIT, izra-
čunana na dan 30. 9. 1999.

2. Poslovni prostori so zasedeni. Nepre-
mičnine, ki so predmet prodaje, so name-
njene za vse dejavnosti, ki so nemoteče in
ki pri obratovanju ne povzročajo škodljivih
emisij v okolju ter za stanovanja.

3. Javna dražba bo v torek, 23. novem-
bra 1999, ob 9. uri, v sejni sobi Občine
Izola, Postojnska 3. Razpis javne dražbe se
objavi v lokalnem časopisu Mandrač, časo-
pisu Delo in v Uradnem listu RS.

4. V skladu s sklepom občinskega sveta
z dne 31. 5. 1999 je prevzem nepremičnin,
ki so predmet prodaje, s strani kupca mo-
žen v roku 18 mesecev od dneva izvedbe
javne dražbe in jih prazne od oseb in stvari
izročiti v last in posest kupcu.

5. Davek na promet nepremičnin plača
prodajalec, medtem ko stroške izvedbe jav-
ne dražbe, vknjižbo v zemljiški knjigi in mo-
rebitno izdelavo načrta etažne lastnine ter
delilni načrt plača kupec. Ti stroški niso
vključeni v ceno.

6. Ostali pogoji
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni

dražbi, morajo tri dni pred začetkom javne
dražbe vplačati varščino v višini 10% izklic-
ne cene na žiro račun št.
51430-630-90025 – Izola – proračun.

Pogodba mora biti sklenjena v 15 dneh
po javni dražbi. Če pogodba ni sklenjena v
tem roku, zapade ostanek varščine in se po
odbitku stroškov postopka prenese v last
Občine Izola. V pogodbi morajo biti oprede-
ljene vse pravice in obveznosti pogodbenih
strank, med drugim tudi način izročitve ne-
premičnin v last in posest kupcu. Vrednost
izdražene nepremičnine se revalorizira na
dan sklenitve prodajne pogodbe v skladu z
indeksom cen IGM Slovenije.

Glede na rok izpraznitve poslovnih pro-
storov in njihovo izročitev kupcu, je draži-
telj, ki na javni dražbi uspe in sklene prodaj-
no pogodbo z občino, izdraženo kupnino
dolžan plačati v 3 enakih polletnih obrokih,
ki se šteje od dneva sklenitve prodajne po-
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godbe, s tem, da zadnji obrok mora biti
plačan 15 dni pred izročitvijo prodane ne-
premičnine. Kupec je dolžan ob sklenitvi
pogodbe za celotno izdraženo kupnino
predložiti Občini Izola prvovrstno bančno ga-
rancijo. V primeru, da občina svoje obvez-
nosti, ki se nanaša na izročitev poslovnega
prostora, ne bo izpolnila v postavljenem ro-
ku, se ta zaveže za čas po roku izročitve
plačati kupcu obresti v višini TOM + 6%.
Natančni pogoji se definirajo s pogodbo.

Ob izpolnjevanju enakih pogojev imajo
dosedanji najemniki oziroma uporabniki
predkupno pravico.

Dražitelju, ki na javni dražbi uspe, se
vplačana varščina odšteje od kupnine. Do-
kazilo o vplačilu varščine mora biti dostav-
ljeno najkasneje ob izvedbi javne dražbe.

Dražitelj, ki na javni dražbi ne uspe, dobi
povrnjeno vplačano varščino najkasneje v
roku 15 dni po izvedeni javni dražbi. Varšči-
na se ne obrestuje.

Prodajalec si v primeru predprodaje ne-
premičnine pridržuje predkupno pravico za
dobo 2 let od dneva izročitve nepremičnine
v last in posest kupcu.

Prodaja se vrši po principu videno-kup-
ljeno in kupec nima pravice uveljavljati v
zvezi s prodano stavbo in posameznim de-
lom stavbe, kasnejših reklamacij.

Kupec, kolikor je to fizična oseba, mora
izkazati državljanstvo Republike Slovenije,
podjetje pa izpisek iz sodnega registra.

V primeru, da fizično ali pravno osebo na
javni dražbi zastopa zastopnik, je ta dolžan
predložiti pooblastilo za zastopanje.

Vse informacije v zvezi z odkupom zgo-
raj navedenih nepremičnin dobijo interesenti
pri strokovni službi Občine Izola – Uradu za
premoženjsko pravne in splošne zadeve,
po tel. 066/480-202 ali 480-200 (Tamara
Grbavac). Ogled je možen po dogovoru.

Občina Izola

Ob-14313
Na podlagi uredbe o odprodaji, oddaji

ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v
lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
52/98 in 61/99) in sklepa Vlade Republike
Slovenije št. 361-09/99-1 z dne 30. 7.
1999 razpisuje Agencija Republike Slove-
nije za plačilni promet, Ljubljana, Tržaška
16 v imenu in za račun Republike Slovenije

javno dražbo
za oddajo poslovnih prostorov za

opravljanje plačilnega prometa v državi
s prevzemom minimalnega števila

delavcev
1. Predmet javne dražbe je oddaja v na-

jem poslovnih prostorov, s katerimi upravlja
in jih uporablja Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet (v nadaljevanju: agen-
cija), s pogojem prevzema minimalnega šte-
vila delavcev agencije ter v skladu z načr-
tom oddaje v najem oziroma prodaje po-
slovnih prostorov agencije (v nadaljevanju:
načrt). Načrt je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

Oddaja poslovnih prostorov v najem in
prevzem delavcev agencije se opravi po-
stopno, v skladu s prevzemanjem opravlja-
nja plačilnega prometa od agencije, z mož-
nostjo naknadne prodaje teh poslovnih pro-
storov najemnikom.

2. Poslovni prostori, ki so predmet javne dražbe, se nahajajo na naslednjih lokacijah:

Podružnica Celje
1 Osrednja enota CELJE Ljubljanska cesta 1a, Celje
2 Ekspozitura LAŠKO Valvasorjev trg 5, Laško
3 Ekspozitura SLOVENSKE KONJICE Stari trg 36, Slovenske Konjice
4 Ekspozitura ŠENTJUR PRI CELJU Mestni trg 9, Šentjur pri Celju
5 Ekspozitura ŠMARJE PRI JELŠAH Aškerčev trg 13, Šmarje pri Jelšah

Podružnica Kočevje
6 Osrednja enota KOČEVJE Ljubljanska cesta 10, Kočevje
7 Ekspozitura RIBNICA Škrabčev trg 9, Ribnica

Podružnica Koper
8 Osrednja enota KOPER Pristaniška cesta 10, Koper
9 Ekspozitura PORTOROŽ Obala 114, Portorož
10 Ekspozitura SEŽANA Bazoviška cesta 2, Sežana

Podružnica Kranj
11 Osrednja enota KRANJ Slovenski trg 2, Kranj
12 Ekspozitura JESENICE Cesta maršala Tita 20, Jesenice
13 Ekspozitura RADOVLJICA Prešernova ulica 11, Radovljica
14 Ekspozitura ŠKOFJA LOKA Mestni trg 38, Škofja Loka
15 Ekspozitura TRŽIČ Kranjska cesta 1, Tržič

Podružnica Krško
16 Osrednja enota KRŠKO Cesta 4. julija 42, Krško
17 Ekspozitura BREŽICE Cesta prvih borcev 36, Brežice
18 Ekspozitura SEVNICA Kvedrova cesta 31, Sevnica

Podružnica Ljubljana
19 Ekspozitura LJUBLJANA 1 Miklošičeva cesta 8, Ljubljana
20 Ekspozitura LJUBLJANA 3 Zaloška cesta 59, Ljubljana
21 Ekspozitura LJUBLJANA 6 Tržaška cesta 132, Ljubljana
22 Ekspozitura CERKNICA Cesta 4. maja 65, Cerknica
23 Ekspozitura DOMŽALE Ljubljanska cesta 72a, Domžale
24 Ekspozitura GROSUPLJE Kolodvorska cesta 4, Grosuplje
25 Ekspozitura KAMNIK Šutna 37, Kamnik
26 Ekspozitura LITIJA Ponoviška cesta 3, Litija
27 Ekspozitura VRHNIKA Trg Karla Grabeljška 2b, Vrhnika

Podružnica Maribor
28 Osrednja enota MARIBOR Svetozarevska ulica 9, Maribor
29 Ekspozitura DRAVOGRAD TPC Meža 10, Dravograd
30 Ekspozitura RAVNE NA KOROŠKEM Prežihova ulica 7, Ravne na Koroškem

Podružnica Murska Sobota
31 Osrednja enota MURSKA SOBOTA Slovenska ulica 2, Murska Sobota
32 Ekspozitura GORNJA RADGONA Partizanska cesta 22, Gornja Radgona
33 Ekspozitura LENDAVA Mlinska ulica 2, Lendava
34 Ekspozitura LJUTOMER Ormoška cesta 3, Ljutomer

Podružnica Nova Gorica
35 Osrednja enota NOVA GORICA Ulica Gradnikove brigade 2, Nova Gorica
36 Ekspozitura AJDOVŠČINA Gregorčičeva ulica 21, Ajdovščina
37 Ekspozitura IDRIJA Mestni trg 3-4, Idrija
38 Ekspozitura TOLMIN Trg maršala Tita 11, Tolmin

Podružnica Novo mesto
39 Osrednja enota NOVO MESTO Kandijska cesta 21, Novo mesto
40 Ekspozitura ČRNOMELJ Kolodvorska ulica 32, Črnomelj
41 Ekspozitura METLIKA Naselje Borisa Kidriča 2, Metlika
42 Ekspozitura TREBNJE Gubčeva cesta 27, Trebnje

Podružnica Postojna
43 Osrednja enota POSTOJNA Ljubljanska cesta 5, Postojna

Podružnica Ptuj
44 Osrednja enota PTUJ Trstenjakova ulica 2a, Ptuj
45 Ekspozitura ORMOŽ Vrazova ulica 1, Ormož

Podružnica Trbovlje
46 Osrednja enota TRBOVLJE Trg revolucije 25, Trbovlje
47 Ekspozitura HRASTNIK Trg Franca Kozarja 14 a, Hrastnik
48 Ekspozitura ZAGORJE OB SAVI Cesta zmage 16 a, Zagorje ob Savi

Podružnica Velenje
49 Osrednja enota VELENJE Rudarska cesta 3, Velenje
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3. Pogoj za oddajo poslovnih prostorov
v najem je prevzem minimalnega števila de-
lavcev agencije v delovno razmerje za ne-
določen čas, s prepovedjo odpovedi delov-
nega razmerja brez krivdnih razlogov na stra-
ni delavcev pred iztekom 3 let po sklenitvi
pogodb o zaposlitvi. Minimalno število de-
lavcev za prevzem v delovno razmerje je
razvidno iz načrta, število postopno prevze-
tih delavcev pa bo odvisno od obsega po-
stopno prevzetega plačilnega prometa.

