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Sodni register

CELJE

Rg-207329
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00227 z dne 7. 5. 1998 pri
subjektu vpisa AVTO MKL AVTOKLE-
PARSTVO IN AVTOMEHANIKA, d.o.o., Ve-
lenje, sedež: Škale 96, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/04390/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v k.d., spremembo firme in družbeni-
kov, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5657920
Firma: AVTOMEHANIKA BIZJAK, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelji: Bizjak Vojko, izstopil iz

d.o.o. in vstopil v k.d. 7. 5. 1998, odgovar-
ja s svojim premoženjem, in Bizjak Zdenka,
vstopila 7. 5. 1998 vložila 8.000 SIT, ne
odgovarja, oba iz Velenja, Škale 96.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Biz-
jak Vojko, razrešen 20. 3. 1995 kot direk-
tor in imenovan za družbenika, ki zastopa
družbo brez omejitev kot komplementar.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1998: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila.

Rg-208935
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01476 z dne 15. 4. 1998 pri
subjektu vpisa DOVER, kooperacija,
d.o.o., Liptovska 45, Slov. Konjice, se-
dež: Liptovska 45, 3210 Slovenske Ko-
njice, pod vložno št. 1/01188/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
skrajšane firme, spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5324491
Skrajšana firma: DOVER, d.o.o., Sloven-

ske Konjice
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1998: 28110

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stav-
nega pohištva; 28210 Proizvodnja kovin-

skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska in toplotna obdelava kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 28610 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 28620 Proizvodnja
drugega orodja; 28630 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 28720
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28740
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 29120 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in
ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 29220 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 29320 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 29400 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 29530 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 29540 Proizvodnja strojev za tekstil-
no, oblačilno in usnjarsko industrijo; 29560
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 45110 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 45240 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 45250 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini

z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;



Stran 3650 / Št. 39 / 12. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
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.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 55120 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah, 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Pri dejavnosti G 51.18 vse, razen farma-
cevtskih dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 23. 12. 1997.

Rg-401257
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01319 z dne 19. 2. 1999 pod
št. vložka 1/06913/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 1358685
Firma: ZAVOD ZA AKTIVNO PREŽIV-

LJANJE PROSTEGA ČASA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 3000 Celje, Ljubljanska 60
Ustanovitelj: Oman Tomaž, Celje, Ljub-

ljanska cesta 60, vstopil 24. 12. 1998, vlo-
žil 50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Oman Tomaž, imenovan 24. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1999: 6023
Drug kopenski potniški promet; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa.

Rg-407665
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 99/00470 z dne 21. 7. 1999 pri subjektu
vpisa VEGRAD PROJEKTIVNI BIRO, projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje,
d.o.o., sedež: Velenje Selo, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/06813/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 1195263
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mohorič Radivoj, razrešen 31. 3.
1999; direktor Bolić Robin, Velenje, Stan-
tetova ulica 19, imenovan 31. 3. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-409046
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00506 z dne 24. 8. 1999 pri
subjektu vpisa ISOKON, proizvodnja in
predelava termoplastov, d.o.o., Sloven-
ske Konjice, sedež: Mestni trg 5a, 3210
Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/05934/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5805694
Osnovni kapital: 410,094.900 SIT
Ustanovitelj: ISOSPORT Ges.m.b.H., Ei-

senstadt, Industriestrasse 2, vstopil 29. 9.
1995, vložil 410,094.900 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

KOPER

Rg-300125
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01589 z

dne 3. 12. 1998 pri subjektu vpisa KEM-
IŠPED – Prometna agencija in trgovina,
d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo nabrežje
23, 6000 Koper, pod vložno št.
1/04904/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nih deležev in zastopnikov, prokuro in čisto-
pis družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5880661
Ustanovitelja: Hadl Vedrana in Požar Mit-

ja, izstopila 13. 11. 1996; Seifert Boris in
Seifert Anica, oba z Reke, Hrvaška, Karaso-
va ulica št. 1, vstopila 13. 11. 1996, vložila
po 814.637 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Zalokar Zdenko, razrešen 13. 11.
1996; direktor Surladžioski Goce, Ankaran,
Vlahovičeva 1, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, ter prokurista Seifert Anica in Seifert
Boris, imenovani 13. 11. 1996.

Rg-301133
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01465 z
dne 30. 12. 1998 pri subjektu vpisa GRAD-
BENO INDUSTRIJSKO PODJETJE
STAVBENIK, d.d., Koper, Ul. 15. maja št.
16, sedež: Ul. 15. maja št. 16, 6000
Koper, pod vložno št. 1/00127/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
statuta, zastopnikov in članov nadzornega
sveta, predsednika in namestnika predsed-
nika nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5076064
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Bar-

rile Darij, Portorož, Pot k izviru 3, razrešen
12. 8. 1998 kot predsednik začasne upra-
ve in imenovan za predsednika uprave, ki
zastopa družbo brez omejitev; Hočevar
Zdravko, Izola, Razgled 8, razrešen 12. 8.
1998 kot član začasne uprave in imenovan
za člana uprave, ki je odgovoren za komer-
cialno tehnično področje in zastopa družbo
brez omejitev, in član uprave Činč Štefan,
Koper, Cesta XIV/3, Prade, imenovan
12. 8. 1998, ki je odgovoren za ekonom-
sko finančno področje in zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Grgić Nevenka
in Korelič Miroslava, izstopila 12. 5. 1998;
Boldin Anton, Marinič Ivo in Peterlin Jožko,
ponovno vstopili 12. 5. 1998, Mavrič Vito-
mir, izstopil in ponovno vstopil kot predsed-
nik 12. 5. 1998, Domio Marino, vstopil
12. 5. 1998, in Pines Danilo, vstopil 12. 5.
1998 kot namestnik predsednika.

Sprememba statuta (prečiščeno besedi-
lo) z dne 20. 5. 1998.

Rg-301143
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/02093 z
dne 5. 1. 1999 pri subjektu vpisa GRAD-
BENO INDUSTRIJSKO PODJETJE
STAVBENIK, d.d., Koper, Ul. 15. maja št.
16, sedež: Ul. 15. maja št. 16, 6000
Koper, pod vložno št. 1/00127/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pripojitev pri
prevzemni družbi s temile podatki:

Matična št.: 5076064
Pripojitev družb: STAVBENIK – MI-

ZARSTVO, mizarsko podjetje, d.o.o., Ko-
per, STAVBENIK – BIMOS, proizvodno in
montažno podjetje, d.o.o., Izola, STAVBE-
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NIK – IPIM, podjetje za inženiring, d.o.o.,
Izola, STAVBENIK – VODOINSTALACIJE,
vodoinstalatersko podjetje, d.o.o., Izola,
STAVBENIK – PROJEKTIVA, projektivno
podjetje, d.o.o., Koper, in STAVBENIK –
ELEKTROMONT, elektromontersko podjet-
je, d.o.o., Izola, na podlagi pripojitvenih po-
godb z dne 23. 12. 1998.

Rg-301144
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/02094 z
dne 5. 1. 1999 pri subjektu vpisa STAVBE-
NIK – MIZARSTVO, mizarsko podjetje,
d.o.o., Koper, sedež: Ul. 15. maja 25,
6000 Koper, pod vložno št. 1/02226/00
vpisalo v sodni register tega sodišča izbris
družbenikov in pripojitev pri prevzeti družbi
s temile podatki:

Matična št.: 5497809
Ustanovitelji: Babič Vladimir, Grlica Drago,

Hočevar Zdravko, Nedved Marko, Zrimšek
Vojko in Cigoj Dušan, so izstopili 9. 12. 1994.

Pripojitev k družbi GRADBENO INDUS-
TRIJSKO PODJETJE STAVBENIK, d.d., Ko-
per, Ul. 15. maja št. 16, na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 23. 12. 1998. Pripo-
jitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Rg-301145
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/02095 z
dne 5. 1. 1999 pri subjektu vpisa STAVBE-
NIK – BIMOS, proizvodno in montažno
podjetje, d.o.o., Izola, sedež: Industrij-
ska cona b. št. 6310 Izola, pod vložno št.
1/02227/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev pri prevzeti družbi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5497817
Pripojitev k družbi GRADBENO INDUS-

TRIJSKO PODJETJE STAVBENIK, d.d., Ko-
per, Ul. 15. maja št. 16, na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 23. 12. 1998. Pripo-
jitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Rg-301146
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/02096 z
dne 5. 1. 1999 pri subjektu vpisa STAVBE-
NIK – IPIM, podjetje za inženiring, d.o.o.,
Izola, sedež: Industrijska cona b. št. ,
6310 Izola, pod vložno št. 1/02229/00
vpisalo v sodni register tega sodišča izbris
družbenikov in pripojitev pri prevzeti družbi
s temile podatki:

Matična št.: 5497892
Ustanovitelji: Hočevar Zdravko, Nedved

Marko, Zrimšek Vojko, Cigoj Dušan, Kljun
Drago, Bužinel Igor in Berus Gabrijel so
izstopili 24. 4. 1997, ustanovitelji Krmac Di-
no, Babič Vladimir, Božič Ljubo in Bellina
Angel pa 9. 12. 1993.

Pripojitev k družbi GRADBENO INDUS-
TRIJSKO PODJETJE STAVBENIK, d.d., Ko-
per, Ul. 15. maja št. 16, na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 23. 12. 1998. Pripo-
jitev začne veljati z vpisom v sodni register
po sedežu prevzemne družbe.

Rg-301147
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/02097 z

dne 5. 1. 1999 pri subjektu vpisa STAVBE-
NIK – ELEKTROMONT, elektromonter-
sko podjetje, d.o.o., Izola, sedež: Indu-
strijska cona b. št. 6310 Izola, pod vlož-
no št. 1/02233/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov in pri-
pojitev pri prevzeti družbi s temile podatki:

Matična št.: 54978257
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Krmac Dino, razrešen 13. 7. 1996;
direktor Ferš Alojz, Sečovlje, Sečovlje 6, ki
od 14. 3. 1997 zastopa družbo brez ome-
jitev.

Pripojitev k družbi GRADBENO INDUS-
TRIJSKO PODJETJE STAVBENIK, d.d., Ko-
per, Ul. 15. maja št. 16, na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 23. 12. 1998. Pripo-
jitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Rg-301148
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/02098 z
dne 5. 1. 1999 pri subjektu vpisa STAVBE-
NIK – VODOINSTALACIJE, vodnoinstala-
tersko podjetje, d.o.o., Izola, sedež: In-
dustrijska cona b. št. , 6310 Izola, pod
vložno št. 1/02231/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev pri prevzeti
družbi s temile podatki:

Matična št.: 5497876
Pripojitev k družbi GRADBENO INDUS-

TRIJSKO PODJETJE STAVBENIK, d.d., Ko-
per, Ul. 15. maja št. 16, na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 23. 12. 1998. Pripo-
jitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Rg-301149
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/02099 z
dne 5. 1. 1999 pri subjektu vpisa STAVBE-
NIK – PROJEKTIVA, projektivno podjet-
je, d.o.o., Koper, sedež: Ul. 15. maja 25,
6000 Koper, pod vložno št. 1/02232/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripoji-
tev pri prevzeti družbi s temile podatki:

Matična št.: 5497833
Pripojitev k družbi GRADBENO INDUS-

TRIJSKO PODJETJE STAVBENIK, d.d., Ko-
per, Ul. 15. maja št. 16, na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 23. 12. 1998. Pripo-
jitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Rg-405113
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00816 z
dne 30. 6. 1999 pod št. vložka
1/05662/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki.

Matična št.: 1403877
Firma: TOMASI, proizvodnja in trgovi-

na, k.d.
Skrajšana firma: TOMASI, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska ce-

sta 82
Ustanovitelja: Tomasi Maurizio, Trento,

Viale Verona 80, vstopil 2. 4. 1999, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem,
in en komanditist.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Tomasi Maurizio, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Tomasi Enzo,

oba iz Trenta, Viale Verona 80, imenovana
2. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galan-
terije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 3110 Proizvod-
nja elektromotorjev, generatorjev in trans-
formatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
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; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
6521 Finančni zakup (leasing); 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Oglaševanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-408413
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01095 z
dne 12. 10. 1999 pod št. vložka
1/05699/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1429655
Firma: NINA TRADE, BOSNIĆ, trgovi-

na in storitve, k.d.
Skrajšana firma: NINA TRADE, BOSNIĆ,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 6330 Piran, Trinkova ulica 1
Ustanovitelja: Bosnić Nikola, Karlovac,

Hrvaška, Eugena Kvaternika 1, ki odgovarja
s svojim premoženjem, in en komanditist,
vstopila 26. 5. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bosnić Nikola, imenovan 26. 5.
1999, kot komplementar zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 10. 1999: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
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5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;

52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-408459
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01964 z
dne 25. 8. 1999 pri subjektu vpisa KAS-
TEL, zastopanje, storitve, marketing, tr-
govina, d.o.o., Prem, sedež: Dolnja Bit-
nja 4, 6255 Prem, pod vložno št.
1/02022/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5495121
Firma: KASTEL, storitve, d.o.o., Ilirska

Bistrica
Skrajšana firma: KASTEL, d.o.o., Ilirska

Bistrica
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Gregor-

čičeva cesta 2
Dejavnost, vpisana 25. 8. 1999: 7010

Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov.

Rg-408470
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01289 z
dne 20. 8. 1999 pod št. vložka
1/01428/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev domače podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5420903001
Firma: PLAN INVEST, inženiring, trgo-

vina, turizem in zastopanje, d.o.o., Por-
torož, Božidarja Jakca 9, Podružnica Ko-
per, Ulica 15. maja 13

Skrajšana firma: PLAN INVEST, d.o.o.,
Portorož, Podružnica Koper

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež:  6000  Koper,  Ulica  15.

maja 13
Ustanovitelj: PLAN INVEST, inženiring,

trgovina, turizem in zastopanje, d.o.o., Por-

torož, Božidarja Jakca 9, Portorož, Boži-
darja Jakca 9, vstopil 15. 7. 1999, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Šavle-Reščič Marinela, Portorož,
Božidarja Jakca 9, ki zastopa podružnico
brez omejitev, ter prokurista Barrile Darij,
Portorož, Pot k izviru 3, in Reščič Darjo,
Portorož, Božidarja Jakca 9, imenovani
15. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 20. 8. 1999: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 51120 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 61100 Pomorski promet;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 65210 Finančni zakup
(leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpiše se omejitev dejavnosti: 67.13: sa-
mo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-408472
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01288 z
dne 19. 8. 1999 pri subjektu vpisa MARI-
BU, turizem, gostinstvo, trgovina, zasto-
panje in inženiring, d.o.o., Portorož, Pot
k izviru št. 3, sedež: Pot k izviru 3, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/01428/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme in sedeža, pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo druž-
benikov in poslovnih deležev ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5420903
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Firma: PLAN INVEST, inženiring, trgo-
vina, turizem in zastopanje, d.o.o., Por-
torož, Božidarja Jakca 9

Skrajšana firma: PLAN INVEST, d.o.o.,
Portorož

Sedež: 6320 Portorož, Božidarja Jak-
ca 9

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Dravinec Terezija, izstopi-

la 15. 7. 1999; Barrile Darij, Portorož, Pot
k izviru 3, vložil 756.000 SIT, in Reščič
Darjo, Portorož, Božidarja Jakca 9, vložil
1,344.000 SIT – vstopila 18. 4. 1990, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Barrile Dario, razrešen 15. 7. 1999;
direktorica Šavle-Reščič Marinela, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, ter prokurista Bar-
rile Darij in Reščič Darjo, imenovani 15. 7.
1999.

Dejavnost, vpisana 19. 8. 1999: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 51120 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 61100 Pomorski promet;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 65210 Finančni zakup
(leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpiše se omejitev dejavnosti: 67.13: sa-
mo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-409209
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01185 z
dne 17. 11. 1999 pri subjektu vpisa TRISI,

trgovina-raziskave-inovacije-storitve,
d.o.o., Sežana, sedež: Partizanska cesta
15, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/03453/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5669162
Dejavnost, vpisana 17. 11. 1999: 5118

Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5521 De-
javnost planinskih domov in mladinskih pre-
nočišč; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 5551 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 7440
Oglaševanje; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85324 Druge socialne dejavnosti; 85325
Dejavnost invalidskih podjetij; 85329 Dru-
ge socialne dejavnosti; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-409212
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01291 z
dne 16. 11. 1999 pod št. vložka
1/05718/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1451413
Firma: WORLD, d.o.o., svetovanje, po-

sredovanje, organiziranje in turizem
Skrajšana firma: WORLD, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6320 Portorož, Strunjan 86
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Knez Mladen in Knez Mir-

jana, oba iz Portoroža, Strunjan 86, vstopila
17. 6. 1999, vložila po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Knez Mirjana, imenovana 17. 6.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 0501 Ribištvo; 0502 Ri-
bogojstvo, ribiške storitve; 1541 Proizvod-
nja surovega olja in maščob; 15810 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 3530 Proizvodnja zračnih in ve-
soljskih plovil; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri

prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
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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; 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.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55231 Dejav-
nost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turi-
stičnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 6110 Pomorski promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 70120 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; 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; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 71401 Izposojanje športne opreme;
7230 Obdelava podatkov; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje 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.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85142
Alternativne oblike zdravljenja; 9131 Dejav-
nost verskih organizacij; 9231 Umetniško

ustvarjanje in poustvarjanje; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 93030 Pogrebna dejav-
nost; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zapo-
slenim osebjem.

Rg-409219
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01249 z
dne 14. 11. 1999 pri subjektu vpisa OP-
TOS, d.o.o., proizvodnja strojev, vibro-
tehnologije, marketing in inženiring, Izo-
la, sedež: Trgovska 5, 6310 Izola, pod
vložno št. 1/05480/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1263188
Ustanovitelji: Goleš Dinko in Radetić

Vinko, izstopila 5. 5. 1999; Goranić Miloš,
Kozina, Rodiška cesta 9, vstopil 5. 5.
1999, vložil 150.000 SIT, Mihanović Bra-
toljub, Split, Hrvaška, Paićeva 40,
Hedžet-Baruca Irena, Koper, Pahorjeva 28
in Zevnik Leopold, Niederneukirchen, Av-
strija, Obergrunbrun 6, vstopili 24. 3.
1998, vložili po 450.000 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Goleš Dinko, razrešen 5. 5. 1999;
Mihanović Bratoljub, razrešen 5. 5. 1999
kot prokurist in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev, in prokurist-
ka Hedžet-Baruca Irena, imenovana 5. 5.
1999.

Rg-409225
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01171 z
dne 13. 11. 1999 pri subjektu vpisa
MAREX, Marketing, proizvodnja, trgovi-
na, d.o.o., Sežana, sedež: Pod Taborom
9, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/00865/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah: povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo firme in skrajšane firme ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5337925
Firma: MAREX, marketing, proizvod-

nja, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MAREX, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Podgoršek Robert, Seža-

na, Pod Taborom 9, vstopil 22. 12. 1989,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-

jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5521 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 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; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
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nje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-409230
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01092 z
dne 11. 11. 1999 pri subjektu vpisa C & B
DECOR – Gradbeništvo, trgovina, turi-
zem in poslovne storitve, Calcagnini,
k.d., sedež: Sončna pot 14, 6310 Izola,
pod vložno št. 1/05427/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, družbenika in za-
stopnika ter uskladitev družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 1274031
Firma: IKOS, CALCAGNINI, gradbeniš-

tvo, trgovina, turizem in poslovne stori-
tve, k.d.

Skrajšana firma: IKOS CALCAGNINI,
k.d.

Sedež: 6310 Izola, Korte 82
Ustanovitelj: sprememba komanditista.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Bajc Marijan, razrešen 22. 1. 1999;
prokuristka Vidmar Žana, Novo mesto, Uli-
ca Slavka Gruma 86, imenovana 22. 1.
1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 1. 1999.

Rg-409432
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02673 z
dne 8. 11. 1999 pod št. vložka
1/02385/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev domače podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5519861001
Firma: ATELJE VILLA, projektiranje,

inženiring in storitve, d.o.o., Ilirska Bi-
strica, Podružnica Ljubljana

Skrajšana firma: ATELJE VILLA, d.o.o.,
Ilirska Bistrica, Podružnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska ce-

sta 11
Ustanovitelj: ATELJE VILLA, projektira-

nje, inženiring in storitve, d.o.o., Ilirska Bi-
strica, Ilirska Bistrica, Vodnikova 13, vstopil
27. 10. 1999, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Belušič Leon, Ilirska Bistrica, Gabr-
je 1b, imenovan 27. 10. 1999, kot vodja
podružnice jo zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1999: 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; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5170 Druga trgovina na debelo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92522 Varstvo kulturne de-
diščine.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 74.12:
razen revizijske dejavnosti.

KRANJ

Rg-3785
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/01981 z dne 17. 1. 2000 pri
subjektu vpisa VZGOJNI ZAVOD PRED-
DVOR, Preddvor 38, 4205 Preddvor, pod
vložno št. 1/00149/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča vpis sprememb osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5049873
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bur-

kelc Srečko, razrešen 31. 8. 1999, Sitar
Staša, Preddvor, Dvorski trg 6, imenovana
1. 9. 1999, kot v.d. ravnatelja zastopa za-
vod brez omejitev.

Rg-300312
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01672 z dne 23. 12. 1998 pri

subjektu vpisa AC HOTEL KRANJSKA
GORA, d.o.o., sedež: Vitranška 9, 4280
Kranjska Gora, pod vložno št.
1/04871/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev k AC – ZASTOPSTVA,
d.o.o., Ljubljana, pri prevzeti družbi s temile
podatki:

Matična št.: 5779553
Pripojitev k AC-ZASTOPSTVA, d.o.o. za

notranjo in zunanjo trgovino, avtomobili in
deli, Ljubljana (vl. št. 1/20058/00), na pod-
lagi pripojitvene pogodbe z dne 14. 1.
1998. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.

Rg-301527
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01645 z dne 27. 1. 1999 pri
subjektu vpisa GRADIS, gradbeno podjet-
je Jesenice, p.o., sedež: Prešernova ce-
sta 5, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/01163/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajša-
ne firme in zastopnika, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti, osnovni kapital in ustanovitelje
ter nadzorni svet s temile podatki:

Matična št.: 5074894
Firma: GRADIS GP, Gradbeno podjet-

je Jesenice, d.d.
Skrajšana firma: GRADIS GP Jesenice,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4270 Jesenice, Cesta Fran-

ceta Prešerna 5
Osnovni kapital: 429,090.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, vložil 104,506.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 40,914.000
SIT, Slovenska razvojna družba, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 160, vložila 101,778.000
SIT, udeleženci interne razdelitve, vložili
59,912.000 SIT, in udeleženci notranjega
odkupa, vložili 121,980.000 SIT – vstopili
19. 10. 1998, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pogačar Franc, razrešen 21. 10.
1998; direktor Ogrin Uroš, Jesenice, Tav-
čarjeva 13, imenovan 21. 10. 1998, kot
direktor začasne uprave zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Eniko Stanislav,
Potočnik Veronika in Bandelj Damjana, vsto-
pili 19. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 1999: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
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la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje 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.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja z dne 25. 1. 1999 s sklepom
Srg 1645/98 na podlagi odločbe agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01535/00674-1998/AK z dne 27. 10.
1998.

Rg-408179
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00201 z dne 3. 9. 1999 pri
subjektu vpisa NEPOS, finančni inženiring
in posredovanje, d.o.o., Škofja Loka, se-
dež: Podlubnik 278, 4220 Škofja Loka,
pod vložno št. 1/03558/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5693667
Dejavnost, vpisana 3. 9. 1999: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-

zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro G
51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-408198
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00239 z dne 13. 9. 1999 pri
subjektu vpisa MARKOMA, proizvodnja, tr-
govina, storitve, d.o.o., Podnart, sedež:
Ljubno 33, 4244 Podnart, pod vložno št.
1/04800/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža firme, družbenika, zastopnika in
družbene pogodbe ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5767415

Firma: MARKOMA, proizvodnja, trgo-
vina, storitve, svetovanje, d.o.o., Tržič

Skrajšana firma: MARKOMA, d.o.o.,
Tržič

Sedež: 4290 Tržič, Ste Marie aux Mi-
nes 9

Ustanovitelja: Markovič Marjan, izstopil
18. 12. 1998; Medić Karmen, Radovljica,
Langusova 59, in Repinc Andrej, Kranj,
Vrečkova ulica 5, vstopila 18. 12. 1998,
vložila po 845.600 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Mar-
kovič Marjan, razrešen 5. 3. 1999; direk-
torja Medić Karmen in Repinc Andrej, ki kot
poslovodji – direktorja zastopata družbo
brez omejitev, imenovana 5. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in 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; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
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Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
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; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
60220 Dejavnost taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64120 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte; 70120 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; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-

vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74400
Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih pod
šiframa: pod G 52.488 razen orožja in stre-
liva; pod K 74.12 družba ne sme opravljati
revizijske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe družbe
z omejeno odgovornostjo z dne 5. 3. 1999.

Rg-408210
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/01924 z dne 14. 9. 1999 pod
št. vložka 1/06478/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1450956
Firma: B.K. BRUS IN KRIVEC, trgovina

in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: B.K. BRUS IN KRIVEC,

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

odgovornostjo
Sedež: 4248 Lesce, Alpska cesta 37b
Ustanovitelja: Krivec Primož, Lesce, Ta-

leška ulica 3, in Brus Janez, Radovljica,
Ulica Staneta Žagarja 22a, vstopila 1. 9.
1999, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Krivec Primož, ki zastopa družbo brez
omejitev, in Brus Janez, ki kot namestnik
direktorja zastopa družbo brez omejitev,
imenovana 1. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1999: 19300
Proizvodnja obutve; 45310 Električne in-
štalacije; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51340 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 51390 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 55100 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov; 55210 Dejavnost planin-

skih domov in mladinskih prenočišč; 55220
Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55234 Dejavnost dijaških, študent-
skih domov, internatov; 55239 Druge na-
stanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering).

KRŠKO

Rg-405729
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00113 z dne 25. 8. 1999 pod
št. vložka 1/04021/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1404458
Firma: PIKO RUPRET, konstruiranje in

izdelava orodij, predelava kovin in pla-
stike, prodaja lastnih proizvodov, k.d.

Skrajšana firma: PIKO RUPRET, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež:8290 Sevnica, Kajuhova 6
Ustanoviteljici: Rupret Ivanka, Sevnica,

Kajuhova 6, in Tomažin Mojca, Krmelj, Kr-
melj 70a, vstopili 15. 3. 1999, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Rupret Ivanka, imenovana
15. 3. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1999: 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 2413 Proizvodnja drugih
anorganskih osnovnih kemikalij; 2414 Pro-
izvodnja drugih organskih osnovnih kemika-
lij; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 2521 Proizvodnja plošč, folij, ce-
vi in profilov iz plastičnih mas; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2681
Proizvodnja brusilnih sredstev; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in elektronskih komponent; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 5262 Trgovina na drob-
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no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

LJUBLJANA

Rg-3690
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10448 z dne 18. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa DUO DENTAL ŠINKAR & HVALA,
d.n.o., podjetje za trgovino in storitve
ter posredništvo, Ljubljana, sedež: Ulica
Borca Petra 16, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27462/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, naslova sedeža, ustanoviteljev,
priimka in naslova ustanoviteljev ter zastop-
nice, dejavnosti in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št. 5934729
Firma: DUO DENTAL KUCLER & KU-

CLER, d.n.o., podjetje za trgovino in sto-
ritve ter posredništvo

Skrajšana firma: DUO DENTAL KU-
CLER & KUCLER, d.n.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Podmilščako-
va 15

Ustanovitelji: Kucler Mateja, Ljubljana,
Podmilščakova ulica 15, vstop 22. 1. 1996,
odgovarja s svojim premoženjem, Šinkar
Barbara, izstop 10. 9. 1999 in Kucler Alek-
sander-Sandy, Ljubljana, Pot v Boršt 10,
vstop 10. 9. 1999, odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kucler Mateja, imenovana 22. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev in Šin-
kar Barbara, razrešena 29. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 18. 11. 1999: 7440
Oglaševanje.

Dejavnost, izbrisana 18. 11. 1999:
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-209304
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04639 z dne 18. 8. 1999 pod št. vlož-
ka 1/30910/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1319078
Firma: TVRDKA ŠIPIĆ, k.d. Gostinstvo

in storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: TVRDKA Šipić, k.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Vrtna ul. 8
Ustanovitelja: Šipić Roman, Ljubljana,

Kersnikova 12, ki odgovarja s svojim pre-
moženjem, in Hvalica Peter, Log pri Brezo-
vici, Pot na Ferjanko 3, ki je vložil 1.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja, vstopila
30. 7. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šipić Roman, imenovan 30. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 18. 8. 1998: 22150
Drugo založništvo; 45210 Splošna gradbe-
na dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 45310 Električne in-

štalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60220
Storitve taksistov; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-209777
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03857 z dne 8. 9. 1998 pri subjektu
vpisa SIJAJ HRASTNIK, proizvodnja sve-
til in galvanizacija, d.d., sedež: Pot Vitka
Pavliča 9, 1430 Hrastnik, pod vložno št.
1/02019/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, članov nad-
zornega sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5254167
Član nadzornega sveta: Peklar Leonar-

do F. je izstopil 26. 6. 1998.
Dejavnost, vpisana 8. 9. 1998: 2852

Splošna mehanična dela; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje.

Sprememba statuta z dne 26. 6. 1998.

Rg-300639
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06647 z dne 3. 12. 1998 pri subjektu
vpisa TEKSTIL, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.d., sedež: Mala ulica 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00458/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5006155
Sedež: 1122 Ljubljana, Letališka 34.

Rg-301574
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04515 z dne 10. 12. 1998 pri subjek-

tu vpisa BONIS, družba za storitve, d.o.o.,
sedež: Tržaška c. 15, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06725/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5359279
Dejavnost, izbrisana 10. 12. 1998:

8512 Izvenbolnišnična zdravstvena dejav-
nost.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1998:
52320 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 85121
Osnovna zdravstvena dejavnost; 85122
Specialistična ambulantna dejavnost.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 7. 1998.

Rg-301748
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06605 z dne 19. 1. 1999 pri subjektu
vpisa EUROTEHNA, Poslovno trgovski si-
stem, d.o.o., Ljubljana, Dunajska c. 21,
sedež: Dunajska c. 21, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/01726/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.d., spremembo firme,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala
in datuma pri zastopniku, spremembo in
uskladitev dejavnosti, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter člane nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5198747
Firma: EUROTEHNA, Poslovno trgov-

ski sistem, d.d.
Skrajšana firma: EUROTEHNA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 308,400.000 SIT
Ustanovitelji: Družbeno podjetje Elektro-

tehna-Jugotehnika, trgovina na debelo, na
drobno, skladiščenje in transport, zunanja
trgovina, inženiring, p.o., Ljubljana, Titova
51, izstopilo 19. 1. 1999; Slovenska raz-
vojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vložila 118,126.000 SIT, Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Dunajska 56, vložil
29,842.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
29,842.000 SIT, udeleženci interne razde-
litve, vložili 1,238.000 SIT, udeleženci no-
tranjega odkupa, vložili 119,368.000 SIT,
in imetniki kapitala v zasebnimi lastnini, vlo-
žili 9,984.000 SIT – vstopili 19. 1. 1999,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Roblek Matija, Ljubljana, Chengduj-
ska c. 16, razrešen 15. 10. 1998 kot ge-
neralni direktor in imenovan 16. 10. 1998
za začasnega generalnega direktorja.

Člani nadzornega sveta: Sekavčnik Alek-
sander, Racman Sergej in Železnik Cvetka,
vstopili 16. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
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in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
druđžbami; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi odločbe Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, št. LP
01539/01418-1998/NGT z dne 29. 10.
1998.

Rg-301790
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/03196 z dne 7. 12. 1998 pri subjektu
vpisa SLOVENSKA ZALOŽBA, d.o.o., se-
dež: Breg 12, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/21409/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5715687
Ustanovitelja: Legat Marko in Rems Pri-

mož, izstopila 15. 4. 1998; ZALOŽBA
OZIRIS, založništvo, d.o.o., Lesce, Lesce,
Savska 10, in ZALOŽNIŠKA HIŠA PRI-
MATH, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Beet-
hovnova 9, vstopili 15. 4. 1998, vložili po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 7. 12. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 6523 Drugo finančno posred-
ništvo, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7411
Pravno svetovanje; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1998: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52473 Dejavnost papirnic; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7482
Pakiranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 4. 1998.

Rg-301795
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05243 z dne 8. 12. 1998 pri subjektu
vpisa SLOVENSKA ZALOŽBA, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Breg 12, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/21409/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5715687
Sedež: 1000 Ljubljana, Beethovno-

va 9.

Rg-402507
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04803 z dne 12. 4. 1999 pri subjektu
vpisa FILIP CO., podjetje za glasbeno de-
javnost, trgovino, posredništvo in turi-
zem, d.o.o., Novi log 19, Hrastnik, se-
dež: Novi log 19, 1430 Hrastnik, pod
vložno št. 1/12954/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in na-
slova sedeža, spremembo in uskladitev de-
javnosti ter spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5509009
Firma: FILIP CO., glasbena dejavnost,

trgovina, posredništvo in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: FILIP CO., d.o.o.
Sedež: 1430 Hrastnik, C. 3. julija 7
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1999: 2123

Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvod-

nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
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belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55210 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 55220 Sto-
ritve kampov; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v disko-
tekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 55510 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 60220 Storitve taksistov, 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120

Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 13. 4. 1999: 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost di-
jaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 3. 1999.

Rg-404903
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02902 z dne 9. 7. 1999 pod št. vložka
1/03460/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5004071001
Firma: PODJETJE TRG, trgovina, d.d.,

Ljubljana, Podružnica – Poslovalnica
P-417, Maribor

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Pobreška 4
Ustanovitelj: PODJETJE TRG, d.d., Ljub-

ljana, Ljubljana, Celovška 150, vstopilo
12. 1. 1999, odgovornost: vpisano kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Podgoršek Franc, Ljubljana-Šentvid,

Krvinova 4, imenovan 12. 1. 1999, zastopa
podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1999: 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila.

Rg-405845
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03469 z dne 26. 7. 1999 pri subjektu
vpisa VEGA INTERNATIONAL, proizvod-
nja optičnih naprav, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Stegne 13a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/31164/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 1328344
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šimonka Tibor, razrešen 14. 6.
1999; Černe Robert, Ljubljana, Ulica bra-
tov Učakar 136, razrešen 14. 6. 1999 kot
prokurist in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-407268
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04135 z dne 10. 9. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32257/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1446487
Firma: VIASPOL, družba za gradbe-

ništvo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: VIASPOL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kamniška 25
Osnovni kapital: 2,115.000 SIT
Ustanovitelji: Boychuk Ivan, Zakarpatska

pokrajina, Zelena ul. 71, Činadijevo, Tom-
yak Viktor, Zakarpatska pokrajina, Zelena
ulica 69, Činadijevo, Homonay Viktor, Za-
karpatska pokrajina, Borodivka 80, Vasy-
lechko Vasyl, Zakarpatska pokrajina, Zele-
na ulica 71, Činadijevo, Hefyuk Taras, Za-
karpatska pokrajina, Miera št. 24, Hust, Hef-
yuk Olha, Hakarpatska pokrajina, Miera št.
24, Hust, Lembak Vasyl, Zakarpatsko ob-
močje, Kosivska Poljana 56, Lembak Ivan,
Zakarpatsko območje, Kosivska Poljana
217, Lembak Olena, Zakarpatsko območ-
je, Chust ul. Mira 21, Okhvat Vasyl, Zakar-
patsko območje, Kosivska Poljana 40, Kost-
yuk Yuriy, Zakarpatsko območje, Kosivska
Poljana 938, Mykulyak Yuriy, Zakarpatsko
območje, Kosivska Poljana 679, Bilanych
Vasyl, Zakarpatsko območje, Kosivska Po-
ljana 574, Bedey Vasyl, Zakarpatsko ob-
močje, Teresva 24, Zyzen Vasyl, Zakarpat-
sko območje, Kryve št. 9, Pylypynets
Mykhaylo, Zakarpatsko območje, Teresva
191, Pylypynets Mykhaylo, Zakarpatsko ob-
močje, Teresva 191, Krizhan Vasyl, Zakar-
patsko območje, Kryve 50, Semenyshyn
Igor, Zakarpatsko območje, Parkova 4,
Dzhogola Igor, Zakarpatsko območje, Hna-
ta Chotkevyča 71, Ryabchun Volodymyr,
Čerkasko območje, Ruska Poljana 3, Pryk-
hodko Sergiy, Čerkasko območje, Ruska
Poljana 11, Serhan Yaroslav, Ternopilsko
območje, Kovalivka 4, Shestopal Viktor, Pol-
tavsko območje, Hadjač ul. Sebezneho 3,
Gaponenko Ruslan, Čerkasko območje, Ru-
ska Poljana 16, Zubarevych Mykhaylo, Pol-
tavsko območje, Hadjač ul. Telmana 16,
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Mykelyta Anatoliy, Livsko območje, Dobro-
tvir ul. Sahajdoacnoho 5, Sharkadi Yuriy,
Zakarpatska pokrajina, Žukova ul. 1, Roko-
sovo, Fedoryshyn Dmytro, Tjačivski okraj,
Peremogi št. 281, Lazi, Pavliy Mykhaylo,
Hust, Projektna ulica 6, Dzhuna Ivan, Hust-
ski okraj, Nova ul. št. 23, Rokosovo, Horvat
Mykhaylo, Mukačivski okraj, Ul. Ševčenka
št. 11, Makarovo, Plecha Vassili, Mukačiv-
ski okraj, Duhnoviča št. 175, Makarovo,
Horvat Vasyl, Mukačivski okraj, Duhnoviča
št. 107, Makarovo, Sayko Ivan, Mukačivski
okraj, Duhnoviča št. 111, Makarovo, Hutiy
Andriy, Mukačivski okraj, Duhnoviča št.
108, Makarovo, Homonay Ivan, Mukačivski
okraj, Duhnoviča št. 162, Makarovo, Lazar
Vasyl, Mukačivski okraj, Duhnoviča št. 43,
Makarovo, Vashchynets Myron, Mukačevo,
Pidgorjanska št. 82, Lendel Mykhaylo, Mu-
kačivski okraj, Franka št. 55, Makarovo,
Plesha Petro, Mukačevo, Rosvigivska
15/18, Besmak Ivan, Mukačivski okraj,
Franka št. 41, Makarovo, Ulynets Valeriy,
Mukačivski okraj, Duhnoviča št. 141, Ma-
karovo, Heletey Andriy, Mukačivski okraj,
Duhnoviča št. 141, Makarovo, in Pankov
Yuriy, Kolčino, Fridjašivska ulica 10/505,
vstopili 9. 7. 1999, vložili po 47.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lembak Pavlo, Zakarpatsko območ-
je, Ulica Mira 12, imenovan 9. 7. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1999: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji

strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na

drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
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.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje.