O postopni oddaji poslovnih prostorov v
najem se med agencijo in najemnikom skle-
nejo aneksi k najemni pogodbi.

4. Dražitelj, ki prevzame opravljanje pla-
čilnega prometa od agencije, lahko najete
poslovne prostore ob prenehanju poslova-
nja agencije odkupi. Kupnina za poslovne
prostore znaša 50% tržne cene iz načrta. Ta
cena se v skladu s predpisi revalorizira v
mesecu pred sklenitvijo prodajne pogodbe.

Dražitelj odkupljenih poslovnih prosto-
rov ne sme oddati v najem oziroma jih pro-
dati pred iztekom 3 let po sklenitvi prodajne
pogodbe.

Pogoji prodaje se dogovorijo s predpo-
godbo.

5. Mesečna najemnina za poslovne pro-
store znaša ob izpolnjevanju pogojev te
dražbe najmanj 50% tržne najemnine iz Na-
črta.

Mesečna najemnina je lahko višja, če jo
ponudi dražitelj.

Med trajanjem najemnega razmerja se
najemnina ob zaključku vsakega trimesečja
zvišuje v skladu z rastjo cen življenjskih po-
trebščin.

Če dražitelj posameznega delavca, prev-
zetega v delovno razmerje, odpusti pred
iztekom 3 letnega roka brez njegove krivde,
se mesečna najemnina zviša na višino tržne
najemnine oziroma se zviša prodajna cena
na višino tržne prodajne cene.

6. Dražitelj lahko v ponudbi zagotovi
prevzem večjega števila delavcev v delovno
razmerje za nedoločen čas, kot je določeno
v načrtu. Ponudi lahko tudi višjo mesečno
najemnino oziroma prevzem manjšega ob-
sega poslovnih prostorov, predvidenih za
oddajo v najem in prodajo, vendar mora
prevzeti najmanj minimalno število delavcev.
V primeru, da ponudi prevzem manjšega
obsega poslovnih prostorov, morajo ti pro-
stori pomeniti zaključeno celoto. V skupno
število delavcev za prevzem v delovno raz-
merje dražitelj lahko všteje delavce, ki jih je
po dogovoru z Agencijo že prevzel v delov-
no razmerje za nedoločen čas pred izvedbo
te dražbe.

7. Kot dražitelji v tem postopku lahko
nastopajo Banka Slovenije, banke, hranilni-
ce, hranilno-kreditne službe in druge prav-
ne osebe, ki bodo v skladu z zakonom prev-
zele opravljanje plačilnega prometa v Re-
publiki Sloveniji.

8. Javna dražba je pisna.
Razpisno dokumentacijo za posamezno

lokacijo lahko dražitelji iz točke 7. te javne
dražbe dvignejo na naslovu: Agencija Re-
publike Slovenije za plačilni promet, Ljublja-
na, Tržaška 16, Sektor za kadrovske in splo-
šne naloge.

Podrobnejše informacije dobijo dražitelji
na navedenem naslovu ali po telefonu št.
061/177-41-00.

Razpisno dokumentacijo za posamezno
lokacijo lahko prevzame oseba, ki predloži
pisno pooblastilo dražitelja za dvig doku-
mentacije in dokazilo o plačilu stroškov do-
kumentacije v višini 5.000 SIT na žiro račun
agencije št. 50100-603-18540.

9. Ponudba na podlagi te objave se bo
štela za pravočasno če bo prispela skupaj z
vsemi prilogami najpozneje do 6. 12. 1999
do 10. ure na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, Ljubljana, Tr-
žaška 16. Ponudbe za vsako lokacijo pose-
bej morajo biti zapečatene in označene z
oznako, kdo ponudbo pošilja ter z vidno
oznako: »Ne odpiraj – javna dražba – (na-
vedba lokacije)»

10. Dražitelji so pred javno dražbo dolž-
ni položiti kavcijo v višini 10% od višine trž-
ne mesečne najemnine iz načrta za celotno
lokacijo, ki je predmet ponudbe, na žiro
račun agencije št. 50100-603-18540.
Neuspelim dražiteljem bo kavcija vrnjena v
roku 8 dni po končani javni dražbi brez pla-
čila obresti, uspelim dražiteljem pa bo všte-
ta v ceno.

11. Dražitelj mora v ponudbi natančno
opredeliti poslovne prostore, za katere daje
ponudbo, in njihov obseg (v celoti, določen
del oziroma etaža), višino najemnine (po na-
črtu ali višja) in število delavcev za prevzem
v delovno razmerje (minimalno ali višje). Po-
nudbi mora predložiti še naslednje doku-
mente:

1. dokazilo o registraciji (izpisek iz
sodnega registra) v izvirniku ali overjeni ko-
piji, ki na dan odpiranja ponudb ne bo sta-
rejše od dveh mesecev;

2. dokazilo o plačilu davkov in pris-
pevkov,

3. dokazilo o plačani 10% kavciji;
4. druge dokumente in izjave, nave-

dene v razpisni dokumentaciji.
12. Javna dražba z odpiranjem pisnih po-

nudb bo 7. 12. 1999 ob 10. uri v poslovnih
prostorih Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet, Ljubljana, Tržaška 16.

Na javni dražbi so lahko navzoči zastop-
niki dražitelja, ki se izkažejo s pisnim poob-
lastilom.

13. Dražitelji, katerih ponudbe ne bodo
vsebovale vseh elementov ali ne bodo do-
kazovale izpolnjevanja pogojev po tej dražbi
oziroma ne bodo vsebovale dokumentov iz
11. točke, bodo izločeni iz postopka že na
začetku javne dražbe.

14. Najugodnejši dražitelj za posamez-
no lokacijo bo tisti, ki bo zagotovil prevzem
največjega števila delavcev v delovno raz-
merje. V primeru ponudb z enakim številom
delavcev pa bo najugodnejši dražitelj tisti, ki
bo ponudil višjo najemnino. Ob primerjavi
višine najemnine bo upoštevana najemnina
na m2. V primeru enakih ponudbenih pogo-
jev se javna dražba za to lokacijo ponovi.

15. Agencija in najugodnejši dražitelj za
posamezni poslovni prostor skleneta najem-
no pogodbo najpozneje v 15 dneh po pre-
jemu soglasja Vlade Republike Slovenije na
izbor. Hkrati lahko skleneta tudi predpogod-
bo za prodajo teh poslovnih prostorov.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Ob-14246
Stečajni dolžnik LIFT inženiring, d.o.o.,

Ljubljana, v stečaju, p.p. 1698, Ljubljana,
objavlja

informativno pisno zbiranje ponudb za
odkup terjatev

Predmet zbiranja ponudb so terjatve do:
1. podjetja GIP Pionir, p.o., Novo me-

sto, v stečaju, v višini 8,497.339 SIT z
obrestmi od 16. 7. 1996 dalje; terjatev je
priznana v stečajnem postopku;

2. podjetja Ingrad VNG Celje, v višini
glavnice 133.568 SIT z obrestmi od
105.600 SIT od 1. 1. 1996 dalje in od
27.968 SIT od 30. 1. 1996 dalje; stroškov
izvršilnega postopka v znesku 17.910 SIT z
obrestmi od 30. 1. 1996 dalje in stroškov
pravdnega postopka v znesku 17.550 SIT z
obrestmi od 6. 5. 1998 dalje; terjatev je
dosojena s sodno odločbo, ki pa zaradi pri-
tožbe dolžnika ni pravnomočna.

Terjatvi se ponujata skupaj in se ponud-
be za posamezno terjatev ne bodo obrav-
navale.

Ponudnik naj ponudi ceno in rok plačila.
Pisne ponudbe naj ponudniki dostavijo

najpozneje v roku 10 dni po objavi tega
oglasa na naslov stečajnega dolžnika.

Po prejemu ponudb se bo prodaja terja-
tev izvršila s sklenitvijo neposredne pogod-
be. Pri odločitvi o morebitni prodaji terjatev
bosta odločala ponujena cena in rok plači-
la. Stečajni upravitelj ni dolžan skleniti po-
godbe o prodaji terjatve na podlagi prejetih
ponudb.

Vse informacije lahko ponudniki dobe
na telefaksu stečajnega upravitelja, št.
061/132-12-25.

LIFT inženiring, podjetje za inženiring
v dvigalogradnji, d.o.o. –

v stečaju
stečajni upravitelj: Brane Gorše

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Europlin, d.o.o., Distribucija plinov, plin-
ska oprema, inženiring, servis, trgovina,
1420 Trbovlje, Opekarna 28a, preklicuje
štampiljko št. 2, z napisom EUROPLIN
d.o.o. Trbovlje, Opekarna 28a, 1420 TR-
BOVLJE 2. Ob-14386

Lavrič Irena s.p., Zaloška 101, Ljublja-
na, štampiljko pravokotne oblike z napisom
IRENA LAVRIČ s.p. strojne instalacije 1110
Ljubljana, Zaloška 101,Davčna št.
50943979, matična št. 1221574.
gnq-10505
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Priglasitveni list

Amon Marinka, Mokrška ulica 32, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna št. 25-
0138/94, izdan dne 3. 5. 1994.
gnb-10395

Jevševar Martin, Podlog 4, Mirna Peč,
priglasitveni list, opravilna št. 057-0497/95.
gnr-10604

Kampl Anton, Pergerjeva 4, Ptuj, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
046329/1655/00-52/1995. gny-10497

Kobetič Janez s.p. avtoprevozništvo,
Kvasica 9, Dragatuš, priglasitveni list, opra-
vilna št. 0179/94, izdan dne 1.7.1994.
gnm-10259

Krajnc Helena, Cmureška 2, Lenart v
Slov.goricah, priglasitveni list, opravilna št.
21-0335/94, izdan dne 29. 12. 1994.
gnr-10504

Milanović Radojka, Gradenje 11, Šmar-
ješke Toplice, priglasitveni list, opravilna št.
038/0286-94, izdan dne 1.5.1994.
gny-10647

Pavlović Stevan, Plešičeva ulica 6, Ljub-
ljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
055703/1901/01-35/1996, izdana dne
20. 11. 1996. gnf-10291

Sokolov Aco, Čopova 4, Maribor, obrt-
no dovoljenje, št. 065620/6871/01-
74/1997, izdano dne 23.5.1997.
gnb-10270

Potne listine

Antauer Renata, Milčinskega ulica 11,
Celje, potni list, št. AA 752163, izdala UE
Celje. gnm-10409

Atanasov Dimitar, Marindol 12, Adlešiči,
potni list, št. BA 21880, izdala UE Jeseni-
ce. gni-10538

Benedik Bojan, Rotarjeva ulica 3, Kranj,
potni list, št. BA 717403, izdala UE Kranj.
gnf-10416

Bizjak Katarina, Erzelj 31, Vipava, potni
list, št. BA 863557, izdala UE Ajdovščina.
gnt-10327

Botić Himzo, Studence 17, Hrastnik, po-
tni list, št. BA 279839, izdala UE Hrastnik.
gnj-10487

Božiček Stefano, Lucija, Kosmačeva uli-
ca 26, Portorož - Portorose, potni list, št.
BA 576657, izdala UE Piran. gnx-10323

Bračko Ewald Werner, Am Giesgraben
2, Rohrbach, potni list, št. AA 075101.
gnx-10373

Bratko Ivan, Podrožniška 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 949410, izdala UE Ljublja-
na. gnw-10324

Bukovnik Renata, Pristavška cesta 50,
Tržič, potni list, št. BA 595271, izdala UE
Tržič. gne-10592

Dečman Gašper, Kvedrova 3, Ljubljana,
potni list, št. BA 443380, izdala UE Ljublja-
na. gnb-10345

Dekleva Miha, Ulica IV. armije 1, Ilirska
Bistrica, potni list, št. BA823224, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnr-10308

Djaković Tomislav, Hrastje 13/a, Lim-
buš, potni list, št. AA 809689, izdala UE
Maribor. gnc-10319

Dominko Marija, Trate 58, Zgornja Vel-
ka, potni list, št. AA 498444, izdala UE
Pesnica. m-2946

Dragojević Milena, Slovenska cesta 38,
Ljubljana, potni list, št. AA 290634, izdala
UE Ljubljana. gnp-10606

Dreshaj Pavla, Kanižarica 31, Črnomelj,
potni list, št. BA 490827, izdala UE Črno-
melj. gnc-10644

Eferl Matjaž, Kozjak nad Pesnico 22/e,
Zgornja Kungota, potni list, št. AA 250329,
izdala UE Pesnica. m-2933

Gabrijelčič Tone, V Murglah 143, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 57375, izdala UE
Ljubljana. gng-10365

Gajić Otilija, Naselje J. Kerenčiča 36,
Murska Sobota, potni list, št. AA 542240,
izdala UE Murska Sobota. gnm-10384

Gomezel Mikolič Vesna, Prade, C.
XVI/8, Koper - Capodistria, maloobmejno
prepustnico, št. AI 17811, izdala UE Ko-
per. gnn-10408

Hrvatič Tanja, Mala Pristava 10, Pivka,
potni list, št. AA 905097, izdala UE Postoj-
na. gni-10413

Humski Simona, Slatno 13, Hrastnik, po-
tni list, št. BA 802353, izdala UE Hrastnik.
gnd-10643

Iskra Janez, Na zelenici 5/b, Vrhnika,
potni list, št. BA 69919, izdala UE Vrhnika.
gnq-10680

Jamnik Ivan, Zagrebška cesta 14, Čatež
ob Savi, potni list, št. AA 226842, izdala UE
Brežice. gnt-10252

Ješe Martina, Smledniška cesta 88, Kra-
nj, potni list, št. BA 609321, izdala UE Kra-
nj. gnf-10316

Jukič Igor, Pod Gonjami 57, Prevalje,
potni list, št. AA 351699, izdala UE Ravne
na Koroškem. gno-10507

Kavčič Silvester, Godovič 120, Idrija, po-
tni list, št. AA 61235, izdala UE Ljubljana.
gny-10247

Klobasa Božidar, Gledališki trg 7, Celje,
potni list, št. BA 204418, izdala UE Celje.
gnp-10256

Korošec Martin, Jeretinova ulica 9, Ce-
lje, potni list, št. AA 410155, izdala UE Ce-
lje. gnz-10671

Kotnik Hasan, Kolezijska 2, Ljubljana,
potni list, št. BA 448412, izdala UE Ljublja-
na. gnl-10510

Kotnik Marko, Borje 7, Zagorje ob Savi,
potni list, št. BA 682819, izdala UE Zagorje
ob Savi. gns-10628

Krajnc Ivan, Mota 14, Ljutomer, potni list,
št. AA 71314, izdala UE Ljutomer. gne-10642

Krajnc Klavdija, Gogalova ulica 9, Kranj,
potni list, št. BA 924365, izdala UE Kranj.
gns-10253

Kumer Ivan, Rožna 3, Idrija, preklic pot-
nega lista, objavljen v Ur. l. RS, št. 76/99.
gnj-10662

Kumer Lea, Rožna 3, Idrija, preklic pot-
nega lista, objavljen v Ur. l. RS, št. 76/99.
gnk-10661

Kump Tjaša, Nad mlini 31, Novo mesto,
potni list, št. AA 245110, izdala UE Ljublja-
na. gns-10403

Kunovar Bor, Kokaljeva 6, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 499851, izdala UE Ljubljana.
gnb-10520

Kupnik Mihela, Principova ulica 11, Ma-
ribor, potni list, št. BA 504147, izdala UE
Maribor. gnv-10625

Leban Pavla, Gradnikova ulica 14, Tol-
min, maloobmejno prepustnico, št. AI
90247, izdala UE Tolmin. gnk-10536

Leskovar Aleksander, Devina 15/b, Slo-
venska Bistrica, potni list, št. BA 348291,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnw-10624

Lovrenčič Silvin, C. XIV. divizije 22, Slo-
venska Bistrica, potni list, št. BA 103775,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnt-10627

Lutman Ernesto, Martina Krpana 1, Lju-
bljana, potni list, št. AA 113074, izdala UE
Ljubljana. gni-10313

Luzar Miroslav, Levstikova ulica 3, Kam-
nik, potni list, št. AA 760956, izdala UE
Kamnik. gnx-10248

Magdič Aleksander, Spodnji trg 42, Lov-
renc na Pohorju, potni list, št. BA 713723,
izdala UE Ruše. gnw-10549

MaliQaj Hysen, Martina Krpana 3, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 304446, izdala UE
Ljubljana. gne-10617

Miklavčič Alojzija, Kajuhova cesta 7/a,
Bled, potni list, št. AA 630214, izdala UE
Radovljica. gnz-10321

Mrak Anja, Delavska ulica 14/c, Mojst-
rana, potni list, št. BA 890427, izdala UE
Jesenice. gnk-10636

Mrak Marta, Delavska 14/c, Mojstrana,
potni list, št. AA 266990, izdala UE Jeseni-
ce. gnj-10637

Novak Rok, Jurčičeva ulica 9, Novo me-
sto, potni list, št. BA 935936, izdala UE
Novo mesto. gno-10307

Ovsenik Marija, Staničeva 31/a, Ljublja-
na, potni list, št. BA 560457, izdala UE
Ljubljana. gnp-10306

Padar Mihaelca, Ravne 6, Tržič, potni list,
št. BA 802504, izdala UE Tržič. gnf-10566

Pastorčič Sara, Dvor 54, Bovec, potni
list, št. BA 699034, izdala UE Tolmin.
gnj-10537

Perlič Boštjan, Zagrda 61, Celje, potni
list, št. AA 14917, izdala UE Celje.
gnu-10551

Peterlin Nataša, Cesta Goriške fronte
31, Šempeter pri Gorici, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 120708, izdala UE Nova
Gorica. gnh-10414

Petrič Katica, Ljubljanska cesta 91, Do-
mžale, potni list, št. AA 694109, izdala UE
Domžale. gng-10315

Podlogar Aleš, Hohrautova Kolonija 24,
Trbovlje, potni list, št. AA 90793, izdala UE
Trbovlje. gng-10665

Podlogar Dejan, Hohkrautova Kolonija
30, Trbovlje, potni list, št. BA 625663, iz-
dala UE Trbovlje. gnh-10664

Podlogar Jože, Hohkrautova Kolonija
24, Trbovlje, potni list, št. AA 90794, izdala
UE Trbovlje. gnf-10666

Podlogar Nevenka, Hohkrautova Koloni-
ja 24, Trbovlje, potni list, št. AA 102655,
izdala UE Trbovlje. gni-10663