Rg-408267
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09610 z dne 23. 9. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32308/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1447173
Firma: SARNA ART, Hidroizolacije in

gradbeni inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: SARNA ART, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gasparijeva 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Vrhovšek-Simon Dunja,

Ljubljana, Pražakova 20, vstopila 27. 7.
1999, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Vrhovšek-Simon Dunja in proku-
rist Brudar Jože, Podbočje, Žabjek v Pod-
bočju 4a, imenovana 27. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1999: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-



Stran 3662 / Št. 39 / 12. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s

kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-408321
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10185 z dne 26. 10. 1999 pri subjek-
tu vpisa MLADINSKA KNJIGA TISKARNA,
d.d., Ljubljana, Dunajska 123, sedež: Du-
najska 123, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02641/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5049172
Člani nadzornega sveta: Haiko V. Ema-

nuel, Verhoef Hans in Križaj Drago, izstopili
7. 3. 1999; Puc Mira, Zupan Milan in Wurf
van der Robert, vstopili 5. 7. 1999.

Rg-408350
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10568 z dne 18. 10. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32393/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča družbo pooblaščenko in poob-
lastilo upravi za povečanje osnovnega kapi-
tala (odobreni kapital) s temile podatki:

Matična št.: 1459481
Firma: EMONA – FARMA IHAN, druž-

ba pooblaščenka, d.d.
Skrajšana firma: EMONA IHAN, POOB-

LAŠČENKA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: družba pooblaščenka
Sedež: 1230 Domžale, Ihan, Brezni-

kova 89
Osnovni kapital: 533,188.000 SIT
Ustanovitelji: ustanovitelji po posebnem

seznamu, vstopili 5. 10. 1999, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor dr. Krivec Lucijan, Ljubljana, Velebit-
ska 20, imenovan 5. 10. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Višnar Marko,
predsednik, Dragar Janez in Bračun Dušan –
namestnik predsednika, vstopili 5. 10. 1999.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 6521 Finančni zakup (leasing); 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73103 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Dejavnost holdingov.

Vpiše se pooblastilo upravi, dano v
34. členu statuta z dne 5. 10. 1999, da se
osnovni kapital poveča za polovico z izdajo
novih delnic za vložke (odobreni kapital).

Rg-408693
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04376 z dne 6. 9. 1999 pri subjektu
vpisa ŠIVANKA, Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in zastopstvo, d.o.o., Trg pre-
komorskih brigad 9, Ljubljana, sedež:
Trg prekomorskih brigad 9, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/17794/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, osnovnega kapitala in dele-
ža, spremembo in uskladitev dejavnosti,
spremembo naslova ustanoviteljice in za-
stopnice ter spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5606063
Firma: ŠIVANKA, Podjetje za proizvod-

njo, trgovino in zastopstvo, d.o.o., Škof-
ljica

Skrajšana firma: ŠIVANKA, d.o.o., Škof-
ljica

Sedež: 1291 Škofljica, Glinek 2c
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Hočevar Minka, Škoflji-

ca, Glinek 2c, vstopila 30. 3. 1992, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hočevar Minka, imenovana 30. 3.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 7. 1999.

Rg-408703
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09919 z dne 28. 9. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32322/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1453076
Firma: GENT, trgovina in posredniš-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Draveljska 29
Osnovni kapital: 2,450.000 SIT
Ustanovitelji: Nimani Lea in Nimani Eli-

da, obe iz Prištine, Vidovdanska 32, ter Ni-
mani Leke, Priština, M. Tita 32, vstopili 1. 9.
1999, vložili po 816.666.66 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist Nimani Burim, Priština, Vidovdanska
32, direktorica Nimani Elida, Priština, Vi-
dovdanska 32, prokurist Nimani Leke, Pri-
ština, M. Tita 32, in prokuristka Nimani Lea,
Priština, Vidovdanska 32, imenovani 1. 9.
1999.

Dejavnost, vpisana 28. 9. 1999: 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 15810 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
15850 Proizvodnja testenin; 45210 Splo-
šna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45410 Fasader-
ska in štukaterska dela; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji

strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51310 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51390 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 51420 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51660 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52240 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slado-
krnimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 65210 Finančni zakup (lea-

sing); 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 70310 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami.

Rg-408811
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10093 z dne 19. 10. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32395/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1453297
Firma: ŽGALIN & CO., storitveno pod-

jetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ŽGALIN & CO., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Malnarjeva 20
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Žgalin Iztok, Ljubljana, Ce-

lovška cesta 125, vstopil 13. 9. 1999, vlo-
žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žgalin Iztok, imenovan 13. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0130 Me-
šano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrže-
vanje parkov, vrtov in zelenih športnih povr-
šin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pri-
delavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen
veterinarskih storitev; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 15810 Proizvodnja kru-
ha, svežega peciva in slaščic; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 3512 Proizvodnja
in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
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in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 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; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415 De-
javnost holdingov; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaše-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic.

MARIBOR

Rg-408073
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/02773 z dne 21. 9.
1999 pod št. vložka 1/10681/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1451782
Firma: AMODA, trgovina, gostinstvo in

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

govornostjo
Sedež: 2311 Hoče, Vreclova ulica 19
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Rebernak Vlado, Hoče,

Vreclova ulica 19, vstopil 11. 6. 1999, vlo-

žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rebernak Vlado, imenovan 11. 6.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1999; 1730
Plemenitenje tekstilij; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja
vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 1810 Proizvodnja usnjenih obla-
čil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 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;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina

na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov; 55220 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in s indikalnih domov; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 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 in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih: pod
G 51.18 ne sme družba opravljati posred-
ništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov;
pod K 74.12 ne sme družba opravljati revi-
zijske dejavnosti; pod K 74.14 ne sme druž-
ba opravljati arbitraže in posredovanja v po-
gajanjih med managerji in delavci; pod J
67.13 sme družba opravljati samo dejav-
nost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-408131
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/01055 z dne 16. 9. 1999 pri
subjektu vpisa PALOMA-SLADKOGORSKA
TOVARNA PAPIRJA, d.o.o., sedež: Sladki
vrh 1, 2214 Sladki vrh, pod vložno št.
1/00522/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5034639
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Zemljič Miroslav, Maribor, Koroška
cesta 109a, imenovan 2. 7. 1999.

Rg-408567
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/02791 z dne 19. 10. 1999 pod
št. vložka 1/10703/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1451901
Firma: E-SAD, družba za trgovino in

storitve, d.o.o.
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Skrajšana firma: E-SAD, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Vodovnikova

ulica 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Lorber Andreja, Spodnji

Duplek, Ciglence 18, vstopila 1. 10. 1999,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Lorber Andreja in direktor Mehić
Esad, Sarajevo, BiH, Kalemova 24, ki za-
stopa družbo brez omejitev, imenovana
1. 10. 1999.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1999: 01132
Sadjarstvo; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52210 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 60240 Cestni tovorni promet.

MURSKA SOBOTA

Rg-406825
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00407 z dne 20. 7. 1999
pri subjektu vpisa RT, gradnja jaht, d.o.o.,
RT Yachtbau GmbH, sedež: Ljutomerska
28, 9250 Gornja Radgona, pod vložno št.
1/02163/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zaznambo sklepov Okrožnega so-
dišča v Murski Soboti opr. št. Pg 251/99-2 z
dne 15. 7. 1999 in Pg 251/99-4 z dne 20. 7.
1999 s temile podatki:

Matična št.: 5909376
Ustanovitelj: Rodemerk Daniel, Köln, Spit-

zangerweg 67, vstopil 30. 5. 1995, vložil
829.362 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Vpišeta se sklepa tukajšnjega sodišča opr.
št. Pg 251/99-2 z dne 15. 7. 1999 in Pg
251/99-4 z dne 20. 7. 1999 z naslednjo
vsebino: “v zavarovanje denarne terjatve se
izda začasna odredba, s katero se toženi stran-
ki prepoveduje odtujiti in obremeniti svoja po-
slovna deleža v podjetju RT, d.o.o., Ljutomer-
ska 28, Gornja Radgona, v višini 829.362
SIT, ki je vpisana v sodni register Okrožnega
sodišča v Murski Soboti v vl. št. 1/2163/00,
in v podjetju MARES-YACHTCHARTER,
d.o.o., Ljutomerska 28, Gornja Radgona, v
višini 514.500 SIT, ki je vpisana v sodni regi-
ster Okrožnega sodišča v Murski Soboti v vl.
št. 1/02378/00.

Prepoved odtujitve in obremenitve po-
slovnih deležev se zaznamuje v sodnem re-
gistru Okrožnega sodišča v Murski Soboti
pri družbeniku Danielu Rodemerku, Spitza-
gerweg 67, Koln, Nemčija.”

Rg-409444
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00105 z dne 19. 11.
1999 pri subjektu vpisa BAUCHEM, Podjet-
je za informatiko, konzulting in zunanjo

trgovino, Dobrovnik, d.o.o., BauChem, In-
formacios, Tanacsadasi es kereskedel-
mi kft, Dobronak, sedež: Dobrovnik 214,
9223 Dobrovnik, pod vložno št.
1/01535/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti in poslovod-
je (direktorja) družbe s temile podatki:

Matična št.: 5644089
Firma: BAUCHEM, Podjetje za informa-

tiko, konzulting in zunanjo trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: BAUCHEM, d.o.o.
Sedež: 9223 Dobrovnik, Dobrovnik

214 – Dobronak 214
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Varga Balint in Varga Joz-

sef, izstopila 25. 2. 1999; Kavšek Jelka,
Ljubljana, Brodarjev trg 1, vstopil 25. 2.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Varga Jozsef, razrešen 25. 2. 1999;
direktorica Kavšek Jelka, imenovana 25. 2.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 11. 1999:
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;

51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
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.; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 65210 Finančni zakup
(leasing); 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
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javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74150 Dejavnost hol-
dingov; 74400 Oglaševanje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
74120 – Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba
ne opravlja revizijskih dejavnosti, od dejavno-
sti pod šifro 74140 – Podjetniško in poslovno
svetovanje pa ne arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

NOVA GORICA

Rg-407899
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/01542 z dne 21. 10.
1999 pod št. vložka 1/03951/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev ko-
manditne družbe s temile podatki:

Matična št.: 1462725
Firma: UM RUKAVINA, k.d., Trgovina,

proizvodnja in storitve
Skrajšana firma: UM RUKAVINA, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 5293 Volčja Draga, Vogrsko

157d
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Rukavina Marijo, Volčja

Draga, Vogrsko 157d, in Cerar Urška, No-
va Gorica, Ljube Šercerja 9, vstopila 20. 9.
1999, vložila po 1.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Rukavina Marijo, imenovan 20. 9.
1999, kot komplementar zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 01411 Urejanje in
vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih
površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo 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 mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-

sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52482 Dejavnost cvetličarn; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6022 Dejavnost taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6412 Kurirska dejavnost, ra-
zen javne pošte; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7470 Čiščenje
stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-407910
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/01544 z dne 26. 10.
1999 pri subjektu vpisa ULTRAPAC, Pre-
delava plastičnih mas, d.o.o., Volčja Dra-
ga, sedež: Volčja Draga 42, 5293 Volčja
Draga, pod vložno št. 1/03142/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5771528
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Gregorič Franko, Renče, Martinuči
20, imenovan 1. 9. 1999.

NOVO MESTO

Rg-404930
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00325 z dne 23. 7.
1999 pri subjektu vpisa INTEGRAL, Pro-
met, turizem in delavnice, d.d., Črno-
melj, sedež: Belokranjska cesta 22,
8340 Črnomelj, pod vložno št.
1/01581/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.d. v d.o.o., spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenikov, zastopnika in članov nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5455111
Firma: INTEGRAL DOLENJSKE IN

BELE KRAJINE, d.o.o., Novo mesto, Pro-
met, turizem in delavnice

Skrajšana firma: INTEGRAL DOLENJSKE
IN BELE KRAJINE, d.o.o., Novo mesto

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8000 Novo mesto, Novi trg 11
Ustanovitelji: Sklad R Slovenije za razvoj,

Ljubljana, Kotnikova 28, Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, Slovenski od-
škodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, Dra-
ginc Jože in ostali udeleženci notranjega od-
kupa delnic iz seznama, ki je priložen statutu
delniške družbe, in Draginc Jože in ostali
udeleženci interne razdelitve delnic iz sezna-
ma, ki je priložen statutu delniške družbe,
izstopili 28. 6. 1999; JURGLIČ, d.o.o., trgo-
vina in servis kmetijskih strojev, Puščava, Mo-
kronog, Puščava 29, vložil 44,477.000 SIT,
Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 160, vložila 8,708.000 SIT,
Draginc Jože, Črnomelj, Pod gozdom 23,
vložil 501.000 SIT, Miketič Ivan, Adlešiči,
Gorenjci 10, vložil 501.000 SIT, Težak Ja-
nez, Metlika, Slamna vas 27, vložil 501.000
SIT, Barič Ivan, Črnomelj, Cankarjeva 3, vlo-
žil 501.000 SIT, Kapš Jože, Semič, Semič
25b, vložil 439.000 SIT, Kuzma Ciril, Črno-
melj, Velika Lahinja 16, vložil 439.000 SIT,
Matotek Marjan, Črnomelj, Zadružna 10b,
vložil 439.000 SIT, Matko Ivan, Črnomelj,
Nazorjeva 14, vložil 439.000 SIT, Kasunić
Janko, Črnomelj, Ulica 11. avgusta 6, vložil
439.000 SIT, Cvejić Stanko, Črnomelj, Vi-
niška 6, vložil 439.000 SIT, Černič Alojz,
Adlešiči, Pribinci 15, vložil 439.000 SIT, Plut
Martin, Semič, Stranska vas 1, vložil
439.000 SIT, Špehar Ivan, Vinica, Sinji vrh
5, vložil 439.000 SIT, Župan Jože, Črno-
melj, Kajuhova 4, vložil 439.000 SIT, Šuklje
Zvonko, Metlika, Lokvica 2, vložil 439.000
SIT, Matkovič Alojz, Dragatuš, Dol. Suhor 6,
vložil 439.000 SIT, Moravec Jože, Draga-
tuš, Mali Nerajec 4, vložil 439.000 SIT, Hor-
vat Janez, Črnomelj, Blatnik 18a, vložil
439.000 SIT, Kralj Marjan, Črnomelj, Zasta-
va n.h., vložil 375.000 SIT, Plut Jožef, Črno-
melj, Lokve 7c, vložil 375.000 SIT, Tomc
Leopold, Črnomelj, Moše Pijade 8, vložil
375.000 SIT, Mušič Janez, Črnomelj, Pre-
šernova 2, vložil 375.000 SIT, Mržljak Mar-
jan, Črnomelj, Kanižarica 34, vložil 375.000
SIT, Babič Ferdo, Gradac, Vranoviči 2b, vlo-
žil 375.000 SIT, Ivanušič Jože, Črnomelj,
Ulica 21. oktobra 17b, vložil 375.000 SIT,
Gršič Jože, Dragatuš, Tanča gora 46, vložil
375.000 SIT, Malerič Bogdan, Črnomelj,
Lojzeta Fabjana 10, vložil 375.000 SIT, Gra-
hek Branko, Črnomelj, Kolodvorska 4, vložil
375.000 SIT, Črnič Srečko, Adlešiči, Pribin-
ci 15, vložil 250.000 SIT, Kobetič Jurij, Čr-
nomelj, Moša Pijade 4, vložil 250.000 SIT,
in Bošnjak Matija, Črnomelj, Marentičeva 8,
vložil 185.000 SIT – vstopili 28. 6. 1999,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jurglič Ignac, razrešen in ponovno
imenovan 28. 6. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Matkovič Alojz,
Mavrin Robert, Korošec Ferdinand, Škoda
Marija in Šujica Peter so izstopili 23. 7. 1999.
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Preoblikovanje delniške družbe v druž-
bo z omejeno odgovornostjo je vpisano na
podlagi zapisnika skupščine družbe z dne
28. 6. 1999.

Sprememba firme in sedeža iz: INTE-
GRAL, Promet, turizem in delavnice, d.d.,
Črnomelj, Črnomelj, Belokranjska cesta 22,
v: INTEGRAL DOLENJSKE IN BELE KRA-
JINE, d.o.o., Novo mesto, Promet, turizem
in delavnice, Novo mesto, Novi trg 11.

Rg-407750
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00796 z dne 11. 10.
1999 pri subjektu vpisa NOVOTEKS TKANI-
NA, izdelovanje preje in tkanin, d.d., se-
dež: Foersterjeva 10, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/01519/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka in članov nadzornega sveta ter povečanje
osnovnega kapitala z vložki s temile podatki:

Matičnašt.: 5040116
Osnovni kapital: 1.224,990.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-

neralna direktorica Kramar Žnidar Milena,
razrešena 9. 9. 1999; generalni direktor Ži-
bert Stojan, Kranj, Pot v Bitnje 52, imeno-
van 10. 9. 1999, zastopa družbo v funkciji
uprave – brez omejitev.

Član nadzornega sveta: Štimac Miroslav,
izstopil 28. 12. 1998; Anterič Sandra, vsto-
pila 28. 12. 1998.

Rg-407789
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00365 z dne 8. 10.
1999 pri subjektu vpisa NOVOTEKS
TKANINA, izdelovanje preje in tkanin,
d.d., sedež: Foersterjeva 10, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/01519/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o pove-
čanju osnovnega kapitala z vložki, spremem-
bo pooblastil zastopnika in članov nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5040116
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-

neralna direktorica Kramar Žnidar Milena,
Novo mesto, Koštialova ulica 9, ki od 17. 9.
1998 zastopa družbo v funkciji uprave –
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Somrak Mar-
jan, Novosel Ivan in Rončevič Niko, izstopili
3. 9. 1998; Jagodic Marko, Krisper Aleš,
Škoberne Josip in Štimac Miroslav, vstopili
3. 9. 1998.

Vpiše se sklep skupščine z dne 28. 12.
1998, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 31,541.000 SIT.

Rg-409127
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00895 z dne 29. 10.
1999 pri subjektu vpisa D & DD. Proizvod-
nja, trgovina, Novo mesto, d.o.o., sedež:
Drgančevje 9, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/03433/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova –
hišne številke s temile podatki:

Matična št.: 5796377
Sedež: 8000 Novo mesto, Drgančev-

je 12.

Rg-409266
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00933 z dne 6. 12.

1999 pri subjektu vpisa MKM, uvoz in iz-
voz, Novo mesto, d.o.o., sedež: Dolenje
Kamence 40, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/03454/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
akta o ustanovitvi ter uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne kla-
sifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5512824
Sedež: 8000 Novo mesto, Dolenje Ka-

mence 78
Dejavnost, vpisana 6. 12. 1999: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-

na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci, 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 5521 Dejavnost planin-
skih domov in mladinskih prenočišč; 5522
Dejavnost kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Dejavnost prehrambe-
nih gostinskih obratov; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 6521
Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
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Izbrisi
 po 33. členu ZFPPod

NOVO MESTO

Popravek
Rg-6210

V Uradnem listu RS, št. 23 z dne 15. 3.
2000, stran 2048, Sr-8933, se pri subjektu
vpisa KOCKA, podjetje za opravljanje trgov-
ske dejavnosti na drobno in debelo Šmarje-
ta, d.o.o., izbriše matična številka.

Okrožno sodišče v Novem mestu

Popravek
Rg-6211

V Uradnem listu RS, št. 23 z dne 15. 3.
2000, stran 2076, Sr-9125, se pri subjek-
tu vpisa CORAL trgovsko in posredniško
podjetje, Mokronog, Preloge 9, d.o.o., ma-
tična številka pravilno glasi: 5306353.

Okrožno sodišče v Novem mestu

jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415 De-
javnost holdingov; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa.

Pod šifro K 74.12 družba ne sme oprav-
ljati revizijske dejavnosti, pod šifro G 51.18
pa družba ne sme opravljati posredništva
pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 10. 1999.