Posavac Bojan, V zatišju 3, Vrhnika, pot-
ni list, št. BA 34588, izdala UE Vrhnika.
gnb-10595

Prelc Janez, Podgrad pri Vremah 2, Se-
žana, potni list, št. BA 326405, izdala UE
Sežana. gnl-10385

Radin Katjuša, Prisoje 2, Koper - Capo-
distria, maloobmejno prepustnico, št. AI
13941, izdala UE Koper. gnr-10329
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Rudolf Aleš, Tesovnikova 78, Ljubljana,
potni list, št. AA 605087, izdala UE Ljublja-
na. gnr-10479

Rudolf Darinka, Tesovnikova 78, Ljublja-
na, potni list, št. AA 711732, izdala UE
Ljubljana. gno-10482

Rudolf Gustav, Tesovnikova 78, Ljublja-
na, potni list, št. AA 605474, izdala UE
Ljubljana. gnq-10480

Rudolf Peter, Tesovnikova 78, Ljublja-
na, potni list, št. AA 605086, izdala UE
Ljubljana. gnp-10481

Rutar Andreja, Slap ob Idrijci 38, Tol-
min, maloobmejno prepustnico, št. AI
54574, izdala UE Tolmin. gnd-10418

Rutar Boris, Slap ob Idrijci 38, Slap ob
Idrijci, maloobmejno prepustnico, št. AI
107247, izdala UE Tolmin. gne-10417

Ržen Anton, C. Ceneta Štuparja 96, Lju-
bljana, potni list, št. BA 412056, izdala UE
Ljubljana. gnn-10583

Ržen Božo, C. Ceneta Štuparja 96, Lju-
bljana, potni list, št. BA 524705, izdala UE
Ljubljana. gns-10582

Strašek Boštjan, Trubarjeva 40, Celje,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 84/99 in 88/99. gng-10515

Šeruga Boštjan, Strezetina 26, Ivanjkov-
ci, potni list, št. BA 435085, izdala UE Or-
mož. gnr-10404

Šmalc Jože, Seidlova cesta 52, Novo
mesto, preklic potnega lista, objavljen v Ur.
l. RS, št. 76/99. gng-10344

Štravs Andrej, Vena Pilona 8, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 232316, izda-
la UE Koper. gnl-10535

Trampuš Jure, Cankarjeva 2/b, Velenje,
potni list, št. AA 691946, izdala UE Velenje.
gnl-10635

Vičar Iztok, Soboška cesta 6, Ljutomer,
potni list, št. BA 942898, izdala UE Ljuto-
mer. gnb-10320

Vogrin Vesna, Litostrojska 23, Ljubljana,
potni list, št. BA 860082, izdala UE Ljublja-
na. gnx-10473

Zadravec Ingrid, Cankarjeva 82, Nova
Gorica, potni list, št. AA 984550, izdala UE
Nova Gorica. gnn-10533

Zalar Mojca, Tomišelj 34/c, Ig, potni list,
št. AA 312769, izdala UE Ljubljana.
gnz-10521

Zgonc Ines, Goveji dol 24, Krmelj, potni
list, št. BA 533188, izdala UE Sevnica.
gns-10578

Žejn Simon, Zadlog 7, Črni vrh nad Idri-
jo, potni list, št. BA 635973, izdala UE Idri-
ja. gnf-10374

Železnik Marko, Trojarjeva 36, Kranj, po-
tni list, št. AA 922422, izdala UE Kranj.
gnq-10380

Žitnik Marko, Gradnikova ulica 11, Kra-
nj, potni list, št. BA 921101, izdala UE Kra-
nj. gny-10547

Živko Ana, Ihova 37, Benedikt, potni list,
št. AA 683058, izdala UE Lenart.
gns-10328

Žoldoš Irena, Tomšičeva 14, Lendava -
Lendva, potni list, št. AA 822606, izdala UE
Lendava. gno-10632

Osebne izkaznice

Belšak Silva, Ljubljanska 100, Maribor,
osebno izkaznico, št. 151308. gnt-10377

Bergoč Andrej, Temenica 77, Šentvid
pri Stični, osebno izkaznico, št. 189016.
gnr-10304

Drnovšček Suzana, Gregorčičeva 22,
Deskle, Anhovo, osebno izkaznico, št.
15579. gnp-10531

Gerželj Alenka, Beblerjev trg 10, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 268879.
gny-10597

Herženjak Kornelija, Kapca 49/A, Len-
dava - Lendva, osebno izkaznico, št.
99008. gnh-10314

Janeković Suzana, Pavšičeva 28, Loga-
tec, osebno izkaznico, št. 59176. gnl-10585

Jerman Mateja, Vrbljene 34, Ig, osebno
izkaznico, št. 168630. gno-10557

Justin Mojca, Gradnikova 115, Radovlji-
ca, osebno izkaznico, št. 168686.
gnu-10326

Kanlič Ervin, Arbajterjeva 9, Ptuj, oseb-
no izkaznico, št. 47209. gnx-10402

Klanič Samra, Arbajterjeva 9, Ptuj, oseb-
no izkaznico, št. 31984. gnu-10401

Kopač Tomaž, Polanškova ulica 22, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 117479.
gno-10382

Korenjak Urban, Parižlje 71/c, Braslov-
če, osebno izkaznico, št. 52578.
gnk-10686

Korošec Lucija, Celovška 329, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 55216. gni-10563

Kos Petra, Preglov trg 12, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 193804. gnm-10559

Krajnc Klavdija, Gogalova 9, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 230814. gnr-10254

Krsnik Ivan, Leše 38, Tržič, osebno iz-
kaznico, št. 168133. gnp-10631

Logar Ana, Rezijanska 7, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 72612. gny-10322

Matijaš Vida, Groharjeva 2, Kamnik, ose-
bno izkaznico, št. 160761. gno-10407

Mencin Jožefa, Ravni dol 1, Krka, oseb-
no izkaznico, št. 37025. gne-10342

Ocepek Tomaž, Sneberska cesta
170/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
155780. gnm-10484

Oražem Franc, Kidričeva 15, Maribor,
osebno izkaznico, št. 183587. gnv-10550

Rakuša Anže, Ižanska 69/a, Ljubljana,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.54/99. gnf-10616

Reiter Danica, Gerlinci 83, Murska So-
bota, osebno izkaznico, št. 18159.
gnv-10375

Štefanič Silva, Celjska 4, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 114226. gnq-10255

Štrucl Maja, Hrastje 23, Limbuš, osebno
izkaznico, št. 230027. gnu-10376

Tratar Zlatko, Vodnikovo naselje 46, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 145764.
gne-10367

Ulaga Mira, Rojčeva 22, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 83981. gnn-10683

Vremec Vid, Župančičeva 16, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št. 21423.
gnp-10406

Zeni Janez, Spodnja Besnica 158, Zgo-
rnja Besnica, osebno izkaznico, št.
160775. gnh-10539

Vozniška dovoljenja

Ahačič Iztok, Cesta 1. maja 57, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1045574, reg. št. 31455, izdala UE Kranj -
duplikat. gnp-10556

Alić Senad, Petrovičeva 3, Ljubljana, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1286984, reg. št. 229080, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-10598

Bakarič Nikola, Cigaletova ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
653519, reg. št. 157074, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-10646

Balog Jeno, Pordašinci 12, Prosenjako-
vci - Partosfalva, vozniško dovoljenje, št.
02153. gnr-10279

Bassin Alan, Ulica bratov Babnik 36, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193020, reg. št. 220501, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-10415

Bec Marija, Pondor 23/b, Tabor, vozni-
ško dovoljenje, kat. B, št. S 1170727, iz-
dala UE Žalec. gnm-10634

Bergant Marija, Kokra 42, Preddvor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
289414, reg. št. 12030, izdala UE Kranj.
gnf-10491

Bevc Franc, Pot k ribniku 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
481278, reg. št. 64238, izdala UE Ljublja-
na. gnf-10541

Bezjak Stanislav, Javornik 48, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9770, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gni-10263

Birsa Leon, Vrtojbenska 12/b, Šempe-
ter pri Gorici, vozniško dovoljenje.
gnx-10273

Blagojević Jelena, Borova vas 29, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
103101, izdala UE Maribor. m-2920/a

Blažic Venčeslav, Turiška vas 8, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH.
gnx-10498

Bogataj Primož, Opale 8, Žiri, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 20678, izdala UE
Škofja Loka. gnt-10277

Bračko Boris, Zg. Duplek 37, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 70622. m-2909

Ciglar Drago, Dornava 117, Dornava, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
4469, izdala UE Ptuj. gnd-10268

Cimperman Natalija, Mihov Štradon 55,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 849294, reg. št. 147488, izdala UE
Ljubljana. gnr-10679

Čabrić Rifat, Klanc 26, Bovec, vozniško
dovoljenje, št. S 64550, izdala UE Tolmin.
gnl-10485

Čemažar Eugen, Baznikova ulica 20, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDE-
GH, št. S 292654, reg. št. 29853, izdala
UE Ljubljana. gnh-10564

Černe Gojmir, Kidričeva 68, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 603725,
reg. št. 27616, izdala UE Domžale.
gne-10317

Debeljak Luka, Partizanska pot 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1045520, reg. št. 45650, izdala UE Kranj.
gnp-10356
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Dekovič Branislav, Rimska ploščad 5,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
41598, izdala UE Ptuj. gnb-10495

Dimnik Janez, Vevška cesta 25, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
849876, reg. št. 116568, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-10668

Dobrajc Slavko, Ponikva 21, Ponikva,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
1872. gnl-10660

Drakulić Nenad, Ulica Milana Majcna 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1365680, reg. št. 234127, izdala UE
Ljubljana. gnl-10560

Drobić Zoran, Trg Prešernove brigade
7, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1224810, reg. št. 46083, izdala UE Kra-
nj. gnz-10346

Dukarić Dragica, K brodu 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
66062, izdala UE Maribor. m-2902