PTUJ

Rg-404170
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00332 z dne 15. 6. 1999 pod
št. vložka 1/09641/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Okrožnega so-
dišča v Mariboru, spremembo sedeža, za-
stopnika in pooblastil zastopnika ter čisto-
pis akta s temile podatki:

Matična št.: 5931169
Firma: ECONOMOS, proizvodnja, trgo-

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

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Slovenja vas 6b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ECONOMOS AUSTRIA

GESELLSCHAFT M.B.H., 8750 Juden-
burg, Gabelhoferstrasse 25, vstopil 15. 4.
1998, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Pirklbauer Rudolf, razrešen 17. 11.
1998; direktor Konrad Peter, Maribor, Pru-
šnikova 44, ki od 17. 11. 1998 zastopa
družbo brez omejitev, in direktor Ziegler
Ludwig, Salzburg, Aignerstrase 70, imeno-
van 17. 11. 1998, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpsiana 15. 6. 1999: 25130
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 25210
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 25240 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega

materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
74820 Pakiranje.

Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču v Mariboru
kot ECONOMOS, proizvodnja, trgovina,
d.o.o., Koroška cesta 54, Maribor, pod vl.
št. Rg 1/9815-00.

Vpiše se čistopis akta z dne 17. 11.
1998.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 2000/00005 Rg-3119
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 2000/00005 z dne 4. 1. 2000 pod
št. vložka 1/00153/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
izbrisa po pripojitvi s temile podatki:

Matična št.: 5033055
Firma: FERRALIT, livarstvo, mode-

larstvo, strojna obdelava, d.d.
Skrajšana firma: FERRALIT, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 3310 Žalec, Cesta žalskega

tabora 10
Osnovni kapital: 373,340.000 SIT
Izbris subjekta vpisa po sklepu o pripoji-

tvi pri prevzemni družbi Okrožnega sodišča
Celje Srg 2920/99 (vl. št. 1/1164/99) z
dne 15. 12. 1999.

Srg 2000/00298 Rg-4612
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 2000/00298 z dne 25. 1. 2000
pod št. vložka 1/00530/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt vpisa za-
radi izbrisa po pripojitvi s temile podatki:

Matična št.: 5151031
Firma: HMEZAD AGRINA, trgovina,

storitve, d.d.
Skrajšana firma: Hmezad AGRINA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 3310 Žalec, Celjska cesta 7
Osnovni kapital: 436,300.000 SIT
Izbris subjekta vpisa po sklepu o pripoji-

tvi pri prevzemni družbi Okrožnega sodišča
Celje Srg 3451/99 (vl. št. 1/1725/00) z
dne 6. 1. 2000.

KOPER

Srg 99/00773 Rg-2117
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00773 z
dne 9. 11. 1999 pod št. vložka
1/04918/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5900298
Firma: P. M. – Posredništvo in stori-

tve, Saccenti & ostali, d.n.o., Portorož
Skrajšana firma: P. M. – Saccenti &

ostali, d.n.o., Portorož
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 6320 Portorož, Obala 105
Osnovni kapital: 64.929 SIT
Ustanovitelja: Dia Paola Giuseppe, dott.

ekonomist in Saccenti Mauro, ekonomist,
izstop 24. 3. 1999.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta soli-
darno prevzela družbenika Saccenti Mauro,
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Via Della Repubblica 39, Verona, Italija in
Di Paola Giuseppe, Viale Druso 58, Bolza-
no, Italija.

Srg 1999/01043 Rg-3034
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/01043
z dne 11. 1. 2000 pod št. vložka
1/04548/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5813719
Firma: ELTIS, podjetje za elektroin-

štalaterske storitve in taksi službo,
d.o.o., Sežana

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

govornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Ivana Rozma-

na 1
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Islam Agim in Islam Suza-

na, izstop 9. 6. 1999.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Islam Agim in Islam Suzana, oba iz Se-
žane, Ulica Ivana Rozmana 1.

Srg 1999/01086 Rg-3035
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/01086
z dne 11. 1. 2000 pod št. vložka
1/00884/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5323584
Firma: B.A.M., trgovina, poslovne sto-

ritve in nepremičnine, d.o.o., Sežana
Skrajšana firma: B.A.M., d.o.o., Sežana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska ce-

sta 109
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelji: Brcar Emilija, prej vpisana

kot Milka, Pangos Anica, prej vpisana kot
Ana in Brcar Aleš, izstop 21. 6. 1999.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Brcar Aleš in Brcar (Milka) Emilija, oba
Vidmašče 7, Sežana ter Pangos (Ana) Ani-
ca, Lipica 13/a, Sežana.

KRANJ

Srg 2206/99 Rg-2146
Družba AVTO SORŽ, trgovina z motor-

nimi vozili, d.o.o., s sedežem Sveti Duh
143, Škofja Loka, vpisana na reg. vl. št.
1/5659/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Gu-
zelj Anton, Puštal 141, Škofja Loka.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 1. 2000

Srg 2300/99 Rg-2147
Družba MEDVED – KOPRIVEC, av-

toservis, d.n.o., s sedežem Staretova 32,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/5172/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Medved Marjan, Staretova 32, Kranj in Ko-
privec Bojan, Staretova 37, Kranj.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 12. 1999

Srg 260/99 Rg-2151
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi opr. št. Srg 260/99 zaradi vpisa pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku
dne 7. 12. 1999 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/5607/00 vpiše izbris družbe
ASTERA 1, trgovina in posredovanje,
d.o.o., s sedežem Struževo 49, Kranj, za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 12. 1999

Srg 2285/99 Rg-3758
Družba GAZ, trgovina, servis in stori-

tve, d.o.o., Tržič, s sedežem Zvirče 5, Tr-
žič, vpisana na reg. vl. št. 1/5412/00, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Gros Zvonko in Gros Alenka, oba Zvirče 5,
Tržič.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 1. 2000

Srg 137/2000 Rg-3759
Družba QARR, podjetje za gradbeno

dejavnost, d.o.o., Kranj, s sedežem Tri-
glavska 2, Kranj, vpisana na reg. vl. št.
1/4726/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Sylej-
man Qarri, Vrhpolje 33, Sežana.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 1. 2000

Srg 113/2000 Rg-3760
Družba DOM, trgovina na drobno,

d.o.o., Žabnica, s sedežem v Žabnici 68,
vpisana na reg. vl. št. 1/348/00, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Haf-
ner Marko, Žabnica 68, 4209 Žabnica.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču

v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 31. 1. 2000

Srg 1317/97 Rg-3761
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 1317/97 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
25. 1. 2000 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/5993/00 vpiše izbris družbe SO-
LENOID, družba za proizvodnjo električ-
ne opreme, d.o.o., Železniki, s sedežem
Jesenovec 12, Železniki, zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 1. 2000

Srg 1999/02427 Rg-3800
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02427 z dne 7. 1. 2000 pod
št. vložka 1/05535/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča podružnico zaradi pre-
nehanja s temile podatki:

Matična št.: 5803063
Firma: AB SANDVIK INTERNATIONAL,

PREDSTAVNIŠTVO V SLOVENIJI
Skrajšana firma: AB SANDVIK INTER-

NATIONAL
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 4000 Kranj, Koroška c. 2
Ustanovitelj: AB SANDVIK INTERNA-

TIONAL, izstop 10. 12. 1999.

Srg 2000/00091 Rg-3817
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 2000/00091 z dne 11. 1. 2000
pod št. vložka 1/01292/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt vpisa za-
radi pripojitve k Iskra industrija sestavnih
delov, d.d., Kranj s temile podatki:

Matična št.: 5045100
Firma: ISKRA OTC, Tovarna orodij in

naprav, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4000 Kranj, Savska Loka 4
Osnovni kapital: 141,497.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Sloven-
ski odškodninski sklad, Slovenska razvojna
družba, d.d., udeleženci interne razdelitve,
udeleženci notranjega odkupa in obstoječe
trajne vloge domačih pravnih oseb, izstopili
29. 10. 1999.

KRŠKO

Srg 601/99-3 Rg-2891
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pred-
log predlagatelja Abram Andreja, Dobrava
pri Kostanjevici 4/a, Kostanjevica na Krki,
objavlja sklep:

Družba ABRAM, trgovsko in gradbeno
podjetje Kostanjevica, d.o.o., Dobrava
4a, Kostanjevica na Krki, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 8. 9. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Abram Andrej, Dobrava
pri Kostanjevici 4/a, Kostanjevica na Krki, z
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ustanovitvenim kapitalom 1,707.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
1,707.000 SIT prenese v celoti na Abram
Andreja.

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

Okrožno sodišče v Krškem
dne 7. 2. 2000

Srg 644/99-5 Rg-2899
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pred-
log predlagateljev Jarabek Gordane in Jara-
bek Vladimirja, oba stanujoča Kettejeva 1,
Brežice, za vpis prenehanja družbe po skraj-
šanem postopku in izbris iz sodnega regi-
stra na podlagi določila 398. člena zakona
o gospodarskih družbah in 38. in 25. člena
uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb
v sodni register dne 9. 2. 2000 po uradni
dolžnosti sklenilo:

Jarabek in družbeniki GVG, posred-
ništvo, trgovina in storitve, d.n.o., Breži-
ce, Valvazorjeva 32, Brežice, se izbriše iz
sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela Jarabek Gor-
dana in Jarabek Vladimir, oba Kettejeva 1,
Brežice.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritož-
bo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 9. 2. 2000

Srg 228/99 Rg-2886
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pred-
log predlagatelja WESTINGHOUSE ELEC-
TRONIC SA ZUG – ŠVICA, Gotthardstrasse
3, c/o. Moneta AG, za prenehanje po skraj-
šanem postopku in izbris iz sodnega regi-
stra podružnice WESTINGHOUSE ELEC-
TRIC S.A. GLAVNA PODRUŽNICA, Vrbina
12, Krško, dne 16. 2. 2000 objavlja sklep:

Podružnica WESTINGHOUSE ELEC-
TRIC S.A. GLAVNA PODRUŽNICA, Vrbina
12, Krško, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 12. 7. 1999.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je WESTINGHOUSE ELEC-
TRIC SA ZUG – Švica, Gotthardstrasse 3,
c/o Moneta AG, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti po-
družnice.

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

Okrožno sodišče v Krškem
dne 16. 2. 2000

Srg 628/99 Rg-3487
Okrožno sodišče v Krškem, gospo-

darski oddelek, kot registrsko sodišče na
predlog predlagateljice Ribič Frančiške,
Dolga Raka 4, Raka, za prenehanje po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe VPT, podjetje za vzdrže-
vanje, prevoz in trgovino, d.o.o., Raka,
Dolga Raka 4, dne 22. 2. 2000 objavlja
sklep:

Družba VPT, podjetje za vzdrževanje,
prevoz in trgovino, d.o.o., Raka, Dolga
Raka 4, Raka, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 7. 10.
1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Ribič Frančiška, Dol-
ga Raka 4, Raka, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,602.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
1,602.000 SIT prenese v celoti na Ribič
Frančiško.

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

Okrožno sodišče v Krškem
dne 22. 2. 2000

LJUBLJANA

Srg 15228/99 Rg-50
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog IMPERIAL SLOVENIJA
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21, za preneha-
nje družbe po skrajšanem postopku in iz-
bris iz sodnega registra družbe IMPERIAL
SLOVENIJA, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21
objavlja sklep:

IMPERIAL SLOVENIJA, d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska 21, reg. št. vl. 1/29964/00
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 15. 12. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.

Ustanovitelj je IMPERIAL KAPITAL-
BETEILIGUNGGESELLSCHAFT, m.b.H. &
Co. KG, Linz, Avstrija, z ustanovitvenim ka-
pitalom 1,500.000 SIT. Vse obveznosti pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be prevzame družbenik.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se kapital družbe prenese na druž-
benika.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2000

Srg 15226/99 Rg-51
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog PFRS, d.o.o., Ljubljana,
Andreja Bitenca 68, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe PFRS, d.o.o., Ljubljana,
Andreja Bitenca 68, objavlja sklep:

PFRS, d.o.o., Ljubljana, Andreja Bi-
tenca 68, reg. št. vl. 1/16610/00 prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 31. 12. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Janjevak Sonja, Ljub-
ljana, Andreja Bitenca 66, z ustanovitvenim
kapitalom 1,528.144 SIT. Vse obveznosti
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe prevzame družbenica.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se kapital družbe prenese na druž-
benico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2000

Srg 95/01763 Rg-382
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 95/01763 z dne 25. 8. 1999 pod
št. vložka 1/06388/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: SURUS, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, zastopstva z usnjem,
Ljubljana, Celovška 106

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 106
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kuhar Andrija in Kuhar

Blaž, izstop 14. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 14. 3. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti izbrisane druž-
be sta prevzela ustanovitelja Andrija Kuhar,
Celovška 106, Ljubljana in Blaž Kuhar, Dal-
matinova 11, Ljubljana.

Srg 95/01047 Rg-383
Okrožno sodišče v Ljubljani Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01047 z dne 25. 8. 1999 pod št. vlož-
ka 1/09417/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: MR-COMMERCE, export-im-
port, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1234 Mengeš, Šinkova 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
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Ustanovitelj: Rogović Miroslav, izstop
27. 12. 1995.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti izbrisane
družbe je prevzel Miroslav Rogovič, Čopo-
va 4, Mengeš.

Srg 96/03386 Rg-489
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/03386 z dne 15. 7. 1999 pod št.
vložka 1/23198/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: W.W. TRADE, d.o.o., Trgovsko
podjetje, Ljubljana

Skrajšana firma: W. W. TRADE, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež:  1000   Ljubljana,   Trubarje-
va 61

Osnovni kapital: 501.200 SIT
Ustanovitelja: Jamnišek Srečko in Mul-

ler Bernd, izstop 19. 6. 1996.
Sklep skupščine z dne 19. 6. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti izbrisane
družbe sta prevzela Jamnišek Srečko, Tru-
barjeva 61, Ljubljana in Muller Bernd,
Oberstrasse 17, Hannover.

Srg 96/02943 Rg-492
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarstvo sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/02943 z dne 15. 7. 1999 pod št.
vložka 1/18109/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: COCKTAIL BAR, d.o.o., go-
stinstvo, trgovina, storitve, Ljubljana,
Tržnica Koseze

Skrajšana firma: COCKTAIL BAR,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Tržnica Ko-
seze

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Kolenc Gordana, izstop

15. 5. 1996.
Sklep skupščine z dne 15. 5. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti izbrisane
družbe je prevzela Kolenc Gordana, Ul.
bratov Učakar 46, Ljubljana.

Srg 94/11158 Rg-497
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/11158 z dne 14. 7. 1999 pod št.
vložka 1/21758/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku s temile podatki:

Firma: JOŠT, podjetje za kmečki turi-
zem, gostinstvo in trgovino, d.o.o., Škof-
ljica, Dolenjska cesta 433

Skrajšana firma: JOŠT, d.o.o., Škofljica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1291 Škofljica, Dolenjska ce-

sta 433
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Rupnik Alojzij, izstop

31. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 31. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti izbrisane
družbe je prevzel Rupnik Alojzij, Dolenjska
c. 433, Škofljica.

Srg 94/03467 Rg-500
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/03467 z dne 14. 7. 1999 pod št.
vložka 1/24534/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku s temile podatki:

Firma: STUDIO NEMO, podjetje za
ustvarjanje avtorskih del, organizacijo
in trženje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: STUDIO NEMO,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Aljaževa 41
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Vargazon Friderik in Dvor-

žak Aleš, izstopila 21. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 21. 4. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti izbrisane
družbe sta prevzela Friderik Vargazon, Vr-
hovci XXI/24, Ljubljana in Aleš Dvoržak,
Aljaževa 41, Ljubljana.

Srg 99/03325 Rg-501
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03325 z dne 25. 11. 1999 pod št. vlož-
ka 1/21145/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5759595
Firma: E & E, zasebno podjetje za

trgovino na debelo in drobno, zunanja
trgovina, gostinjstvo in turizem, d.o.o.

Skrajšana firma: E & E, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 13
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanoviteljici: Emeer Edita in Kotnik

Barbara, izstopili 15. 6. 1999.
Sklep skupščine z dne 15. 6. 1999 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti izbrisane
družbe sta prevzeli Edita Emmer, Ljublja-
na, Glinškova ploščad 1, in Barbara Pirc,
Vrhpolje pri Kamniku 45.

Srg 99/11018 Rg-523
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11018 z dne 25. 11. 1999 pod št.

vložka 1/27362/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča nadomestni sklep za
Srg 429/99 zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5932041
Firma: PLESEC, izobraževanje, ples,

šport, k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: PLESEC, k.d., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Ane Zi-

herlove 8
Osnovni kapital: 1.000 SIT
Ustanoviteljici: Plesec Nuša in Kavšek

Mateja, izstopili 4. 1. 1999.
Sklep ustanoviteljic o prenehanju druž-

be po skrajšanem postopku z dne 4. 1.
1999.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela Nuša Plesec, Ljubljana, Ulica Ane
Ziherlove 8.

Srg 99/04111 Rg-566
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04111 z dne 12. 11. 1999 pod št.
vložka 1/12066/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku s temile podatki:

Matična št.: 5485410
Firma: BS - TRG, Trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Tre-
binjska 1

Skrajšana firma: BS - TRG, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trebinjska 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Žgajnar Matija, Žgajnar Pe-

ter in BS - TRG, d.o.o., Ljubljana, izstop
16. 7. 1999.

Sklep skupščine z dne 16. 7. 1999 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Žgajnar Matija in Žgajnar Peter,
oba Trebinjska 1, Ljubljana.

Srg 99/02294 Rg-598
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02294 z dne 2. 11. 1999 pod št.
vložka 1/10515/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
haja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Matična št.: 5448379
Firma: MIKENG INTERNATIONAL &

COMPS, Marketing, Inženiring in Kon-
zulting integriranih rešitev, d.o.o., Steg-
ne 21, Ljubljana

Skrajšana firma: MIKeng International
& COMPs, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Osnovni kapital: 1,660.000 SIT
Ustanovitelj: Krstič Djordje, izstop

14. 4. 1999.
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Sklep skupščine o izbrisu družbe po
skrajšanem postopku dne 14. 4. 1999.

Prenehanje družbe po skrajšanem po-
stopku. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe je prevzel Krstič
Djordje, Cesta Iva Slavca 5, Kranj.

Srg 99/03847 Rg-730
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03847 z dne 23. 8. 1999 pod št.
vložka 1/26587/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
izbrisa tuje podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5911133
Firma: THE BEST MTM ENTERPRISE

LIMITED, PODRUŽNICA
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 54
Ustanovitelj: THE BEST MTM ENTER-

PRISE LIMITED, ISLE OF MAN, izstop
21. 6. 1999.

Izbris podružnice na podlagi sklepa
ustanovitelja z dne 21. 6. 1999.

Srg 99/02797 Rg-1014
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02797 z dne 4. 11. 1999 pod št.
vložka 1/16830/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku s temile podatki:

Matična št.: 5620899
Firma: TMF ENGINEERING, Inženi-

ring, storitve, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: TMF ENGINEERING,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1231 Ljubljana - Črnuče, To-
minškova 57

Osnovni kapital: 2,481.000 SIT
Ustanovitelj: Oblak Gregor, izstop

26. 5. 1999.
Sklep skupščine z dne 26. 5. 1999 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Oblak Gregor, Tominškova 57,
Ljubljana.

Srg 96/03275 Rg-1258
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/03275 z dne 9. 7. 1999 pod št.
vložka 1/07532/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku s temile podatki:

Matična št.: 5592950
Firma: ŽUNIČ BERTA & MARKO,

d.n.o., trgovina na drobno in debelo
Skrajšana firma: ŽUNIČ BERTA &

MARKO, d.n.o., Ravni dol
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1317 Sodražica, Ravni dol,

n.h.
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Žunič Berta in Žunič Mar-

ko, izstop 28. 6. 1996.