Džuzdanović Gafar, Petra Kočića 147,
Bijeljina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1341428, reg. št. 228532. gnd-10343

Eferl Matjaž, Kozjak nad Pesnico 22/e,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 2001, izdala UE Pesnica. m-2934

Emeršič Edvin, Stepišnikova 6, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 21774. gnc-10269

Federnsberg Darko, Prisoja 7, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10131, izdala UE Radlje ob Dravi. gnn-10633

Filipčič Ksenija, Čopova 25, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 26085, iz-
dala UE Celje. gnb-10620

Frčej Silvester, Cesta herojev 5, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14980. gnz-10596

Frelih Miha, Šentrupert 35, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1227342, reg. št. 9802, izdala UE Treb-
nje. gnq-10655

Gjšek Schwarzmann Irena, Cesta And-
reja Bitenca 122, Ljubljana, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 974335, reg. št.
115138, izdala UE Ljubljana. gnm-10684

Govekar Emil, Novovaška 60, Žiri, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 86/99. gny-10372

Grabijan Andreja, Ulica Moša Pijade 8,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10593, izdala UE Črnomelj.
gnz-10421

Grandošek Darko, Ulica Veljka Vlahovi-
ča 49, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 71657, izdala UE Maribor.
m-2929

Grobin Anton, Vrh 9, Šmarje pri Jelšah,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
5556, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnt-10652

Habič Logar Tatjana, Cesta 27 aprila 65,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 449178, reg. št. 41229, izdala UE
Ljubljana. gnt-10577

Irt Marija, Berčičeva ulica 5 c, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1010247, reg. št. 205085, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-10391

Jaki Jože, Ragovska ulica 37, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
23559, izdala UE Novo mesto. gng-10390

Jerman Vida Frančiška, Ljubljanska ces-
ta 64, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, reg. št. 5469, izdala UE Kamnik.
gnb-10645

Juršič Stanislav, Kodričeva ulica 33, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
11568, izdala UE Maribor. m-2947

Justin Mojca, Gradnikova 115, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16984. gnk-10261

Kamenik Vesna, Filipičeva ulica 35, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
78795. m-2942

Kanlič Samra, Arbajterjeva 9, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 37651, iz-
dala UE Ptuj. gnn-10383

Katana Vesna, Ulica bratov Učakar
126B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 765253, reg. št. 197174, izda-
la UE Ljubljana. gnm-10334

Katern Jože, Dolenje Otave 1, Cerkni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9233,
izdala UE Cerknica. gnk-10286

Kelenc Štefan, Neubergerjeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 90805, reg. št. 97335, izdala UE
Ljubljana. gnp-10656

Kerep Robert, Ljubljanska 91, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1131930, reg. št. 24522, izdala UE Dom-
žale. gnm-10359

Kerin Lojze, Straža 2, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. GH, reg. št. 16585, izdala
UE Krško. gnk-10386

Kerman Matjaž, Bratonci 148/A, Beltin-
ci, vozniško dovoljenje, reg. št. 33675.
gni-10588

Končan Valentin, Seča 94/A, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9378. gnf-10591

Kondić Davorin, Podlubnik 158, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25048, izdala UE Škofja Loka. gnm-10584

Kopač Tomaž, Polanškova ulica 22, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
514049, reg. št. 146966, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-10381

Koradin Valter, Gradnikove brigade 51,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gnl-10610

Kos Dušan, Ul. Kirbiševih 73/d, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, iz-
dala UE Maribor. m-2916

Kovačič Dean, Lemerje 46/a, Puconci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 34918.
gnv-10500

Kozjan Jože, Božakovo 12, Metlika, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. S 852028,
reg. št. 4964, izdala UE Metlika.
gnn-10258

Kramberger Matic, Ulica Obnove 5, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
105668, izdala UE Maribor. m-2945

Križaj Dejan, Tugomerjeva ulica 50, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
685164, reg. št. 136363, izdala UE Ljub-
ljana. gni-10638

Krošelj Vasja, Ravenska pot 53, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
413972, reg. št. 38097, izdala UE Ljublja-
na. gnv-10400

Kukovec Alenka, Bukovci 174, Markov-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
41851, izdala UE Ptuj. gno-10607

Kumar Peter, Partizanska 33, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
24708, izdala UE Nova Gorica. gnq-10605

Kusterle Boža, Potočnikova 8, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8876, izdala UE Škofja Loka. gnu-10626

Labernik Tatjana, Rožanska ulica 2, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970557, reg. št. 200778, izdala UE Ljub-
ljana. gny-10672

Lebar Slavko, Gajska 9, Turnišče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 9362, izdala
UE Lendava. gng-10640

Leskovec Sašo, Ulica Šercerjeve briga-
de 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 109419, izdala UE Maribor.
m-2917

Letić Vesna, Drapšinova ulica 7, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 42370. gne-10667

Litrop Robert, Partizanska 18, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
9530, izdala UE Lendava. gnr-10379

Lovrec Mirko, Kunova 33, Spodnji Iva-
njci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 29800, izdala UE Ptuj. gni-10488

Lovrenčič Silvin, XIV divizije 22, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. 11192. gnk-10486

Majdič Miha, Kotlje 85, Kotlje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17571, izda-
la UE Ravne na Koroškem. gnj-10262

Makovec Lado, Pod Krimom 77, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
545753, reg. št. 145784, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-10311

Marc Aleksander, Levstikova 3, Ajdovš-
čina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
538653, izdala UE Ajdovščina. gnz-10275

Markelj Iztok, Jadranska 96, Ankaran -
Ankarano, vozniško dovoljenje. gne-10492

Meglič Marko, Grahovše 5, Tržič, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 10071, izdala
UE Tržič. gnd-10347

Mihajlovič Bojan, Dornava 137/C, Dor-
nava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 31823. gnb-10274

Mlakar Marjeta, Ljubljanska 45, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGh, reg.
št. 5166, izdala UE Izola. gng-10265

Nikić Mišo, M. Pijade 20, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18755. gnn-10608

Novak Bojana, Nova ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
388935, reg. št. 125339, izdala UE Ljub-
ljana. gns-10678

Oblak Sabina, Grič cesta IX/8, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6698, izdala UE Ribnica. gno-10586

Ocepek Tomaž, Sneberska cesta
170/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1250057, reg. št. 223746,
izdala UE Ljubljana. gnn-10483

Okorn Darja, V Murglah 67/b, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
411895, reg. št. 37918, izdala UE Ljublja-
na. gnj-10287

Ot Boris, Pernice 43, Muta, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 9911, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnn-10558

Otrin Anton, Prvomajska ulica 10/a, Ka-
mnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
2884, izdala UE Kamnik. gnu-10526

Pashaj Gani, Sorška cesta 16, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
26497, izdala UE Škofja Loka. gnb-10670

Pečenik Robert, Križevniška ulica 5, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1252463, reg. št. 178598, izdala UE Ljub-
ljana. gng-10669

Pezdirc Damjan, Bukovčeva 2, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1300324, reg. št. 33782, izdala UE Dom-
žale. gnc-10369

Pirnat Janko, Cesta 1. maja 63, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
746475, reg. št. 30528, izdala UE Celje.
gng-10590

Pišek Milan, Ptujska gora24, Ptujska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. ABCH, št.
21417, izdala UE Ptuj. gnj-10512

Plavec Aleš, Drankovec 6, Jakobski Dol,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
1700, izdala UE Pesnica. m-2910

Pleško Ana-Antonija, Tržaška cesta 236,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 321437, reg. št. 25282, izdala UE
Ljubljana. gnt-10681

Podbrežnik Franci, Solčava 3, Solčava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7056, izdala UE Mozirje. gno-10257

Požun Marjan, Veliki vrh pri Litiji 21, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
204532, izdala UE Litija. gnv-10525

Pratneker Darko, Kidričevo naselje 4,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 597402, reg. št. 135138, izdala UE
Ljubljana. gnj-10462

Pregl Jožef, Gozdna 97/a, Hoče, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCDFGH, št. 10491,
izdala UE Maribor. m-2944

Purić Šefik, Ulica Malči Beličeve 119,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 15009, reg. št. 132164, izdala UE
Ljubljana. gni-10288

Rakar Erika, Snakovška cesta 6, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
3049, izdala UE Tržič. gnm-10659

Rakar Miha, Snakovška cesta 6, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8676, izdala UE Tržič. gnn-10658

Ramšak Polona, Babna Brda 23, Sveti
Štefan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17187, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnx-10573

Raškaj Mario, Šnuderlova 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
84747, izdala UE Maribor. m-2907

Reberšek Jernej, Steletova cesta 25,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 8749, izdala UE Kamnik.
gny-10572

Rihtar Martin, Matjanova pot 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
244064, reg. št. 135335, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-10554

Rogač Alojz, Pot k Savi 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
847376, reg. št. 94749, izdala UE Ljublja-
na. gnq-10580

Romih Matjaž, Gotovlje 77/d, Žalec, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17122, iz-
dala UE Žalec. gnw-10574

Rozman Franc ml., Gasilska cesta 30,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 85772, reg. št. 17385, izdala UE Kranj.
gnd-10593

Rožmarin Franc, Nova vas 34, Markov-
ci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
4038, izdala UE Ptuj. gnq-10280

Rusjan Mirjam, Kajuhova 8, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, reg. št. 7768, izdala
UE Izola. gnh-10264

Satler Sergej, Založe 34, Polzela, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1058124, izdala UE Žalec. gns-10378

Schreiner Boris, Rogoška 78, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 68542, izdala UE Maribor.
m-2908

Setničar Tomaž, Dolenja vas pri Polh.
Gradcu 18/A, Polhov Gradec, vozniško do-
voljenje, kat. BCEGH, št. S 1298108, reg.
št. 183564, izdala UE Ljubljana.
gnb-10420

Sever Drago, Zvezna 2, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, št. 12085. gnx-10348