Sklep skupščine z dne 28. 6. 1996 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Žunič Marko, Igriška ulica 3, Ljub-
ljana in Žunič Berta, Dolenjska cesta 45 D,
Ljubljana.

Srg 94/05042 Rg-374
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/05042 z dne 25. 8. 1999 pod št.
vložka 1/22283/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: SATEL 1, trgovina, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: SATEL 1, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Bičevje 1
Osnovni kapital: 300.000 SIT
Ustanovitelja: Crnomarkovič Marko in

Večaj Željko, izstop 1. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Marko Crnomarkovič, Keršičeva
16a, Trbovlje in Željko Večaj, Kralja Zvoni-
mira 3, Zagreb.

Srg 1996/03253 Rg-3162
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 1996/03253 z dne 9. 2. 2000 pod št.
vložka 1/15859/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5581222
Firma: ALLCOM, Trgovsko podjetje,

d.o.o., Roška 40, 1330 Kočevje
Skrajšana firma: ALLCOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1330 Kočevje, Roška 40
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Bokan Janez, izstop 7. 6.

1996.
Sklep skupščine z dne 7. 6. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku. Obveznost plači-
la morebitnih obveznosti izbrisane družbe
je prevzel Bokan Janez, Roška 40, Kočev-
je.

Srg 99/02732 Rg-3167
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02732 z dne 27. 12. 1999 pod št.
vložka 1/20013/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5671981
Firma: MEDIA MARKETING MM,

d.o.o., nakup in prodaja medijskega
prostora, Ljubljana

Skrajšana firma: MEDIA MARKETING
M & M, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 50
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Studio Marketing J. Walter

Thompson International, d.o.o., izstop
26. 5. 1999.

Sklep skupščine z dne 26. 5. 1999 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe
prevzema Studio Marketing J. Walter
Thompson International, d.o.o., Ljubljana,
Vojkova 74.

Srg 1999/10361 Rg-3254
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 1999/10361 z dne 25. 1. 2000 pod
št. vložka 1/15161/00 izbrisalo iz sodne-
ga registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5556236
Firma: EUROSTOR, d.o.o., Podjetje

za storitve, trgovino, uvoz, izvoz Ljub-
ljana, Mačkovci 51, Domžale

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1230 Domžale, Mačkovci 51
Osnovni kapital: 1,576.739,89 SIT
Ustanovitelj: Notar Matej, izstop 20. 9.

1999.
Sklep skupščine z dne 20. 9. 1999 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih  obveznosti  izbrisane  družbe
je  prevzel  Notar  Matej,  Domžale,  Mač-
kovci 51.

Srg 13864/99 Rg-3486
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog MICHTNER-OPTIK, trgov-
ska družba, d.o.o., Cesta na Krko 12, Gro-
suplje, za prenehanje družbe po skrajša-
nem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe MICHTNER-OPTIK trgovska druž-
ba, d.o.o., objavlja sklep:

MICHTNER-OPTIK, trgovska družba,
d.o.o., reg. št. vl. 1/25722/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 12. 11. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in vsa
razmerja z delojemalci so bila sporazumno
urejena.

Ustanovitelj je družba RODENSTOCK,
GmbH, 1060 Wien, Schmalzhofgasse 12,
ki je pravna naslednica družbe MICHTNER
OPTIK, GmbH, Schmalzhofgasse 12, Wien,
z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2000

Srg 99/02487 Rg-3533
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02487 z dne 6. 12. 1999 pod št.
vložka 1/14411/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: INTRACO, podjetje za zasto-
panje, trgovino na debelo in drobno,
uvoz - izvoz ter projektiranje, d.o.o.,
Ljubljana, Vodnikova 4

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Moljk Vincencij Janez, iz-

stop 26. 3. 1998 in Vogrinec-Moljk Sonja
Marija, izstop 3. 9. 1999.

Sklep skupščine z dne 3. 9. 1999 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela Vogrinec-Moljk Sonja Marija, Vod-
nikova 4, Ljubljana.

Srg 94/12655 Rg-3538
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/12655 z dne 20. 12. 1999 pod št.
vložka 1/04108/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: KEOPS, d.o.o., podjetje za
marketing, inženiring, organizacijo pro-
izvodnje, komercialno posredovanje ter
trgovino

Skrajšana firma: KEOPS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1352 Preserje, Jezero 97
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Svete Pavel in Svete Pe-

ter, izstop 20. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 6. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Svete Peter in Svete Pavel, oba
Jezero 97, Preserje.

Srg 94/12336 Rg-3539
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12336 z dne 20. 12. 1999 pod št. vlož-
ka 1/09342/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: BAVARIA, trgovina, proizvod-
nja, zastopstvo, d.o.o., Trbovlje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1420 Trbovlje, Dom in vrt 22
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Čop Martin in Krauter

Herbert, izstop 19. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 19. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Martin Čop, Dom in vrt 22 in Her-
bert Krauter, Anger Traunstein, Rohro-
moos, ZRN.

Srg 94/11007 Rg-3545
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/11007 z dne 20. 12. 1999 pod št.
vložka 1/05480/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: EUROCAFE, notranja in zuna-
nja trgovina, d.o.o., Ljubljana, Rebolje-
va 6

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Reboljeva 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Mladenič Mladen, izstop

27. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Mladenič Mladen, Reboljeva 6,
Ljubljana.

Srg 94/07384 Rg-3556
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/07384 z dne 20. 12. 1999 pod št.
vložka 1/07846/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: MAP, podjetje za svetovanje,
organizacijo in trgovino, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Kogejeva 13
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Podlogar Marko in Mejač

Mitja, izstop 18. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Podlogar Marko, Kogejeva 13,
Ljubljana in Mejač Mitja, Trg osvoboditve
7, Ljubljana.

Srg 94/01664 Rg-3562
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/01664 z dne 20. 12. 1999 pod št.
vložka 1/23756/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: GODIVA, d.o.o., Ljubljana, Lin-
hartova 3, trgovina z umetnostnimi iz-
delki in izdelki domače obrti, galerij-
ska dejavnost, zastavljalnica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova 3
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljici: Vlaj Alenka in Vlaj Ana

Marija, izstop 25. 2. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 2. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzeli Vlaj Alenka in Vlaj Ana Marija, obe
Sallaumines 5b, Trbovlje.

Srg 94/08512 Rg-3598
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/08512 z dne 9. 11. 1999 pod št.
vložka 1/21046/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: AHLIN, prevozništvo in druge
storitve, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Štembalo-
va 38

Osnovni kapital: 346.467 SIT
Ustanovitelj: Ahlin Bojan, izstop 24. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 24. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Ahlin Bojan, Štembalova 38, Ljubljana.

Srg 94/09897 Rg-3599
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/09897 z dne 9. 11. 1999 pod št.
vložka 1/17337/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: JU-JU, d.o.o., podjetje za go-
stinstvo, turizem in trgovino, Društvena
2, Ljubljana

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Društvena 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljici: Urbanec Justina in Jež

Julija, izstop 26. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 26. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzeli
Urbanec Justina, Slamnikarska 14, Mengeš
in Jež Julija, Društvena 2, Ljubljana.

Srg 1199/09999 Rg-3622
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 1999/09999 z dne 27. 1. 2000 pod
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št. vložka 1/22813/00 izbrisalo iz sodne-
ga registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5760313
Firma: JAVORKA, Družba za trgovino

in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: JAVORKA, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1261 Ljubljana - Dobrunje,

Javor 10/B
Osnovni kapital: 1,506.100 SIT
Ustanoviteljica: Zabukovec Majda, iz-

stop 5. 7. 1999.
Sklep skupščine z dne 5. 7. 1999 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela Majda Zabukovec, Litijska cesta
103 A, Ljubljana.

Srg 1999/11731 Rg-4011
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 1999/1173 z dne 9. 2. 2000 pod št.
vložka 1/26868/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča tujo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5911362
Firma: ICI INTERNATIONAL LIMITED,

podružnica v Sloveniji
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Einspielerje-

va 6
Ustanovitelj: ICI International Limited, iz-

stop 1. 1. 2000.
Izbris tuje podružnice na podlagi sklepa

ustanovitelja z dne 1. 1. 2000.

Srg 11732/99 Rg-4624
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog predlagatelja za preneha-
nje družbe po skrajšanem postopku in iz-
bris iz sodnega registra družbe LAS, Trgo-
vina in storitve, d.o.o., Loški potok, Retje
135, objavlja sklep:

LAS, Trgovina in storitve, d.o.o.,
Loški potok, Retje 135, reg. št. vl.
1/23447/00, preneha po sklepu skupšči-
ne z dne 15. 11. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Družbenika sta Levstek Branko in Lev-
stek Ivica, oba Retje 135, Loški potok, z
ustanovitvenim kapitalom 1,970.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v celoti
prenese na Levstek Brankota v znesku
1,920.000 SIT in na Levstek Ivico v zne-
sku 50.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2000

Srg 96/03295 Rg-491
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/03295 z dne 22. 7. 1999 pod št.
vložka 1/17388/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku s temile podatki:

Firma: GEO-DOM, d.o.o., podjetje za
zemljemerstvo, svetovanje, trgovino in
izvoz ter uvoz, Mačkovci 40, Domžale

Skrajšana firma: GEO-DOM, d.o.o.,
Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1230 Domžale, Mačkovci 40
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Miklič Matjaž in Verbič

Marko, izstop 21. 6. 1996.
Sklep skupščine z dne 21. 6. 1996 o

prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Miklič Matjaž, Mačkovci 40, Dom-
žale in Verbič Marko, Pržanjska ulica 9,
Ljubljana.

Srg 94/13143 Rg-495
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/13143 z dne 14. 7. 1999 pod št.
vložka 1/23548/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku s temile podatki:

Firma: LEMVI, podjetje za trgovino in
obrtne storitve, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Tončke Če-
čeve 36

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Milar Vinko, izstop 30. 5.

1994.
Sklep skupščine o prenehanju družbe

po skrajšanem postopku z dne 30. 5.
1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Vinko Milar, Tončke Čečeve 36,
Ljubljana.

Srg 99/11099 Rg-594
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11099 z dne 2. 11. 1999 pod št.
vložka 1/10382/01 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku s temile podatki:

Firma: UNIRENT, rent-a-car, trgovina
in transport, d.o.o., Ljubljana, Posloval-
nica Ljubljana

Skrajšana firma: UNIRENT, d.o.o.,
Ljubljana, Poslovalnica

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Tavčarjeva 6
Ustanovitelj: UNIRENT, rent-a-car, trgo-

vina in transport, d.o.o., izstop 31. 12.
1998.

Izbris poslovne enote zaradi izbrisa
d.o.o.

Srg 98/07510 Rg-595
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07510 z dne 2. 11. 1999 pod št.
vložka 1/10382/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku s temile podatki:

Matična št.: 5447747
Firma: UNIRENT, rent-a-car, trgovina

in transport, d.o.o.
Skrajšana firma: UNIRENT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Jana  Hu-

sa 17
Osnovni kapital: 8,000.000 SIT
Ustanovitelj: Dernovšek Aleš, izstop

26. 4. 1997.
Sklep skupščine z dne 31. 12. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela Dernovšek Lidija, Ulica Jana Hu-
sa 17, Ljubljana, na podlagi pravnomočne-
ga sklepa o dedovanju, opr. št. I D
653/97-5 z dne 9. 12. 1998.

Srg 99/00165 Rg-1180
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00165 z dne 9. 7. 1999 pod št.
vložka 1/16223/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku s temile podatki:

Matična št.: 5574498
Firma: FRANCK COMMERCE, Podjet-

je za notranjo in zunanjo trgovino,
d.o.o., Ljubljana-Dobrunje, Sostrska c.
20a

Skrajšana firma: FRANCK COM-
MERCE, d.o.o., Ljubljana-Dobrunje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1261 Ljubljana Dobrunje, So-
sterska c. 20a

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: FRANCK, prehrambena in-

dustrija, p.o., izstop 7. 1. 1999.
Sklep skupščine z dne 7. 1. 1999 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel FRANCK, prehrambena industrija,
p.o., Vodovodna 20, Zagreb.

Srg 99/09906 Rg-1409
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09906 z dne 3. 12. 1999 pod št.
vložka 1/05185/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku s temile podatki:

Matična št.: 5358752
Firma: TRIMAT, gostinstvo, turizem,

trgovina, prevoz in dostava, d.o.o., La-
ze št. 3, 1219 Laze v Tuhinju
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1219 Laze v Tuhinju, Laze št. 3
Osnovni kapital: 1,614.312,50 SIT
Ustanovitelja: Hribar Ivan in Hribar Mari-

ja, izstop 1. 9. 1999.
Sklep skupščine z dne 1. 9. 1999 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Hribar Ivan in Hribar Marija, oba
Laze št. 3, Laze v Tuhinju.

Srg 1999/12119 Rg-2085
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12119 z dne 27. 12. 1999 pod št.
vložka 1/20034/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku s temile podatki:

Matična št.: 5673593
Firma: GALATEX, Podjetje za trgovi-

no z bižuterijo in tekstilom, d.o.o., Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Goriška 69
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Glasnović Zdenka in Gla-

snović Josip, izstop 23. 11. 1999.
Sklep skupščine z dne 23. 11. 1999 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Glasnović Zdenka, Ulica bratov
Tuma 22, Ljubljana in Glasnović Josip, An-
te Topića Mimare 6, Zagreb.

Srg 99/01341 Rg-2333
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01341z dne 15. 12. 1999 pod št.
vložka 1/26833/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku s temile podatki:

Matična št.: 5893364
Firma: MARKOVIČ IN SMRKE, družba

za storitveno dejavnost, d.n.o., Ljublja-
na, Gotska ul. 3

Skrajšana firma: MARKOVIČ IN SMR-
KE, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1117 Ljubljana, Gotska ul. 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Markovič Ivan in Smrke

Jože, izstop 16. 3. 1999.
Sklep skupščine z dne 16. 3. 1999 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Markovič Ivan, Gotska ul. 3, Ljub-
ljana in Smrke Jože, Slovenska 8, Ljub-
ljana.

Srg 99/10347 Rg-2511
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10347 z dne 21. 12. 1999 pod št.
vložka 1/02044/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku s temile podatki:

Matična št.: 5279534
Firma: Trajna delovna skupnost sa-

mostojnih kulturnih delavcev BLAN-
CACAZA, p.o., Ljubljana

Skrajšana firma: BLANCACAZA, p.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: TDS
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 41
Sklep ustanoviteljev z dne 14. 10.

1996 o prenehanju trajne delovne skupno-
sti po skrajšanem postopku.

Izbris  trajne  delovne  skupnosti  zaradi
prenehanja  po  skrajšanem  postopku.
Obveznost  plačila  morebitnih  obveznosti
izbrisane  trajne  delovne  skupnosti  so
prevzeli Jurjaševič Boris, Tomšičeva 40,
Maribor, Pediček Igor, Celovška 45, Ljub-
ljana in Dolmark Jože, Miren 138, Nova
Gorica.

Srg 99/14681 Rg-2567
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/14681 z dne 24. 12. 1999 pod št.
vložka 1/25972/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku s temile podatki:

Matična št.: 5892902
Firma: PODRUŽNICA “TIRRENA

SCAVI S.P.A.” FIRENCE ITALIA v Ljub-
ljani

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež:  1000  Ljubljana,  Dunajska

c. 22
Ustanovitelj: TIRRENA SCAVI, S.P.A.,

izstop 20. 10. 1999.
Izbris podružnice na podlagi sklepa

ustanovitelja z dne 20. 10. 1999.

Srg 1999/15440 Rg-2571
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 1999/15440 z dne 29. 12. 1999 pod
št. vložka 1/13812/02 izbrisalo iz sodne-
ga registra tega sodišča nadomestni sklep
za Srg 3843/99 – izbris, s temile podatki:

Matična št.: 5536910003
Firma: SKOK, podjetje za ustvarjanje,

proizvodnjo, prodajo in posredovanje,
d.o.o., podružnica Mestni log 55, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: SKOK, d.o.o., podruž-
nica Mestni log 55, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež:  1000  Ljubljana,  Mestni

log 55
Ustanovitelj: SKOK, podjetje za ustvar-

janje, proizvodnjo, prodajo in posredova-
nje, d.o.o., izstop 1. 7. 1999.

Izbris podružnice na podlagi sklepa
ustanovitelja z dne 1. 7. 1999.

Srg 99/10864 Rg-2724
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/10864 z dne 20. 12. 1999 pod št.
vložka 1/28401/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
zaključka redne likvidacije s temile podatki:

Matična št.: 5971322
Firma: MM INTERNATIONAL, uvoz –

izvoz, d.o.o., Ljubljana, Zaloška 149 – v
likvidaciji

Skrajšana firma: MM INTERNATIONAL,
d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 149
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Muller Polonca, izstop

27. 9. 1999.
Izbris družbe zaradi zaključka likvidaci-

je. Poslovne knjige, knjigovodska doku-
mentacija in dokumentacija o likvidacij-
skem postopku, je shranjena pri ustanovi-
teljici družbe Polonci Muller, Preglov trg 4,
Ljubljana.

Pri vpisu podatkov so bile črke z dodat-
nimi oznakami vpisane tako, da so bile do-
datne oznake izpuščene.

Srg 1999/10999 Rg-2854
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10999 z dne 24. 1. 2000 pod št.
vložka 1/22921/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku s temile podatki:

Matična št.: 55799023
Firma: DOLJAK, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in računovodske storitve,
k.d., Ljubljana, Flandrova 17

Skrajšana firma: DOLJAK, k.d., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Flandrova 17
Osnovni kapital: 146.475 SIT
Ustanovitelja: Doljak Mojca in Doljak

Dušan, izstop 25. 10. 1999.
Sklep skupščine z dne 25. 10. 1999 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Doljak Mojca in Doljak Dušan, oba
Flandrova 17, Ljubljana.

Srg 2000/3991 Rg-6058
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlogom SCT – INTERNA-
TIONAL, d.d., Slovenska 56, Ljubljana, za
vpis prenehanja družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
družbe SCT – INTERNATIONAL, d.d., Pod-
jetje za gradbeništvo in inženiring, Sloven-
ska c. 56,  Ljubljana,  dne  11. 4. 2000
objavlja  sklep:

SCT – INTERNATIONAL, d.d., Pod-
jetje za gradbeništvo in inženiring, Slo-
venska c. 56, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 16. 3. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Edini delničar je SCT, d.d., z ustanovi-
tvenim kapitalom 3,000.000 SIT, ki prev-
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zema obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje druž-
be prenese v celoti na delničarja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2000

MARIBOR

Srg 1566/2000 Rg-52
Družba AKLEJ, trgovsko, storitveno

in proizvodno podjetje, d.o.o., Maribor,
Sokolska 19, reg. št. vl. 1/4892-00, ka-
tere družbenik je Verzel Srečko, Gospos-
vetska 45, Maribor, po sklepu družbenika
družbe z dne 28. 2. 2000 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti upnikom je prevzel Verzel
Srečko.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 2. 2000

Srg 1365/98 Rg-53
Družba WUPI, trgovina, storitve, pre-

voz in raziskovanje, d.o.o., Maribor, Par-
tizanska cesta 30, reg. št. vl. 1/9904-00,
katere družbeniki so Veritas B.H., Borzno
posredniška hiša, d.o.o., Partizanska c.
30, Maribor, Alojz Vidmar, Hudalesova uli-
ca 14, Maribor in Dragan Graorac, Ko-
roška c. 67, Maribor, po sklepu družbeni-
kov z dne 2. 10. 1998 preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti upnikom so prevzeli Veritas
B.H., Borzno posredniška hiša, d.o.o.,
Alojz Vidmar in Dragan Graorac.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 2. 1999

Srg 1532/2000 Rg-55
Družba LIGA, trgovsko podjetje na

malo in veliko, export-import, posred-
ništvo, svetovanje in storitve, d.o.o., Ko-
roška ul. 14, Ruše, reg. št. vl.
1/7181-00, katere družbenik je Potočnik
Franc, Koroška ulica 14, Ruše, po sklepu
družbenika družbe z dne 8. 4. 2000 pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti upnikom je prevzel Potočnik
Franc.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva

objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 4. 2000

Srg 1438/2000 Rg-54
Družba RUMPF IN DRUGI, trgovina in

storitve, d.n.o., Maribor, Gregorčičeva
ulica 29a, reg. št. vl. 1/9876-00, katere
družbenika sta Rumpf Karl in Rumpf Eveli-
ne, oba Neudorf 2/a, 8410 Wildon, Avstri-
ja, po sklepu družbenikov družbe z dne
1. 2. 2000 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Rumpf
Karl in Rumpf Eveline.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 4. 2000

Srg 99/00780 Rg-1726
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00780 z dne 15. 12.
1999 pod št. vložka 1/07222/00 izbrisa-
lo iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5709784
Firma: SIRING, družba za proizvod-

njo, gradbeništvo, trgovino, gostinstvo
in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: SIRING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ipavčeva 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Milatovič Danica, izsto-

pila 15. 12. 1999.