Sirk Matjaž, Ob spomeniku 18, Bertoki,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
izdala UE Koper. gnl-10260

Slađan Čosič, Trg svobode 20, Tržič, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1070129,
reg. št. 9092, izdala UE Tržič. gno-10282

Smej Mihaela, Staneta Rozmana 14, Mu-
rska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
27161. gnp-10281

Sotlar Ludvik, Mali vrh 2, Globoko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGHF, št. 9985, iz-
dala UE Brežice. gnv-10575

Stojanović Svetlanka, Grablovičeva ulica
30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 844414, reg. št. 175008, izda-
la UE Ljubljana. gnd-10618

Stropnik Maša, Skorno 40/f, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27035,
izdala UE Velenje. gnq-10630

Strupi Terezija, Tomšičeva ulica 13, Mu-
rska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
15334. gnu-10501

Stupar Milena, Gosposvetska ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1026169, reg. št. 205992, izdala UE
Ljubljana. gnr-10529

Šafarič Irena, Kalanova ulica 1, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
447592, reg. št. 31481, izdala UE Ljublja-
na. gnj-10687

Šauperl Zvonko, Lormanje 31, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. 10770, izdala UE Lenart. m-2949

Šef Matjaž, Obrež 109, Središče ob Dra-
vi, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11430,
izdala UE Ormož. gnv-10300

Šef Mojca, Dravska ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1368521, reg. št. 204767, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-10335

Šef Viktor, Žerovinci 9, Ivanjkovci, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8352,
izdala UE Ormož. gnz-10271

Šlamberger Daniel, Skorba 36/C, Haj-
dina, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 38923, izdala UE Ptuj. gnu-10276

Šlaus Robert, Petrovičeva 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 103649,
izdala UE Maribor. m-2938

Štesl Natalija, Gornji Slaveči 76, Kuzma,
vozniško dovoljenje, št. 27654. gns-10503

Šturm Rok, Vojkova cesta 87, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000287, reg. št. 209108, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-10250

Šuštar Janka, Ojstri vrh 7, Železniki, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 22682,
izdala UE Škofja Loka. gnm-10534

Šušteršič Bojan, Bračičeva 1, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 9829. gnv-10350

Tavčar Marija, Kreplje 3, Dutovlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 875,
izdala UE Sežana. gne-10267

Tkalec Vladimir, Pucova 1, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 30190, izdala
UE Celje. gng-10340

Topič Marko, Štihova ulica 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
845799, reg. št. 136717, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-10399

Treven Gregor, Rovte 82, Rovte, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1090541,
izdala UE Logatec. gnu-10576

Turšič Melita, Cesta M. Tita 63, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, št. S 001129073,
izdala UE Jesenice. gnh-10614

Urbanija Nevenka, Dragomelj 35, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1300420, reg. št. 33874, izdala UE Dom-
žale. gnc-10519

Valner Aleš, Serdica 123, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, št. 35639. gns-10278

Vilhar Ivan, Studeno 63 A, Postojna, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCEGF, reg. št.
2162, izdala UE Postojna. gnd-10518

Vladović Saša, Mali trg 8, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1189598, reg. št. 211464, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-10366

Voglar Stanislav, Trg osvoboditve 16, Le-
nart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 5, izdala UE Lenart. m-2928

Volavšek Barbara, Loka pri Žusmu 130,
Loka pri Žusmu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12088, izdala UE Šentjur pri Ce-
lju. gnh-10639

Vostri Vjekoslav, Vena Pilona 16, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 19795, izdala UE Koper. gny-10272

Zdjarski Aleksander, Na griču 2, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7347, izdala UE Izola. gnz-10496

Žabkar Jože, Dobruška vas 5, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 37793,
izdala UE Novo mesto. gnt-10502

Žele Ksenja, Sajevče 10, Hruševje, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 28383. gnf-10266

Železnik Marko, Trojarjeva 36, Kranj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1307928, reg. št. 37488, izdala UE Kranj.
gnd-10318

Zavarovalne police

Adrinek-Berlic Polonca, Ulica Bratov
Učakar 64, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 156272, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnd-10568

Del Bianchi Vesna, Klinetova 10, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 253050, izdala
zavarovalnica Slovenica filiala Maribor.
gnr-10629

Hroval Uroš, Račka ulica 11, Orehova
vas, zavarovalno polico, št. 230956, izdala
zavarovalnica Slovenika d.d. filiala Maribor,
na ime Zupanič Avguštin. gne-10517

Jagodič Aleksander, Rusjanov trg 2, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 0633903, iz-
dala zavarovalnica Adriatic. gny-10397

Jagodič Aleksander, Rusjanov trg 2, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 9574231, iz-
dala zavarovalnica Triglav. gnx-10398
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Kumar Mare, Tržaška cesta 204 B, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. Ao 608-
1662373, izdala zavarovalnica Maribor.
gnc-10419

Mijatovič Anto, Šolska 11, Portorož - Po-
rtorose, zavarovalno polico, št. AO
0656793. gnt-10352

Samsa Martina, Viška cesta 69/A, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. AO 179834,
izdala zavarovalnica Slovenica. gns-10653

Slokan Dušič Darja, Trnovska ulica 2,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 704657,
izdala zavarovalnica Tilia. gns-10303

Šneberger Silvana, Rožna dolina c III 15,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0618374,
izdala zavarovalnica Tilia. gnp-10581

Šubic Branko, Clevelandska ulica 23,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 618032,
izdala zavarovalnica Tilia. gny-10422

Spričevala

Amanović Dušan, Trubarjeva 4, Maribor,
zaključno spričevalo Industrijske šole Mari-
bor, izdano leta 1970. m-2940

Audič Tatjana, Cesta k Dravi 14, Mari-
bor, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
trgovske šole v Mariboru. m-2926

Bačić Boris, Hum na Sutli 207, Hum na
Sutli, diplomo SKSMŠ, št. 135/85.
gnj-10562

Bagič Senka, C. železarjev 19, Jeseni-
ce, spričevalo 8. razreda OŠ Prežihov Vo-
ranc, izdano na ime Skenderovič Senka.
gnh-10489

Batur Tina, Titova 96, Jesenice, spričeva-
lo OŠ Tone Čufar na Jesenicah. gnb-10295

Batur Tina, Titova 96, Jesenice, spriče-
valo 1. in 2. letnika Srednje šole SEUAŠ
Kranj. gnz-10296

Bedić Marko, Valesova 39, Maribor, sp-
ričevalo o končani OŠ Martina Konšaka v
Mariboru, izdano leta 1987. m-2913

Berglez Lidija, Na gmajni 24, Škofja vas,
indeks, št. 81480252, izdala EPF Maribor.
gnw-10499

Bogolin Andrejka, Gor. Skopice 13, Kr-
ška vas, letno spričevalo 1. letnika, izdano
leta 1991. gnm-10284

Bokal Zala, Jevnica 43, Kresnice, spri-
čevalo 2. letnika Srednje zdravstvene šole,
izdano leta 1996. gnp-10331

Botonič Emir, Svetinova 23, Jesenice,
spričevalo o zakjučnem izpitu Poklicne šole,
izdano leta 1980. gnl-10285

Brajić Marko, Kunaverjeva ulica 6, Ljub-
ljana, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
ekonomske šole, izdano leta 1992.
gnc-10494

Car Gabriela, Kremplova 6, Maribor, sp-
ričevalo 1., 2., 3. letnika in diplomo Poklic-
ne šole oblačilnih strok Višnja gora, izdano
leta 1974, 1975 in 1976, izdano na ime
Farkaš Gabriela. gng-10540

Cirjak Milena, Gabrje pri dobovi 25/a,
Dobova, spričevalo 1. in 2. letnika Centra
strokovnih šol, frizerska šola, izdano leta
1969 in 1970, izdano na ime Gašparin Mi-
lena. gnj-10312

Dolenc Milena, Hotovlja 62, Poljane nad
Škofjo Loko, spričevalo 4. letnika Srednje
trgovske šole, izdano leta 1995. gnt-10552

Drevenšek Martin, Gerečja vas 36, Haj-
dina, diplomo št. I/814, izdana leta 1987.
gnl-10514

Ejup Sakib, Dobrava 38, Otočec, spri-
čevalo 1., 2.in 3. letnika Gostinske šole v
Noven mestu, izdano na ime Makić Sekib.
gnh-10589

Fijavž Vesna, Trg svobode 18, Ravne na
Koroškem, diplomo IV stopnje metalurgije
SŠTNPU Ravne na Koroškem, izdana leta
1988, št. 791. gnp-10506

Filipič Tatjana, Petkova ulica 46, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Srednje vzgojite-
ljske šole v Ljubljani, izdano leta 1978, iz-
dano na ime Kuhar Tatjana. gnc-10523

Filipič Tatjana, Petkova ulica 46, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Srednje vzgojite-
ljske šole v Ljubljani, izdano leta 1979, iz-
dano na ime Kuhar Tatjana. gnq-10530

Frangež Mateja, Tlake 57, Rogatec, in-
deks, št. 61161083, izdala Pedagoška fa-
kulteta v Mariboru. m-2905

Furman Sašo, Kosarjeva 37, Maribor,
spričevalo 2. letnika SERŠ v Mariboru, iz-
dano leta 1990/91. m-2936

Furman Viktorija, Hočko Pohorje 80,
Hoče, diplomo Srednje trgovske šole v Ma-
riboru, izdana leta 1999. m-2929

Grašič Robert, Gozdna 83, Hoče, inde-
ks, št. 93460524, izdala Fakulteta za elekt-
rotehniko, računalništvo in informatiko Ma-
ribor. m-2915

Hlade Tatjana, Zg. Kungota 14/e, Zgor-
nja Kungota, indeks, št. 93328037, izdala
Tehniška fakulteta v Mariboru. m-2925