Srg 2000/00666 Rg-3340
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 2000/00666 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/07529/00 izbrisa-
lo iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi zaključka stečajnega postop-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5708150
Firma: TI MIT, podjetje za usposab-

ljanje in zaposlovanje invalidov – pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o. – v stečaju

Skrajšana firma: TI MIT, d.o.o. – v ste-
čaju

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Ulica kraljevi-
ča Marka 19

Osnovni kapital: 2,490.700 SIT
Ustanoviteljica: MIT Tovarna tkanin Me-

lje, d.o.o., izstop 4. 1. 2000.
Dne 18. 1. 2000 se družba izbriše iz

sodnega registra zaradi zaključka stečaj-
nega postopka po sklepu tega sodišča št.
St 41/99 z dne 2. 12. 1999, ki je postal
pravnomočen dne 4. 1. 2000.

Srg 99/01093 Rg-3415
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/01093 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/09112/00 izbrisa-

lo iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5846315
Firma: GRUPPE 3/NUSSMULLER &

CO., arhitekturni biro, d.n.o.
Skrajšana firma: GRUPPE 3/NUSS-

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

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Dogoška ce-

sta 82
Osnovni kapital: 307.684,09 SIT
Ustanovitelja: Sitar Jakil Metka in

GRUPPE 3, izstop 6. 1. 2000.

Srg 2000/01414 Rg-3444
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 2000/01414 z dne 7. 2.
2000 pod št. vložka 1/03556/00 izbrisa-
lo iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi zaključka stečajnega postop-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5464757
Firma: KAVIBO, storitve in trgovina,

d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: KAVIBO, d.o.o. – v

stečaju
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2214 Sladki vrh, Svečane 3
Osnovni kapital: 1,662.000 SIT
Ustanovitelj: Kocbek Borut, izstop 1. 2.

2000.
Dne 7. 2. 2000 se družba izbriše iz

sodnega registra zaradi zaključka stečaj-
nega postopka po sklepu tega sodišča št.
St 64/99 z dne 3. 1. 2000, ki je postal
pravnomočen dne 1. 2. 2000.

Srg 99/01033 Rg-3462
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/01033 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/05664/00 izbrisa-
lo iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5615097
Firma: LEXATOUR, podjetje za trgo-

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

Skrajšana firma: LEXATOUR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2352 Selnica ob Dravi, Gasil-

ska ulica 5/a
Osnovni kapital: 1,538.384 SIT
Ustanoviteljica: Pišek Jelka, izstop

25. 1. 2000.

Srg 99/02942 Rg-3568
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/02942 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/10666/00 izbrisa-
lo iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 1450816
Firma: FIN-BOR, podjetje za poslov-

no svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: FIN-BOR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Vita

Kraigherja 5
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Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Klajnšek Borut, izstop

14. 2. 2000.

Srg 2000/01348 Rg-3569
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 2000/01348 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/00139/00 izbrisa-
lo iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi ukinitve s temile podatki:

Matična št.: 5050421
Firma: VRTEC POHORSKEGA BATAL-

JONA LIMBUŠ
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2341 Pekre-Limbuš, Šolska

ulica 25
Osnovni kapital: 71,631.000 SIT
Ustanoviteljici: Mestna občina Maribor

in Občina Ruše, izstopili 14. 2. 2000.

Srg 2000/01350 Rg-3570
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 2000/01350 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/00173/00 izbrisa-
lo iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi ukinitve s temile podatki:

Matična št.: 5057060
Firma: VRTEC VANČKA ŠARHA MARI-

BOR
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2000 Maribor, Smoletova 7
Osnovni kapital: 73.985 SIT
Ustanoviteljica: Mestna občina Maribor,

izstop 14. 2. 2000.

Srg 99/03094 Rg-1751
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/03094 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/03947/00 izbrisa-
lo iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi zaključka stečajnega postop-
ka s temile podatki:

Firma: KLEMOS, proizvodnja investi-
cijske opreme, d.o.o. – v stečaju

Skrajšana firma: KLEMOS PIO, d.o.o.
– v stečaju

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih Go-
ricah, Kidričeva 16

Osnovni kapital: 26,131.358,60 SIT
Ustanovitelj: KLEMOS, tovarna jeklenih

konstrukcij, p.o., izstop 3. 11. 1999.
Dne 10. 12. 1999 se družba izbriše iz

sodnega registra zaradi zaključka stečaj-
nega postopka po sklepu tega sodišča št.
St 83/92 z dne 30. 9. 1999, ki je postal
pravnomočen dne 3. 11. 1999.

Srg 99/00804 Rg-1773
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00804 z dne 8. 12.
1999 pod št. vložka 1/07895/00 izbrisa-
lo iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku s temile podatki:

Firma: HENKEL-COSMETIC, podjetje
za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.

Skrajšana firma: HENKEL-COSMETIC,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Industrijska
ulica 23

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: HENKEL ZLATOROG,
d.o.o., izstop 8. 12. 1999.

Srg 1999/03411 Rg-1838
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 1999/03411 z dne 3. 12.
1999 pod št. vložka 1/07465/00 izbrisa-
lo iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi pripojitve k družbi DRAVSKA
TISKARNA, d.o.o., Maribor, s temile po-
datki:

Matična št.: 5831890
Firma: EUROCOM, storitveno in tr-

govsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: EUROCOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Rezijanska 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žavcer Branko, izstop

31. 12. 1999.
Dne 31. 12. 1999 se vpiše prenehanje

družbe zaradi pripojitve k družbi DRAVSKA
TISKARNA, družba za tiskarstvo in grafič-
no dejavnost, d.o.o., Maribor, Pobreška
cesta 20, ki je vpisana v registrski vložek
1/110-00 Okrožnega sodišča v Mariboru.

MURSKA SOBOTA

Srg 1999/406 Rg-2667
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba REGAL-BRST, Trgovina,

d.o.o., Murska Sobota, Arhitekta Nova-
ka 13, vpisana v sodni register tukajšnjega
sodišča, vl. št. 1/2264/00, preneha po
skrajšanem postopku zakona o gospodar-
skih družbah po sklepu z dne 26. 4. 1999.

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

REGAL, Trgovina, d.o.o., Murska So-
bota, Arhitekta Novaka 13 in Stanič Tatja-
na, Laško, Na Pristavi 24, kot družbenika
prevzemata obveznost plačila vseh more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenika sorazmerno s poslovnima
vložkoma v osnovnem kapitalu družbe.

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 31. 1. 2000

Srg 1999/00168 Rg-3485
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba  SIGNAL  INVESTA,  podjetje

za  telekomunikacijski  inženiring,
d.o.o.,  Ljutomer,  Jurčičeva  8,  ki  je
vpisana v registrskem vložku tukajšnjega
sodišča št. 1/02158/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbeni-
kov Godec Janeza st., Jurčičeva ulica št.
8, Ljutomer, Štrekelj Zvonka, Miklošičeva
ulica št. 1, Gornja Radgona, Godec Jane-
za ml., Jurčičeva ulica št. 8, Ljutomer, Go-
dec Velje, Jurčičeva ulica št. 8, Ljutomer

in Balaž Darka, Zenkovci št. 84, z dne
27. 3. 1999.

Družba ima poplačane vse obveznosti
in urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe so prevzeli vsi zgoraj
navedeni družbeniki.

Preostanek premoženja družbe pripada
družbenikom v razmerju obstoječih poslov-
nih deležev.

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 2. 2000

NOVA GORICA

Srg 99/00554 Rg-169
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00554 z dne 3. 11.
1999 pod št. vložka 1/02829/00 izbrisa-
lo iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5714125
Firma: RUTAR TRADING, Storitve in

trgovina, d.o.o., Volče
Skrajšana firma: RUTAR TRADING,

d.o.o., Volče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 5220 Tolmin, Volče 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: RUTAR INŽENIRING,

d.o.o., Tolmin, izstop 2. 6. 1999.
Sklep ustanovitelja družbe z dne 2. 6.

1999 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe
prevzema družba RUTAR inženiring, d.o.o.,
Nova Gorica, s sedežem Stara Gora b.š.,
Nova Gorica.

Srg 99/01504 Rg-2046
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/01504 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/01334/00 izbrisa-
lo iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5432928
Firma: RIF, Računovodsko finančni

inženiring, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: RIF, d.o.o., Nova Go-

rica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Ledine 57
Osnovni kapital: 1,501.915 SIT
Ustanovitelj: Kralj Silvan, izstop 5. 1.

2000.
Sklep družbenika z dne 21. 9. 1999 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Kralj Silvan, Ledine 57, Nova Gorica.
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Rg-2888
Družba ZAV PERKO, Zavarovanje, po-

sredništvo in marketing, k.d., Nova Go-
rica, s sedežem v Novi Gorici, Ul. 25.
maja 27, Rožna dolina, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vložka 1/3552/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbeni-
kov z dne 28. 1. 2000.

Ustanovitelja Perko Matija in Perko Kat-
ja, oba iz Nove Gorice, Rožna dolina, Ul.
25. maja št. 27, prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 1. 2000

Rg-3490
Družba SLOLEDER, Trgovina in za-

stopstva, d.o.o., s sedežem Kidričeva
19, Nova Gorica, vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg.
vl. 1-3816-00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 3. 2. 2000.

Ustanovitelja sta Leonardi Francesco,
Montebello Vicentino, Via Londra 16, Itali-
ja in Rovizzi Dario, Chiampo, Via F. Angelo
31, Italija, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 2. 2000

Srg 2000/00097 Rg-3103
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 2000/00097 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00642/00 izbrisa-
lo iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaključka redne likvidacije s temile
podatki:

Matična št.: 5322936
Firma: S & H, proizvodno montažno

podjetje, d.o.o., v likvidaciji
Skrajšana firma: S & H, d.o.o., v likvi-

daciji
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 5212 Dobrovo, Kozana 89a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelji: Da Ross Franco, Mazzero
Mauro, Debenjak Iztok in Della Bella Lu-
cio, izstop 4. 2. 2000.

Izbris družbe zaradi zaključka likvidaci-
je. Poslovne knjige, knjigovodska doku-
mentacija in dokumentacija o likvidacij-
skem postopku je shranjena pri likvidatorju
Iztoku Debenjaku.

Srg 2000/00259 Rg-3116
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 2000/00259 z dne 9. 2.
2000 pod št. vložka 1/02759/00 izbri-
salo iz sodnega registra tega sodišča sub-
jekt vpisa zaradi pripojitve k
SMART-ESCARGO, d.o.o., s temile po-
datki:

Matična št.: 5689210
Firma: ESCARGO, Prevoz in storitve

Batuje, d.o.o.
Skrajšana firma: ESCARGO Batuje,

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

odgovornostjo
Sedež: 5262 Črniče, Batuje 28f
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: SMART – TRGOVINA, Tr-

govina in storitve, d.o.o., Šempeter pri Go-
rici, izstop 9. 2. 2000.

Srg 2000/00260 Rg-3191
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 2000/00260 z dne 9. 2.
2000 pod št. vložka 1/02759/01 izbrisa-
lo iz sodnega registra tega sodišča po-
družnico s temile podatki:

Matična št.: 5689210002
Firma: ESCARGO, Prevoz in storitve

Batuje, d.o.o., PE Vrtojba
Skrajšana firma: ESCARGO Batuje,

d.o.o., PE Vrtojba
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,

MMP Vrtojba
Ustanovitelj: ESCARGO, Prevozi in sto-

ritve Batuje, d.o.o., izstop 9. 2. 2000.
Izbris podružnice zaradi pripojitve druž-

be k SMART-ESCARGO, d.o.o., Šempe-
ter pri Gorici.

NOVO MESTO

Srg 44/2000 Rg-2900
Okrožno sodišče v Novem mestu kot

registrsko sodišče na predlog za preneha-
nje po skrajšanem postopku in izbris iz sod-
nega registra družbe Malnar Trans, Prevoz
in trgovina, k.d., Novo mesto, Žlebej 11,
objavlja sklep:

Družba MALNAR TRANS, Prevoz in tr-
govina, k.d., Novo mesto, Žlebej 11, vpi-
sana na reg. vl. št. 1-3772/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 5. 1. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jože Malnar in Albina
Malnar, oba Novo mesto, Žlebej 11, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe, za katere od-
govarjata solidarno z vsem svojim premo-
ženjem.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku in izbrisu iz sodnega registra se

premoženje oziroma denarna sredstva v
celoti preneseta na Jožeta Malnarja in
Albino Malnar, in sicer na vsakega eno po-
lovico.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 4. 2. 2000

Srg 170/2000 Rg-3481
Okrožno sodišče v Novem mestu kot

registrsko sodišče na predlog za preneha-
nje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe INVEST TOURS,
Podjetje za turistično dejavnost, d.o.o., No-
vo mesto, Zwittrova 1, objavlja sklep:

Družba INVEST TOURS, Podjetje za
turistično dejavnost, d.o.o., Novo me-
sto, vpisana na reg. vl. št. 1-3175/00,
preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 22. 12. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je INVEST, Podjetje za in-
vesticijsko dejavnost, d.o.o., Novo mesto,
Zwittrova 1, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
1,500.000 SIT v celoti prenese na IN-
VEST, Podjetje za investicijsko dejavnost,
d.o.o., Novo mesto.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 23. 2. 2000

Srg 171/2000 Rg-3482
Okrožno sodišče v Novem mestu kot

registrsko sodišče na predlog za preneha-
nje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe INVEST IMPORT
– EKSPORT, Podjetje za zunanjo trgovino,
d.o.o., Novo mesto, Zwittrova 1, objavlja
sklep:

Družba INVEST IMPORT – EKSPORT,
Podjetje za zunanjo trgovino, d.o.o., No-
vo mesto, vpisana na reg. vl. št.
1-3176/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 22. 12.
1999.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je INVEST, Podjetje za in-
vesticijsko dejavnost, d.o.o., Novo mesto,
Zwittrova 1, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
1,500.000 SIT v celoti prenese na IN-
VEST, Podjetje za investicijsko dejavnost,
d.o.o., Novo mesto.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 23. 2. 2000

Srg 99/00258 Rg-407141
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00258 z dne 30. 9.
1999 pod št. vložka 1/00437/00 izbrisa-
lo iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi prenehanja družbe po skrajša-
nem postopku s temile podatki:

Matična št. 5311497
Firma: MKS – strojegradnja, Cerovec,

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

odgovornostjo
Sedež: 8333 Semič, Cerovec št. 10
Osnovni kapital: 2,137.000 SIT
Ustanoviteljica: KAIVA, specialna stro-

jegradnja, Črešnjevec, d.o.o., izstop
21. 4. 1999.

Sklep skupščine z dne 21. 4. 1999 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela KAIVA, specialna strojegradnja,
Črešnjevec, d.o.o., Semič, Črešnjevec pri
Semiču 15.

Srg 1999/00967 Rg-1394
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 1999/00967 z dne
30. 12. 1999 pod št. vložka 1/02526/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt vpisa zaradi pripojitve k BETI, Tek-
stilna industrija, d.d., Tovarniška 2, Metli-
ka, vpisane na reg. vl. 1/42/00 s temile
podatki:

Matična št.: 5618029
Firma: BETI MODNA OBLAČILA, Pro-

izvodnja modnih oblačil, d.o.o., Metlika
Skrajšana firma: BETI MODNA OB-

LAČILA, d.o.o., Metlika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 8330 Metlika, Tovarniška 2
Osnovni kapital: 283,408.000 SIT
Ustanoviteljica: BETI, Tekstilna industri-

ja, d.d., Metlika, izstop 8. 12. 1999.
Izbris zaradi pripojitve k družbi BETI,

Tekstilna industrija, d.d., Tovarniška 2,
Metlika, vpisane na reg. vl. št. 1/42/00,
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
8. 12. 1999.

Srg 1999/00968 Rg-1395
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 1999/00968 z dne
30. 12. 1999 pod št. vložka 1/02527/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt vpisa zaradi pripojitve k BETI, Tek-
stilna industrija, d.d., Tovarniška 2, Metli-
ka, vpisane na reg. vl. 1/42/00 s temile
podatki:

Matična št.: 5617987
Firma: BETI TRIKOTAŽNE TKANINE,

Proizvodnja trikotažnih tkanin, d.o.o.,
Metlika

Skrajšana firma: BETI TRIKOTAŽNE
TKANINE, d.o.o., Metlika

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 8330 Metlika, Tovarniška 2
Osnovni kapital: 172,200.000 SIT
Ustanoviteljica: BETI, Tekstilna industri-

ja, d.d., Metlika, izstop 30. 12. 1999.
Izbris zaradi pripojitve k družbi BETI,

Tekstilna industrija, d.d., Tovarniška 2,
Metlika, vpisane na reg. vl. št. 1/42/00,
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
8. 12. 1999.

PTUJ

Srg 1999/00714 Rg-2001
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 1999/00714 z dne 28. 12. 1999
pod št. vložka 1/04031/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpi-
sa zaradi zaključka stečajnega postopka in
izbris družbe iz sodnega registra s temile
podatki:

Firma: AGIS TOS, tovarna orodij in
strojev, d.o.o. – v stečaju

Skrajšana firma: AGIS TOS, d.o.o. – v
stečaju

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 2250 Ptuj, Rajšpova ul. 16
Osnovni kapital: 165.000 SIT
Ustanovitelj: AGIS, podjetje za ustanav-

ljanje, financiranje in upravljanje podjetij,
d.o.o., izstop 24. 11. 1999.

Izbris družbe zaradi zaključka stečajne-
ga postopka po sklepu Okrožnega sodišča
na Ptuju, št. St 210/93 z dne 24. 11.
1999 (sklep o zaključku stečajnega po-
stopka postal pravnomočen dne 21. 12.
1999).

Srg 99/00178 Rg-405553
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00178 z dne 1. 7. 1999 pod
št. vložka 1/02475/00 izbrisalo iz sodne-
ga registra tega sodišča subjekt vpisa za-
radi zaključka stečajnega postopka in iz-
bris družbe iz sodnega registra s temile
podatki:

Matična št. 5396093
Firma: RESENIK, podjetje za trgovi-

no na veliko in malo ter storitve, d.o.o.
– v stečaju

Skrajšana firma: RESENIK, d.o.o. – v
stečaju

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 2322 Majšperk, Majšperk 33
Osnovni kapital: 5,958.000 SIT
Ustanovitelj: Pulko Jožef, izstop 1. 7.