Hodžić Mujo, Cankarjeva 24, Brežice,
diplomo. gnj-10612

Hrelja Ahmedin, Mravinjac, Goražde,
BIH, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
šole Litostroj, oddelek elektro, izdano leta
1977. gno-10682

Ileršič Mitja, Tržaška cesta 5, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika ICL Ljubljana, iz-
dano leta 1977 in 1978. gng-10615

Ivica Milat, Sedlarjevo 11, Buče, spriče-
valo 1. letnika in zaključni izpit Gostinske
šole Novo mesto, izdano na ime Vokalič
Ivica. gnn-10283

Jelovšek Vera, Triglavska 1, Radomlje,
spričevalo 1.2.in 3. letnika Srednje gostin-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1977, 1978
in 1979. gnm-10309

Kac Luka, Šmartno pri Slovenj Gradcu
194, Šmartno pri Slov.Gradcu, spričevalo
1. letnika Gimnazije Ravne na koroškem,
izdano leta 1999. gnj-10587

Kavčič Jaka, Gregorčeva 37, Dolenjske
Toplice, maturitetno spričevalo Tehniške če-
vljarske šole Kranj, izdano leta 1973, izda-
no na ime Kavčič Rado. gnr-10654

Kavnik Simon, Podgorje 188, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, spričevalo 1. letnika
CSŠ Velenje - smer elektrotehnik, izdano
leta 1991. gnn-10508

Kladnik Lilijana, Brodska cesta 18, Ljublja-
na, indeks, št. 81473188, izdala Ekonomsko
poslovna fakulteta v Mariboru. gnl-10310

Klarič Marija, Breg 55, Majšperk, zaklju-
čno spričevalo Srednje šole za gostinstvo in
turizem v Mariboru, smer turizem, izdano
leta 1991. m-2932

Kokol Esma, Topniška ulica 13, Ljublja-
na, diplomo Srednje družboslovne šole Vide
Janežič, izdana leta 1985 na ime Jušič
Esma. gni-10363

Kovačič Ivan, Vurberk 53, Spodnji Dup-
lek, spričevalo o zakjučnem izpitu Delovod-
ske živilske šole Maribor, izdano leta 1984.
m-2943

Kragolnik Darja, Košnica 61, Celje, dip-
lomo št. 953 in spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje kovinarske in metalurške šole
Štore. gnz-10621

Kralj Miran, Bistriška 77, Poljčane, spri-
čevalo 8. razreda OŠ Delavske univerze v
Mariboru, izdano leta 1977. m-2904

Kraljić Martina, Kurirčkova 27, Miklavž
na Dravskem polju, zaključno spričevalo Gi-
mnazije in srednje kemijske šole, izdano
leta 1999. m-2912

Kus Jernej, Trg Dušana Kvedra 2, Mari-
bor, indeks, št. 81448180, izdala EPF Ma-
ribor. m-2920

Lazar Dušan, Medvedova c. 21, Ljublja-
na, spričevalo o zakjučnem izpitu Centra
stokovnih šol, pokic avtomehanik, izdano
leta 1967. gnf-10641

Ledinek Primož, Slatina 19, Zgornja Ku-
ngota, spričevalo 3. letnika Prve gimnazije
Maribor, izdano leta 1998/99. m-2937

Leskovar Branislava, Majšperk 24/g,
Majšperk, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ptuj, izdano leta 1998. gne-10542

Lešnik Zdenka, Kočevarjeva 17, Mari-
bor, spričevalo 4. letnika Tekstilne šole v
Mariboru, izdano leta 1983. m-2903

Lorenčak Jasmina, Studenice 11, Po-
ljčane, indeks, št. 81551507, izdala Eko-
nomsko poslovna fakulteta. m-2931

Lovrinić Vlasta, Ulica 1. maja 2, Metlika,
spričevalo 1. letnika Upravno administrativ-
ne šole v Ljubljani. gno-10332

Martič Lea, Deteljica 4, Tržič, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje ekonomske
šole Kranj, izdano leta 1994. gnk-10511

Maruško Zdenka, Vita Kraigherja 24, Ma-
ribor, diplomo Srednje ekonomske šole Ma-
ribor, izdana v šolskem letu 1984/85.
m-2948

Meh Tomaž, Ditingerjeva 14, Ravne na
Koroškem, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra Slovenj gradec, Poklicna gostinska
in lesarska šola, izdano leta 1997.
gnc-10294

Milovanovič Boris, Čanžekova 56, Ljub-
ljana, spričevalo OŠ Livada, izdano leta
1996. gnk-10361

Mlakar Darinka, Apače 180, Lovrenc na
Dravskem polju, spričevalo o končani OŠ.
gnr-10354

Mlinar Roman, Rateče 29, Rateče-Pla-
nica, spričevalo 2. letnika Trgovske šole,
izdano leta 1981. gne-10292

Mlinar Roman, Rateče 29, Rateče-Pla-
nica, spričevalo o zakjučnem izpitu Poklic-
ne trgovske šole, izdano leta 1982.
gni-10513

Mohorko Valerija, Kajuhova 7, Kidriče-
vo, spričevalo 4. letnika Srednje tekstilne
šole v Mariboru. m-2914

Mulič Tatjana, Trg svobode 8, Bohinjska
Bistrica, spričevalo o končani OŠ.
gnw-10349

Murko Eva, Štefanova ulica 12, Ljublja-
na, indeks, št. 41960167, izdala Medicin-
ska fakulteta v Ljubljani. gnw-10299

Pavlič Zoran, Kozlarjeva pot 8, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Alojza Kebeta
Ljubljana Šentvid, izdano leta 1974.
gnb-10249
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Peklenk Maja, Vrhovci, C. XII/4, Ljublja-
na, spričevalo o zakjučnem izpitu in spriče-
valo 4. letnika Poslovodske šole, Landis
d.o.o., izdano leta 1999. gnb-10674

Pintar Marko, Podlubnik 298, Škofja
Loka, diplomo Srednje elektro šole Kranj,
izdana leta 1990. gnn-10358

Poplaz Martina, Vrhe 8, Slovenj Gradec,
spričevalo 1. in 2. letnika SŠ - kmet. meh.
Maribor, izdano leta 1996 in 1997.
gnf-10516

Radin Katjuša, Prisoje 2, Koper - Capo-
distria, indeks. gnl-10360

Rebernik Vera, Hradilniška ulica 2, Ljub-
ljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Centra
strokovnih šol, Poklicne oblačilne šole, iz-
dano leta 1978, 1979 in 1980, izdano na
ime Lovišček Vera. gny-10601

Reberšak Mihael, Brezinska pot 8, Le-
skovec pri Krškem, spričevalo 1. in 2. letni-
ka Srednje šole Krško, št. osebnega lista
I/S 1394. gnw-10603

Ribič Lidija, Na Devce 24, Miklavž na
Dravskem polju, zaključno spričevalo Sred-
nje trgovske šole, šolsko leto 1997/98.
m-2922

Rošić Hajrudin ml., Ulica 25. maja 5,
Turnišče, indeks, Srednje tehnične šole.
gns-10353

Samotorčan Janez, Vas 22, Vrhnika, sp-
ričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja Vrhni-
ka, izdano leta 1970. gni-10338

Sitar Gregor, Studence 7, Žalec, inde-
ks, št. 21012442, izdala FDV. gne-10567

Somer Tanja, Trčova 117, Maribor, in-
deks, št. 81545135, Ekonomsko poslovne
fakultete. m-2927

Starc Tatjana, Kozlovičeva 21, Koper,
diplomo 1985. gng-10490

Strgar Branka, Mali vrh 34, Globoko,
spričevalo 2. letnika, izdano leta 1996.
gng-10290

Šperne Anamarija, Dol pri Vogljah 13,
Dutovlje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
Agroživilske šole v Ljubljani (smer živilec -
slaščičar). gno-10357

Tajnikar Saša, Gladomes 17, Zgornja Lo-
žnica, spričevalo OŠ Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica, izdano leta 1995.
gnd-10493

Trstenjak Petra, Hudourniška 9, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika I gimnazije Mari-
bor, izdano leta 1998/99. m-2921

Turuk Nina, Pot v Bitnje 55, Kranj, inde-
ks, št. 11663, izdala Fakulteta za družbene
vede leto izdaje 1995. gno-10657

Valenko Boštjan, Meljski dol 5 B, Mari-
bor, spričevalo o zakjučnem izpitu II gimna-
zije v Mariboru, izdano leta 1993.
gnt-10527

Valenti Kaja, Razlagova 25, Maribor, za-
ključno spričevalo 3. letnika I gimnazije ,
šolsko leto 1998/99. m-2923

Vukadinović Ika, Nova vas pri Lescah
20, Radovljica, spričevalo o končani OŠ
Zvonka Runka v Ljubljani, izdano leta 1984.
gnx-10423

Župec Ivan, Sp. Bačkova 24, Benedikt,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 1993. m-2924

Žvab Gregor, Dolenja vas 1/a, Črnome-
lj, spričevalo 2. in 3. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole Črnomelj,
izdano leta 1993 in 1994. gnq-10405

Ostali preklici

Adriatic, d.d., PE Postojna, preklicuje:
pobotnico OZ-3 od št. 94951–94975
(Šturm Borut) in pobotnico OZ-3 od št.
94926–94950 (Čebokli Nina). Ob-14293

Adriatic, d.d., PE Postojna, Cankarjeva
3, Postojna, preklicuje: pobotnico OZ-3 od
št. 76657–76675 (Benčič Zdenko), pobot-
nico OZ-3 od št. 40601–40625 (Hladnik
Veronika), zeleno karto št. 382047 (Puha-
nič Maja) in zeleno karto od št. 309559–
309560 (Henigman Darinka). Ob-14294

Avsec Armando, Cesta 19. oktobra 28,
Stari trg pri Ložu, delovno knjižico.
gno-10532

Bedrač Milan, Florjanska ulica 87, Sev-
nica, študentsko izkaznico, št. 63980008,
izdala FRI. gng-10565

Bezjak Blaž, Delavska pot 4, Gornja Ra-
dgona, študentsko izkaznico, št.
93431320. m-2930

Biščan Marija, Župančičeva 31, Koper -
Capodistria, delovno knjižico. gnh-10289

Branisel Tanja, Jedlovnik 2/d, Zgornja
Kungota, dijaško mesečno vozovnico, št.
23064. gnj-10412

Bratušek Bojana, Ruška c. 7, Maribor,
delovno knjižico. m-2911

Capuder Urška, Kogojeva 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3534, izdal
LPP Ljubljana. gnc-10619

Coca-Cola Beverages Slovenija, d.d.,
1000 Ljubljana, Šmartinska 152, preklicuje
blagajniški zapis Banke Celje, d.d., v ame-
riških dolarjih (USD), serijska številka:
370703494, datum vpisa blagajniškega za-
pisa: 16. 7. 1999. Ob-14295

Cokan Ida, Šolska ulica 22/a, Maribor,
veterinarsko izkaznico, št. 015010.
m-2906

Čemažar Evgen, Baznikova 20, Ljublja-
na, vozno karto, št. 1475 s sto procentnim
popustom, izdal LPP Ljubljana. gnm-10509

Darovec Kaja, Medenska 74/A, Ljublja-
na-Šentvid, dijaško mesečno vozovnico, št.
10471. gnq-10330

Drašler Gregor, Cesta Dolomitskega od-
reda 31, Brezovica pri Ljubljani, dijaško me-
sečno vozovnico, št. 758576 - kombinira-
na, izdal LPP Ljubljana. gnc-10394

Drolc Lidija, Zahomce 19, Vransko, de-
lovno knjižico. gnk-10411

Duščak Frančiška, Smrjene 19, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnc-10544

Đurđević Darko, Pokopališka 13, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9174,
izdal LPP Ljubljana. gns-10553

ELAS d.o.o., Peske 4 a, Trzin, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1048917, za motorno kolo Suzuki/VS
1400 GL/VS52, št. šasije VX51L133319.
gni-10388

Georgijev Daniela, Martin hrib 15, Loga-
tec, dijaško mesečno vozovnico, št. 786.
gnw-10649

Grad Manja, Pod lipami 68, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11373, iz-
dal LPP Ljubljana. gny-10522

Hodžić Mujo, Cankarjeva 24, Brežice,
delovno knjižico. gnk-10611

Integral, Prevozi, turizem, prodaja vozil
in servisi, d.d., Jesenice, Titova 67, 4270

Jesenice, preklicuje licenco za avtobus:
TAM 260 A 116 M, reg. št. KR Z6-315,
veljavnost: od 9. 10. 1997 do 9. 10. 2002,
številka: 0001002/10 z dne 9. 10. 1997.
Ob-14292

IUV-Industrija usnja Vrhnika, d.d., Trža-
ška 31, Vrhnika, kopijo licence št.
2023/25, za opravljanje mednarodnega
prevoza stvari za lastne potrebe in prevoz
stvari za lastne potrebe v notranjem cest-
nem prometu, za vozilo TAM 190 T 15 BK,
reg. št. LJ A9-241, izdala GZS. gnw-10599

IUV-Industrija usnja Vrhnika, d.d., Trža-
ška 31, Vrhnika, kopijo licence št.
2023/25, za opravljanje mednarodnega
prevoza stvari za lastne potrebe in prevoza
stvari za lastne potrebe v notranjem cest-
nem prometu, za vozilo TAM 190 T 15 BK,
reg. št. LJ 78-57Z, izdala GZS. gnv-10600

Jakomin Mojca, Kubed 6/b, Gračišče,
dijaško mesečno vozovnico, št. 34157.
gni-10688

Jančigar Saša, Moškričeva 24, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 27432.
gnt-10602

Jereb Roman, Kržišnikova ulica 2 A, Me-
dvode, delovno knjižico. gnc-10594

Junkar Tomaž, Cesta na ribnik 35, Bres-
tanica, dijaško mesečno vozovnico, št.
22664, izdal LPP Ljubljana. gny-10622

Kandorfer Konrad, Stari trg 30, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 10435.
gnf-10341

Kiseljak Vesna, Koseskega 17, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 15219.
gnj-10362

Kodrič Nina, Dergomaška 23, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 033261.
gnw-10424

Krasko Katarina, Smrečnikova ulica 22,
Novo mesto, dijaško mesečno vozovnico,
št. 32081. gni-10392

Kredar Katja, Poklukarjeva 16, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 34025,
izdal LPP Ljubljana. gnq-10555

Krmac Lučana, Sergaši 42, Šmarje, izja-
vo o ustreznosti posamično pregledanega
vozila, št. B 1012982. gni-10613

Kuhar Mihael, Pot v Zeleni gaj 23, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
11880. gnh-10689

Lapanja Simona, Ponikve 48/a, Slap ob
Idrijci, dijaško mesečno vozovnico, št.
24869. gnw-10524

Lipužič Maja, Platiševa ulica 13, Cerk-
no, dijaško mesečno vozovnico, št. 18221.
gnx-10673

Lukša Žiga, Grško 15, Ljubljana Šmart-
no, dijaško mesečno vozovnico, št. 17066,
izdal LPP Ljubljana. gnu-10301

Maksić Milorad, Povšetova 104/c, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnt-10677

Mali Cvetko, Vodnikova cesta 8, Ljublja-
na, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 0205546. gnq-10305

Marčeta Dušan, Čevljarska ulica 30, Ko-
per - Capodistria, delovno knjižico.
gnd-10293

Mavec Ivan, Vrbanska 14 b, Maribor,
veterinarsko izkaznico, št. 016475.
m-2918

Milanković Milka Miša, Beblerjev trg 12,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
3101. gnx-10648
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Mitrović Davor, Celovška 85, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33632, iz-
dal LPP Ljubljana. gnd-10393

Musec Saša, Poljska pot 9 a, Logatec,
dijaško mesečno vozovnico, št. 430.
gnc-10569

Nemanič Milan, Malnarjeva ulica 13, Lju-
bljana, licenco, št. 0030097/44 za avto-
mobil LJ 65-05K z dne 25.5.1998.
gnu-10651

Padar Mihaelca, Ravne 6, Tržič, delov-
no knjižico. gnv-10325

Pavlović Maja, Dobrova 23, Dobrova, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 3691.
gnl-10364

Peček Jure, Bratov Učakar 28, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 11437,
izdal LPP Ljubljana. gnm-10609

Petek Elizabeta, Meljski dol 6, Maribor,
delovno knjižico. m-2939

Petelinšek Vinko, Dobje 25, Dobje pri
Planini, kopijo licence za vozilo BOXER, reg.
št. CE 81-94A, št. licence 7841/10223-
ZR62/1999, izdana 5. 3. 1999 pod ser.
št. 8749. gnq-10355

Porenta Pavle, Slovenska 94, Mengeš,
delovno knjižico. gny-10297

Pušnik Natalija, Iška Loka 23/A, Ig, dija-
ško mesečno vozovnico, št. KA 4 382.
gnn-10333

Radeta Drago, Ulica bratov Učakar 70,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-10676

Ravnikar Bojan, Kamniška 12, Domžale,
delovno knjižico. gnx-10298

Rebolj Bojana, Lunačkova 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3429, izdal
LPP Ljubljana. gnk-10461

Rednak Sebastjan, Polzela 205/A, Pol-
zela, delovno knjižico. gnl-10410

Robič Dragica, Globoče 1/A, Vojnik, dvi-
žni listek za uro, št. 3323 pri urarju Trglavč-
nik Celje. m-2901

Sagadin Anže, Hacquetova 6, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala izdala Gimnazija
Bežigrad. gnv-10650

Slevec Jon, Glinškova ploščad 6, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Be-
žigrad. gnz-10571

Sofranič Urša, Stanežiče 45/a, Ljublja-
na-Šentvid, dijaško mesečno vozovnico, št.
23964. gnz-10396

Sotlar Nina, Trnovska 8, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 31142.
gnv-10675

Šef Mojca, Dravska ulica 7, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čo-
lna, št. 02/13/5910/96. gnk-10336

Šrot Barbara, Bratov Babnik 45, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 15350,
izdal LPP Ljubljana. gns-10528

Šturm Rok, Vojkova cesta 87, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19318026, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnu-10251

Ucman Matjaž, Staro sejmišče 44, Šent-
jernej, dijaško mesečno vozovnico, št.
24690. gnb-10570

Vargazon Ivan, Kosarjeva 14, Maribor,
razveljavitev registrske tablice MB J2-668.
m-2935

Verbič Robert, Sela pri Sobračah 8, Še-
ntvid pri Stični, študentsko izkaznico, št.
18970800, izdala Filozofska fakulteta.
gnt-10302

Vitežnik Matej, Borisa Kalina 33, Nova Go-
rica, študentsko izkaznico, št. 711181, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnb-10370

Vodnik Drago, Senožeti 58 A, Ljubljana,
delovno knjižico. gnv-10425

Volk Tanja, Prešernova ulica 16, Ilirska
Bistrica, dijaško mesečno vozovnico, št.
23690. gnk-10561

Vuksanović Tanja, Šišenska 28, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 64960137, iz-
dala fakulteta za elektrotehniko. gnh-10389

Zečiri Simon, Krnice 36, Hrastnik, štu-
dentsko izkaznico, št. 30010885, izdala
FKKT. gnx-10548

Zlobec Aleksandra, Dolenja vas 130,
Prebold, delovno knjižico št. 448/95, izda-
na 29. 4. 1995. gnc-10623

Zomer Lidija, Puhova ulica 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 21045.
gnr-10579

Zupančič Jožefa, Zimica 97/a, Zgornja
Korena, delovno knjižico. m-2941
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