1999.
Izbris družbe zaradi zaključka stečajne-

ga postopka po sklepu Okrožnega sodišča
na Ptuju, št. St 7/96 z dne 28. 5. 1999
(sklep o zaključku stečajnega postopka po-
stal pravnomočen dne 22. 6. 1999).

SLOVENJ GRADEC

Srg 803/99 Rg-48
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v

registrski zadevi št. Srg 803/99 zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku dne 10. 3. 2000 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/8679-00 vpiše izbris družbe HAIN-
LES, proizvodnja in prodaja lesnih iz-
delkov, d.o.o., s sedežem Spodnja Vižin-
ga, Radlje ob Dravi, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Richard Hain
Mathias, 83539 Pfaffing, Engelmannstett
38, Nemčija.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 3. 2000

Srg 123/2000 Rg-49
Družba AMG, agencija za malo gos-

podarstvo, d.o.o., Rudarjevo 23/a, Čr-
na na Koroškem, reg. št. vl. 1/4809-00
katere družbenici sta Leskovec Marija in
Lorbek Andreja, po sklepu skupščine z dne
2. 12. 1999 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti upnikom prevzameta Lesko-
vec Marija iz Črne na Koroškem, Rudarje-
vo 23/a in Lorbek Andreja iz Šentjanža
115, Šentjanž pri Dravogradu.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 3. 2000

Srg 152/2000 Rg-1961
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v

registrski zadevi št. Srg 152/2000 zaradi
vpisa izbrisa subjekta iz sodnega registra
dne 17. 1. 2000 sklenilo:

V sodnem registru Okrožnega sodišča
Slovenj Gradec se pod št. vl. 1/1670-00
vpiše izbris družbe ZILA, trgovsko pod-
jetje, d.d., Slovenj Gradec, Šolska ulica
2, zaradi spojitve z delniškima družbama
PONUDBA, d.d., Radlje ob Dravi in OSKR-
BA, d.d., Dravograd, ter zaradi ustanovitve
nove delniške družbe s firmo KOROŠKA
TRGOVINA, trgovina in storitve, d.d., Ra-
dlje ob Dravi, Partizanska ulica 2, vpisane
pod vl. št. 1/9641-00, na podlagi spojitve-
ne pogodbe z dne 21. 7. 1999.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 1. 2000

Srg 153/2000 Rg-1963
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v

registrski zadevi št. Srg 153/2000 zaradi
vpisa izbrisa subjekta iz sodnega registra
dne 17. 1. 2000 sklenilo:

V sodnem registru Okrožnega sodišča
Slovenj Gradec se pod št. vl. 1/2124-00
vpiše izbris družbe PONUDBA, trgovina
na veliko in malo, gostinstvo, inženi-
ring, proizvodnja, storitve, d.d., Radlje
ob Dravi, Partizanska 2, zaradi spojitve z
delniškima družbama OSKRBA, d.d., Dra-
vograd in ZILA, d.d., Slovenj Gradec, ter
zaradi ustanovitve nove delniške družbe s
firmo KOROŠKA TRGOVINA, trgovina in
storitve, d.d., Radlje ob Dravi, Partizanska
ulica 2, vpisane pod vl. št. 1/9641-00, na
podlagi spojitvene pogodbe z dne 21. 7.
1999.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 1. 2000
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 01100-0001/00 Ob-27130
1. Upravna enota Sevnica, oddelek za

gospodarske dejavnosti in kmetijstvo sprej-
me v hrambo pravila Sindikalne podružni-
ce Mercator Dolenjske d.d., Prodajni
center Sevnica, sedež sindikalne podruž-
nice: Savska cesta 20/b, 8290 Sevnica.

2. Pravila so bila sprejeta v hrambo 12. 4.
2000 in so vpisana pod zap. št. 002/00.

Št. 741-2/00 Ob-27286
Od 19. 4. 2000 dalje so pri Upravni enoti

Litija, Oddelku za občo upravo, druge uprav-
ne naloge in skupne zadeve, v hrambi pravi-
la Sindikata VIR in GLOSA v Zavodu za
izobraževanje in kulturo Litija.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 34.

Št. 028-5/00 Ob-27287
Pravila sindikata delavcev Emona Glob-

tour, Ljubljana, Baragova 5, Sindikat de-
lavcev gostinstva in turizma Slovenije,
ZSSS, čigar spremembe so bile, zaradi spre-
membe sedeža sprejeta dne 1. 3. 2000, se
hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava
Bežigrad. Pravila so vpisana v evidenco statu-
tov sindikata pod št. 5, dne 5. 4. 2000.

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 67/99 PO-3969
Franc Resnik, datum rojstva neznan, na-

zadnje stanujoč 6403 Superior Avenue, Cle-
veland, Cuyahoga Ohio, ZDA, je pogrešan
od leta 1935.

Začasna skrbnica je Mojca Storsc-
hitzky,univ. dipl. pravnica, strokovna delav-
ka Občine Lukovica.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 28. 2. 2000

Razglasi sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek
St 19/99-20

V objavi stečajnega postopka, objavlje-
nega v Uradnem listu RS, št. 37 z dne 5. 5.
2000, S-26733 Okrožnega sodišča v Mur-
ski Soboti, se naziv dolžnika popravi in pra-
vilno glasi: Ardemi, d.o.o., Partizanska 2,
Lendava.

Uredništvo

St 74/99-51 S-27054
To sodišče razpisuje narok za prisilno po-

ravnavo v zadevi Merinka Maribor, Tovar-
na volnenih tkanin, proizvodnja, trgovina
in storitev, d.d., Maribor, Žitna 12, za dne
6. 6. 2000 ob 9. uri v sobi 330 naslovnega
sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predloženi na-
črt finančne reorganizacije dolžnika na
Okrožnem sodišču v Mariboru, in sicer v
ponedeljek od 9. do 12. ure, v sredo od 9.
do 12. ure in od 13. do 15. ure in v petek
od 9. do 12. ure v pisarni št. 217.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 4. 2000

St 49/98 S-27055
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom LIP Jelka, d.o.o., Podpre-
ska 9, Draga, za dne 31. 5. 2000 ob 9. uri
v konferenčni dvorani tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2000

St 8/93 S-27056
To sodišče je v stečajnem postopku nad

stečajnim dolžnikom Cosmos, Turistično
podjetje, d.o.o., Koper – v stečaju, s
sklepom opr. št. St 8/93 z dne 21. 4.
2000, stečajni postopek zaključilo, ker pre-
moženje stečajnega dolžnika, ki bi prišlo v
stečajno maso ne zadošča niti za stroške
tega postopka.

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

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 14 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 4. 2000

St 45/2000 S-27057
To sodišče je s sklepom opr. št. St

45/2000 z dne 21. 4. 2000 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Zlatorog gostinstvo, d.o.o., Ul. 10. okto-
bra 9, Maribor ter odredilo imenovanje up-
niškega odbora v sestavi:

1. Zlatorog, d.d., Ul. 10. oktobra 9, Ma-
ribor,

2. PPS Inženiring, d.o.o., Tržaška 330,
Ljubljana,

3. Pintarič Darko, s.p., Ob Dravi 3/a,
Ptuj,

4. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10,
Ptuj,

5. Marija Domiter, Spodnji Duplek
156/b.

Za upravitelja prisilne poravnave se do-
loči Gorazd Zemljarič, univ. dipl. ek., za-
poslen v Fisk, d.o.o., Maribor, Gosposvet-
ska 84.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno de-
sko sodišča poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka tega
oklica o pozivu za sklenitev prisilne porav-
nave.

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

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 21. 4.
2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 4. 2000

St 17/2000-5 S-27058
To sodišče je na seji senata dne 25. 4.

2000 pod opr. št. St 17/2000 sprejelo
naslednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom Marks
storitve, posredovanje in trgovina Novo
mesto, d.o.o., Vavta vas 2, Straža, matič-
na št. 5433983, šifra dejavnosti 52.120 se
začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Marks storitve, posredovanje in trgovina No-
vo mesto, d.o.o., Vavta vas 2, Straža, izbri-
še iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 25. 4. 2000

St 14/2000-15 S-27059
To sodišče je s sklepom poravnalnega

senata št. St 14/2000 z dne 19. 4. 2000
začelo postopek prisilne poravnave nad
dolžnikom Nika investiranje in razvoj,
d.d., Brežice, Trg izgnancev 1a, p. Breži-
ce, matična številka 5431611, šifra dejav-
nosti 65.230.

Upniki katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča se po-
ziva, da sodišču z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.

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

Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen Zdravko Groboljšek, univ. dipl.
prav. iz Sevnice.

V upniški odbor so bili imenovani upniki:
– NIKA PID, Dunajska cesta 156, Ljub-

ljana;
– NIKA PID 1, d.d., Dunajska cesta 156,

Ljubljana;
– NIKA PID 2, d.d., Dunajska cesta 156,

Ljubljana;
– Hipotekarna banka Brežice, d.d., v ste-

čaju, Cesta prvih borcev 48, Brežice;
– predstavnica sveta delavcev Iris Kozin,

Vodnikova 8, Ljubljana.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 39 / 12. 5. 2000 / Stran 3681

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 19. 4. 2000.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 19. 4. 2000

St 28/2000-7 S-27118
To sodišče je s sklepom St 28/2000 z

dne 3. 5. 2000 na podlagi prvega odstav-
ka 99. člena ZPPSL začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom MAXX Product, trgov-
ska družba, d.o.o., Bleiweisova 6, Kranj
in z istim sklepom stečajni postopek tudi
zaključilo.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 5. 2000

St 7/2000 S-27120
To sodišče je s sklepom opr. št. St

7/2000 z dne 3. 5. 2000 v smislu drugega
odstavka 99. člena zakona o prisilni porav-
navi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom KLUB TOK-TOK,
turizem, trgovina, posredništvo, avtomo-
bilizem, d.o.o., Prešernova 18, Ptuj – v
stečaju.

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

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 3. 5. 2000

St 21/2000 S-27121
To sodišče v Celju objavlja v stečajni

zadevi pod opr. št. St 21/2000 sklep z dne
4. 5. 2000:

Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom: EMO, Emajlirnica, metalna industri-
ja, orodjarna, d.o.o., Mariborska 86, Ce-
lje. Odslej se firma dolžnika glasi: EMO,
Emajlirnica, metalna industrija, orodjarna,
d.o.o., Mariborska 86, Celje – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Hu-
dej Zvonimir, univ. dipl. inž., s.p. VIS, Spo-
minska 16, Celje.

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

Dolžnike se poziva, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike se poziva, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega pre-
moženja, na katerega se nanaša njihova ter-
jatev in znesek, do katerega njihova terjatev
ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premo-
ženja (predmet), na katerega se nanaša nji-
hov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 5% vrednosti prijav-
ljene terjatve ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na žiro račun

50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
13. septembra 2000 ob 9. uri na sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 4. 5. 2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 5. 2000

St 24/2000 S-27122
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 24/2000 sklep z dne 4. 5. 2000:
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom: Fitness Rogaška, Podjetje za kultu-
ro telesa, d.o.o., Zdraviliški trg 3, Ro-
gaška Slatina.

Odslej se firma dolžnika glasi: Fitness
Rogaška, Podjetje za kulturo telesa, d.o.o.,
Zdraviliški trg 3, Rogaška Slatina – v ste-
čaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
Hohnjec Zlatko, univ. dipl. ek., Tekačevo 5,
Rogaška Slatina.

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

Dolžnike se poziva, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike se poziva, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavlje-
ne terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v kate-
rih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče posto-
pek in označba spisa. Ločitveni upniki mo-
rajo navesti v prijavi del dolžnikovega pre-
moženja, na katerega se nanaša njihova
terjatev in znesek, do katerega njihova ter-
jatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izloči-
tveni upniki pa morajo navesti v prijavi del
premoženja (predmet), na katerega se na-
naša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 5% vred-
nosti prijavljene terjatve ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na žiro ra-
čun 50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
13. septembra 2000 ob 13. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 4. 5. 2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 5. 2000

St 80/99-48 S-27123
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v zadevi Svila, Tekstilna tovar-
na, trgovina in storitve, d.d., Maribor, Ob
Dravi 6, za dne 30. 5. 2000 ob 9.30 v sobi
št. 330 naslovnega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predloženi na-
črt finančne reorganizacije dolžnika na tem
sodišču, in sicer v ponedeljek od 9. do 12.
ure, v sredo od 9. do 12. ure in od 13. do
15. ure in v petek od 9. do 12. ure v pisarni
št. 217.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 5. 2000

St 36/2000 S-27124
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 36/2000 sklep z dne 4. 5. 2000:
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom: Hmezad Hram, Kmetijstvo in trgo-
vina, d.o.o., Obrtniška 2, Šmarje pri Jel-
šah.

Odslej se firma dolžnika glasi: Hmezad
Hram, Kmetijstvo in trgovina, d.o.o., Obrt-
niška 2, Šmarje pri Jelšah – v stečaju.

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

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

Dolžnike se poziva, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike se poziva, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavlje-
ne terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v kate-
rih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče posto-
pek in označba spisa. Ločitveni upniki mo-
rajo navesti v prijavi del dolžnikovega pre-
moženja, na katerega se nanaša njihova
terjatev in znesek, do katerega njihova ter-
jatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izloči-
tveni upniki pa morajo navesti v prijavi del
premoženja (predmet), na katerega se na-
naša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 5% vred-
nosti prijavljene terjatve ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na žiro ra-
čun 50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
13. septembra 2000 ob 10. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 4. 5. 2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 5. 2000

St 30/2000 S-27125
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 30/2000 sklep z dne 4. 5. 2000:
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom: Železarna Štore, Inženiring stori-
tve, d.o.o., Železarska cesta 3, Štore.

Odslej se firma dolžnika glasi: Železarna
Štore, Inženiring storitve, d.o.o., Železar-
ska cesta 3, Štore – v stečaju.

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

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

Dolžnike se poziva, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike se poziva, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavlje-
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ne terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v kate-
rih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče posto-
pek in označba spisa. Ločitveni upniki mo-
rajo navesti v prijavi del dolžnikovega pre-
moženja, na katerega se nanaša njihova
terjatev in znesek, do katerega njihova ter-
jatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izloči-
tveni upniki pa morajo navesti v prijavi del
premoženja (predmet), na  katerega se na-
naša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 5% vred-
nosti prijavljene terjatve ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na žiro ra-
čun 50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.

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

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 4. 5. 2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 5. 2000

St 52/97 S-27232
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Gostinsko podjetje Litija,
p.o., Cankarjeva 1, Litija – v stečaju za
dne 20. 6. 2000 ob 9.15 v sobi 352/III
tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2000

St 54/2000 S-27247
To sodišče je s sklepom St 54/2000

dne 4. 5. začelo stečajni postopek nad
dolžnikom IBN JT International Business
Network – Mednarodna poslovna mre-
ža, d.d., Slovenska 27-29, Ljubljana,
matična številka 5005469, šifra dejavnosti
51700

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ma-
rina Pilej 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
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 19. 9. 2000 ob 13. uri, soba 368 tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 5.
2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2000

St 67/98 S-27248
To sodišče v stečajnem postopku Slo-

gold, d.o.o., Ljubljana, Rimska cesta 5
– v stečaju, ki se vodi pod opr. št. St
67/98 razpisuje narok za preizkus prijav-

ljenih terjatev, ki bo dne 6. 6. 2000 ob
10.30 soba 359/III, tega sodišča, Tavčar-
jeva 9, Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2000

St 31/99 S-27249
To sodišče po 4. odstavku 59. člena za-

kona o prisilni poravnavi, stečaju in likvida-
ciji (Ur. l. RS, št. 67/93, 39/97, 52/99 –
ZPPSL) objavlja izvleček sklepa opr. št. St
31/99 z dne 19. 4. 2000, s katerim je bila
potrjena prisilna poravnava nad dolžnikom
Pivka Perutninarstvo, d.d., Neverke 30,
Košana.

Terjatve upnikov so razvrščene v pet raz-
redov, in sicer:

– razred A: terjatve upnikov iz naslova
obveznosti do strateških dobaviteljev in krat-
koročnega kredita, ki bodo poplačane v ro-
ku 5 let od pravnomočnosti potrjene prisil-
ne poravnave v denarju v višini 100% njiho-
ve vrednosti z obrestmi po letni obrestni
meri v višini temeljne obrestne mere, pove-
čane za 0,5%, od dneva začetka postopka
prisilne poravnave dalje;

– razred B: terjatve upnikov iz naslova
obveznosti do strateških pogodbenih koo-
perantov in prevoznikov, ki bodo poplačane
v roku 3 let od pravnomočnosti potrjene
prisilne poravnave v denarju v višini 60%
njihove vrednosti z obrestmi po letni obrest-
ni meri v višini temeljne obrestne mere, po-
večane za 0,5%;

– razred C: terjatve upnikov iz naslova
obveznosti do drugih dobaviteljev ter držav-
nih in lokalnih institucij, ki bodo poplačane v
roku enega leta od pravnomočnosti potrje-
ne prisilne poravnave v denarju v višini 20%
njihove vrednosti z obrestmi po temeljni
obrestni meri, povečani za 0,5%;

– razred D: terjatve upnikov iz naslova
obveznosti kredita, zavarovanega z držav-
nim poroštvom, ki bodo poplačane v roku
enega leta od pravnomočnosti potrjene pri-
silne poravnave v denarju v višini 20% njiho-
ve vrednosti z obrestmi po letni obrestni
meri v višini temeljne obrestne mere, pove-
čane za 4,9%,

– razred E: terjatve ločitvenih upnikov
oziroma terjatve, za katere se položaj upni-
kov tudi po potrditvi prisilne poravnave ne
spremeni in bodo poplačane 100%.

Seznam upnikov z ugotovljenimi terjatva-
mi in zmanjšanimi zneski poplačila je razvi-
den iz 2.2 točke izreka sklepa o potrditvi
prisilne poravnave z dne 19. 4. 2000.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se postopka
niso udeležili in proti upnikom, ki so se ude-
ležili postopka, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.

Sklep je postal pravnomočen dne 4. 5.
2000.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 5. 2000

St 3/2000-24 S-27250
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.

št. St 3/2000 na seji senata dne 4. 5. 2000
sprejelo naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Invest
Podjetje za investicijsko dejavnost,
d.o.o., – v stečaju, Zwittrova 1, Novo me-
sto se zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se dolž-
nik Invest Podjetje za investicijsko dejav-
nost, d.o.o., – v stečaju, Zwittrova 1, Novo
mesto izbriše iz sodnega registra.

Prvi narok za preizkus prijavljenih terja-
tev, razpisan dne 19. 6. 2000, se prekliče.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 4. 5. 2000

St 26/2000-17 S-27251
To sodišče je dne 5. 5. 2000 s sklepom

opr. št. St 26/2000 začelo postopek prisil-
ne poravnave nad dolžnikom Konstruktor
Gratrans, d.o.o., Maribor, Sernčeva 8.

Matična številka dolžnika je 5675065,
šifra njegove dejavnosti pa 14.120.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazili v roku 30 dni po tej objavi, prijavijo
svoje terjatve.

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

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Majda Jaki, dipl. ekonomistka, stan.
Koroška c. 75, Maribor.

Ustanovi se upniški odbor, katerega čla-
ni so:

1. SGP Konstruktor, d.d., Maribor, Sern-
čeva 8,

2. Roman Sagadin, s.p., Metlika, Rosal-
nice 25,

3. SCT Strojegradnja Proizvodnja, po-
pravila in vzdrževanje strojne opreme, d.d.,
Ljubljana, Kavčičeva 66,

4. Republika Slovenija, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 20,

5. delavski zaupnik Dušan Rauter, Mari-
bor, Klinetova 14.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko naslovne-
ga sodišča dne 5. 5. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 5. 2000

Izvršbe in zavarovanja

Z 2000/00011 IZ-4698
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Radovljici Z 2000/00011 z dne 2. 3. 2000,
je bilo stanovanje v stanovanjski hiši Begu-
nje 160, št. 12, nadstropje I, v izmeri
79,50 m2, ki obsega kuhinjo v izmeri
15,07 m2, sobo v izmeri 18,04 m2, sobo v
izmeri 14,92 m2, sobo v izmeri 9,96 m2,
WC v izmeri 3,26 m2, kopalnico v izmeri
3,98 m2, hodnik v izmeri 6,67 m2, balkon
oziroma teraso v izmeri 3,60 m2 in druge
prostore v izmeri 4,02 m2, s sorazmernim
lastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah ter na funkcio-
nalnem zemljišču objekta, v katerem se na-
haja, ki je last dolžnika na podlagi kupopro-
dajne pogodbe št. 21 z dne 21. 1. 1992,
sklenjene s prodajalcem Elan, tovarna šport-
nega orodja, p.o., Begunje 1, zarubljeno v
korist upnika Kaerntner Sparkasse AG Ce-
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lovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje njegove denarne
terjatve v višini 435.000 ATS v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije, s pripadki.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 30. 3. 2000

Z 1999/01577-9 IZ-4673
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 99/01577 z dne 20. 12. 1999,
je bil poslovni prostor P1, lamela “F”, v
izmeri 39,50 m2, v 1. nadstropju objekta
“F” v BS 3/2 Rapova jama, stoječega na
parc. št. 1212/12, 1204/1 vse k.o. Beži-
grad, ki je last dolžnika, z dnem 15. 3.
2000 zarubljen v korist upnika Banka Dom-
žale, d.d., Domžale, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Dom-
žale, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 3. 2000

Z 1999/01526-9 IZ-4675
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 1999/01526 z dne 10. 12.
1999, je bil poslovni prostor št. 4c, v pritlič-
ju poslovno-stanovanjske stavbe v Ljubljani,
Linhartova 1-11, v skupni izmeri 119,14 m2,
ki je last dolžnika Društvo distrofikov Slove-
nije, Linhartova 1, Ljubljana, z dnem 13. 3.
2000 zarubljen v korist upnika SKB banka,
d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
33,534.802 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2000

Z 2000/00090-9 IZ-4676
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00090 z dne 7. 1. 2000,
je bilo stanovanje v III. nadstropju v hiši na
Cigaletovi 8 v Ljubljani, ki je last zastavitelja
Čeferin Petra, Pod gozdom cesta IV 18,
Grosuplje, z dnem 16. 3. 2000 zarubljeno
v korist upnika SKB banka, d.d., Ljubljana,
Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 8,600.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2000

Z 1999/01532-10 IZ-4678
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 1999/01532 z dne 10. 12.
1999, je bil poslovni prostor št. 6/a, v prit-
ličju poslovno trgovskega centra ob Tbilisij-
ski cesti v Ljubljani, v izmeri 92,50 m2, s
souporabo funkcionalnega zemljišča, ki je
last dolžnika SRS, Podjetje za trgovino in
inženiring, d.o.o., Pokljukarjeva 102, Ljub-
ljana, z dnem 16. 3. 2000 zarubljeno v ko-
rist upnika Banka Vipa, d.d., Kidričeva 7,
Nova Gorica, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 20,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2000

Z 1999/01586-9 IZ-4679
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 1999/01586 z dne 23. 12.
1999, je bilo štirisobno stanovanje v pr-
vem stopnišču v deseti etaži, stanovanje
št. 10/06, v izmeri 91,94 m2, v stanovanj-
ski soseski ŠS 8/2 Dravlje, ki je last zasta-

viteljev Špindler Franca in Marije Magdale-
ne Špindler, z dnem 21. 3. 2000 zarublje-
no v korist upnika Slovenska investicijska
banka, d.d., Čopova 38, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
12,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2000

Z 1999/01583-9 IZ-4681
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 1999/01583 z dne 6. 1. 2000,
je bilo dvosobno stanovanje št. 6, v izmeri
54,86 m2, na naslovu Pleterniškova 12 v
Ljubljani, ki je last zastaviteljice Valič Mate-
je, Pleteršnikova 12, Ljubljana, z dnem
21. 3. 2000 zarubljeno v korist upnika Slo-
venska investicijska banka, d.d., Čopova
38, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2000

Z 1999/01103-12 IZ-4682
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 1999/01103 z dne 12. 1. 2000,
je bil lokal št. L-1 s skladiščem in parkirnim
mestom št. 2, v poslovno stanovanjskem
objektu št. 1, stoječem na parc. št. 192/13,
192/17 k.o. Tabor, na naslovu Kotnikova
12, Ljubljana, ki je last dolžnika Geapro-
dukt, d.o.o., Dolenjska cesta 244, Ljublja-
na, z dnem 20. 3. 2000 zarubljeno v korist
upnika Banka Vipa, d.d., Kidričeva 7, Nova
Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 210,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2000

Z 1999/01502-12 IZ-4684
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 1999/01502 z dne 15. 12.
1999, je bil poslovni prostor v izmeri
90,30 m2, v pritličju objekta Kino, zazidal-
nega otoka BO 2/1, Center Bežigrad v Ljub-
ljani, Linhartova 11a, ki je last zastavitelja
Belić Daneta, Peričeva 15, Ljubljana, z
dnem 13. 3. 2000 zarubljeno v korist upni-
ka SKB banka, d.d., Ljubljana, Ajdovščina
4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 12,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2000

Z 2000/00478 IZ-4688
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00478, ki ga je dne 30. 3. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št. 8 v
grupi E objekta ST-1 v soseski BS-3 v Ljub-
ljani, Vojkova 71, v skupni izmeri 79,63 m2,
ki je last dolžnikov na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 5. 7. 1994, skenjene s pro-
dajalcem Vladivič Živojinom iz Ljubljane, za-
stavna pravica v korist upnika Volksbank
Ljudska banka, d.d., Miklošičeva 30, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 400.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2000

In 98/00625-9 IZ-4697
Okrajno  sodišče  v  Ljubljani  je  v

izvršilni  zadevi  upnika  Metalka  stano-
vanjske  storitve,  d.o.o.,  Kersnikova  3,

Ljubljana, zoper dolžnico Lovše Marijo, Voj-
kova 71, Ljubljana, zaradi izterjave
109.313 SIT s pp, na podlagi sklepa opr.
št. In 98/625 z dne 4. 3. 1999, dne 8. 12.
1999 zarubilo dvosobno stanovanje s ka-
binetom v izmeri 71,40 m2, na naslovu Voj-
kova 71, Ljubljana, št. stanovanja 61, last
dolžnice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 1999

II R 814/99-8 IZ-4699
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 814/99 z dne 4. 4. 2000, je
bilo dvosobno stanovanje št. J 1/2, na na-
slovu Ulica bratov Učakar 134 v Ljubljani, v
izmeri 64,84 m2, s pripadajočim vrtom v iz-
meri 30,49 m2 in kletjo ter trajno uporabo
zemljišča in skupnih delov in prostorov stav-
be, ki je last zastaviteljev Zajec Vilim in Še-
trajčič-Zajec Polona, oba Ulica bratov Uča-
kar 134, Ljubljana, z dnem 3. 11. 1999
zarubljeno v korist upnika Slovenska investi-
cijska banka, d.d., Čopova 38, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2000

II R 780/99-8 IZ-4703
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 780/99 z dne 4. 8. 1999, je
bilo stanovanje št. 16, v skupni izmeri
61,08 m2, ki se nahaja v 3. nadstropju sta-
novanjske hiše na naslovu Polje cesta VI-6,
Ljubljana-Polje, ki je last zastaviteljev Gom-
boc Jožeta in Gomboc Rozalije, oba Polje
cesta VI-6, Ljubljana-Polje, z dnem 27. 10.
1999 zarubljeno v korist upnika Banka Dom-
žale, d.d., Ljubljanska 62, Domžale, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
6,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2000

II R 871/99-16 IZ-4705
Na  podlagi  sklepa  Okrajnega  sodišča

v Ljubljani II R 871/99 z dne 27. 8. 1999,
je bilo stanovanje z oznako A.2.1, v izmeri
44,60 m2, s parkirnim mestom št. 5 v kleti
v izmeri 11 m2 in pripadajočo kletno shram-
bo z oznako K.A.2.1 v izmeri 5,30 m2 in
skupnih prostorov v višini 1,24% v Po-
slovno stanovanjskem objektu Slape, ki je
last dolžnika Behek Alojza, Dolga ulica 14,
Murska Sobota, z dnem 7. 1. 2000
zarubljeno v korist upnika Nova Ljubljan-
ska banka, d.d., Podružnica Maribor,
Strossmayerjeva 26, Maribor, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini
13,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2000

II R 625/99-12 IZ-4709
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 625/99 z dne 3. 8. 1999, je
bilo stanovanje št. 7, v bloku na Bratovševi
ploščadi št. 1288 k.o. Ježica, ki se nahaja v
I. nadstropju stanovanjske hiše, v skupni
izmeri 78,59 m2, ki je last dolžnika Strašek
Janka in zastaviteljice Strašek Milene, oba
Bizeljska cesta 35, Brežice, z dnem 5. 10.
1999 zarubljeno v korist upnika Nova KBM,
d.d., Podružnica Maribor, Vita Kraigherja 4,
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Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 16,650.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2000

In 99/00316-8 IZ-4722
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega

sodišča z dne 8. 7. 1999, opr. št. In
99/00316, je bil dne 26. 10. 1999 oprav-
ljen v korist upnika Metalka stanovanjske sto-
ritve, d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, rubež
gostinskega lokala “Tili”, v izmeri 35 m2, na
Vojkovi 71 v Ljubljani (lokal št. 4 v pritličju),
last Lorene Judež, Vojkova 71, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 2. 2000

In 98/00087-23 IZ-6062
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 25. 5. 1998, opr. št. In 98/87 je bil
dne 9. 12. 1998 opravljen v korist upnika
Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska 150, ki jo zastopa odv. Karmen
Pavlin iz Ljubljane, rubež stanovanja št. 7,
Ljubljana-Polje, C. XII/8, v izmeri 61,23 m2,
last dolžnika Krapič Martina, Polje, Cesta
XII, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2000

R 699/99 IZ-4689
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Domžalah R 699/99 z dne 30. 12. 1999 in
rubežnega zapisnika z dne 6. 3. 2000, je
nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja
Tapis Trade, trgovsko podjetje, d.o.o., Ko-
drova 5, Ljubljana in Teršek Branka, Slam-
nikarska 6, Mengeš, in sicer: trisobno sta-
novanje št. B1-L2D-II-1, ki se nahaja v 2.
nadstropju poslovno trgovskega in stano-
vanjskega objekta v Trzinu, v izmeri
70,12 m2 koristne površine, s kletnim pro-
storom v izmeri 2,52 m2, s parkirnim me-
stom št. 70 v garažni kleti, kakor tudi soraz-
meren delež na skupnih prostorih in napra-
vah celotne stavbe in funkcionalnem zem-
ljišču, vse na parc. št. 111/1, 113/1,
120/4, 111/4, 113/6, 1600/8, 119/27,
119/28 in 119/7, vse k.o. Trzin, zarublje-
na v korist upnika Karntner Sparkasse AG.
Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska
63, Ljubljana, za terjatev v višini 920.000
ATS s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 3. 2000

Z 00/00259 IZ-4378
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 00/00259 z dne
14. 3. 2000, je bila nepremičnina stano-
vanje št. 1, na podstrešju stanovanjske hi-
še v Mariboru, Ul. Kneza Koclja 26, zgra-
jen na parc. št. 1922 pripisani z. k. vl. št.
850, k.o. Maribor-Grad, stanovanje obse-
ga 110,70 m2, k stanovanju pa pripada tu-
di solastniški delež na skupnih prostorih,
delih objektov in napravah, ki služijo stano-
vanjski hiši kot celoti na funkcionalnem
zemljišču stanovanjske hiše, ki je last dolž-
nika Sama Vincetiča do celote, dne 14. 3.
2000 na naroku zarubljena v korist upnice,
zaradi izterjave denarne terjatve v znesku
6,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 3. 2000

Z 00/00175 IZ-4655
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 00/00175 z dne 29. 2.
2000, je bilo v izvršilni zadevi upnika Raif-
feisenbank Leibnitz, reg. Gen. m. B. H.,
Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Avstrija, ki ga
zastopa odvetnica Breda Senčar-Leljak iz
Maribora, proti dolžnikoma in zastaviteljema
Drago Sagadin in Katarina Sagadin, oba
stan. Borova vas 21, Maribor, zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnika v višini
210.000 ATS s pripadki, v tolarski proti-
vrednosti, zarubljeno na naroku dne 29. 2.
2000 v korist upnika Raiffeisenbank Leib-
nitz, reg. Gen. m. B. H., Bahnhofstrasse 2,
Lipnica, Avstrija, in sicer: dvoinpolsobno sta-
novanje št. 21, v skupni izmeri 66,02 m2, v
stanovanjski hiši v Borovi vasi 21, Maribor,
katerega solastnika vsak do 1/2 sta postala
zastavitelja Drago in Katarina Sagadin na
podlagi kupoprodajne pogodbe št.
1832-10/93 z dne 30. 9. 1993, sklenjene
s prodajalcem TAM Maribor, družbo za
upravljanje in financiranje podjetij.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 2. 2000

Z 2000/21 IZ-4690
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 1165/99 z dne 21. 12. 1999, s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z 2000/21
z dne 1. 2. 2000 odredilo rubež nepremič-
nine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo: dvo-
sobnega stanovanja št. 10 v izmeri
61,25 m2, v tretjem nadstropju stanovanj-
ske hiše v Mariboru, Kettejeva 15, last za-
staviteljev Vedernjak Edice in Franca, vsa-
kega do 1/2 celote, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe, sklenjene dne 29. 11.
1991 s prodajalcem Stavbing, p.o., Mari-
bor, v zavarovanje denarne terjatve upnika
Probanka, d.d., Gosposka 23, Maribor, v
višini 8,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 2. 2000

Z 2000/00271 IZ-4691
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV135/2000 z dne 17. 2. 2000, s sklepom
o zavarovanju opr. št. 2000/00271 z dne
31. 3. 2000 odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanja
v izmeri 71,57 m2, s pripadajočo kletjo, lo-
ciranega v bloku v Gregorčičevi 29b, Mari-
bor, I. nadstropje, parc. št. 1473 k.o. Mari-
bor – grad, ki je last dolžnika na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene dne 28. 12.
1999 s prodajalcem Salamunić Alenko, Trg
Borisa Kidriča 2, Maribor in kupcem Revizi-
ja, d.o.o., Gregorčičeva 29b, Maribor, v
zavarovanje denarne terjatve upnika Proban-
ka, d.d., Gosposka 23, Maribor, v višini
10,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 3. 2000

RIG 632/99 IZ-4692
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki

neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
1019/99 z dne 29. 10. 1999, s sklepom o
zavarovanju opr. št. RIG 632/99 z dne
11. 11. 1999 odredilo rubež nepremičnin,
ki nista vpisani v zemljiško knjigo:

– enosobnega stanovanja št. 33, v izme-
ri 36,55 m2, ki se nahaja v prvem nadstrop-
ju stanovanjske stavbe v Mariboru, Gregor-
čičeva ul. 25, s pripadajočimi kletnimi pro-
stori, last zastaviteljice Anice Paller, na pod-
lagi pogodbe o prodaji nepremičnine z dne
6. 3. 1989, sklenjene s prodajalcem Petek
Slavkom in Petek Anamarijo,

– dvosobnega stanovanja št. 3, v izmeri
61,10 m2, ki se nahaja v drugem nadstrop-
ju lamele L5 stanovanjske stavbe v Maribo-
ru, Slovenska 36, last Petek Slavka, na pod-
lagi soinvestitorske pogodbe št. 4-1/25 G z
dne 28. 2. 1989, sklenjene s Samouprav-
no stanovanjsko skupnostjo Maribor, v za-
varovanje denarne terjatve upnika Proban-
ka, d.d., Maribor, v višini 20,000.000 SIT s
pp, do dolžnika Sitras, d.o.o., Maribor.

Zastaviteljema se zastavljeni nepremič-
nini, v skladu z dogovorom strank, prepove-
duje obremeniti in odsvojiti brez soglasja
upnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 11. 1999

Z 2000/00188 IZ-4695
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Brede Horvat iz Maribora, št. SV
101/2000 z dne 31. 1. 2000, sklepom o
zavarovanju opr. št. 2000/00188 z dne
15. 2. 2000 odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo – pisarniških
prostorov v izmeri 95,97 m2, v mansardi po-
slovno stanovanjskega objekta Strossma-
yerjeva 11, Maribor, stoječega na parceli
št. 1395, 1396 in 1397/2 k.o. Koroška
vrata in k.o. Maribor grad, ki obsega hodnik
21,29 m2, hodnik 2,61 m2, sanitarni pro-
stor 3,22 m2, pisarno 21,17 m2, pisarno
26,99 m2, pisarno 15,76 m2 in arhivo
4,93 m2 in pisarniških prostorih v izmeri
20,96 m2, v mansardi poslovno stanovanj-
skega objekta Strossmayerjeva 11, Mari-
bor, stoječega na parceli št. 1395, 1396 in
1397 k.o. Koroška vrata in k.o. Maribor
grad, ki obsegajo pisarno 15,70 m2 in hod-
nik 5,26 m2, ki je istočasno požarni hodnik
objekta Strossmayerjeva 11-13, katerih iz-
ključni lastnik je dolžnik – zastavitelj na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 27. 12.
1999, sklenjene med njim kot kupcem in
Veritas B. H. borzna posredniška hiša,
d.o.o., Maribor, kot prodajalcem, v zavaro-
vanje denarne terjatve upnika Nova Ljub-
ljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg republike
2, Podružnica Maribor, Strossmayerjeva 26,
v višini 14,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 2. 2000

Riz 328/99 IZ-4712
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Riz 328/99 z dne 20. 10.
1999 je bilo v izvršilni zadevi upnika Pro-
banka, d.d., Gosposka 23, Maribor, proti
dolžniku Cvar Matjažu, stan. Gregorčičeva
23, Maribor, ter zastavitelju Stradner Dani-
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lu, stan. Majcigerjeva ul. 3, Maribor, zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika v višini
488.800 ATS oziroma 35.522,49 EUR s
pripadki, zarubljeno dne 20. 12. 1999 v
korist upnika, s prepovedjo obremenitve,
triinpolsobno stanovanje št. 9/IV., v večsta-
novanjski hiši v Mariboru, Majcigerjeva 3, ki
stoji na parc. št. 942/1 k.o. Sp. Radvanje,
ki je v lasti zastavitelja Stradner Danilo, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 705/93 z dne 12. 10. 1993,
ter aneksa h kupoprodajni pogodbi št.
705/93 z dne 12. 10. 1993.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 10. 1999

Z 17/2000 IZ-6069
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Brežicah, št. Z 17/2000-2 z dne 15. 3.
2000 so bile zaloge trgovskega blaga last
družbe Kerametal Brežice, d.o.o., s sede-
žem Mladinska 15, Brežice, ki ves čas tra-
janja kreditnega razmerja ustreza protivred-
nosti 1,4-kratnika odobrenega posojila v
znesku 1,200.000 DEM, zarubljeno v ko-
rist upnika Nove KBM Maribor, d.d.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 10. 4. 2000

Razpisi
 delovnih mest

Popravek
V razpisu delovnega mesta za vodjo ob-

močne izpostave Logatec, naročnika
Sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavno-
sti, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 37 z
dne 5. 5. 2000, Št. 07-2/92, Ob-26615
se druga alinea popravi in pravilno glasi:

– da imajo najmanj srednjo izobrazbo
družboslovne, humanistične ali ekonomske
smeri;

Uredništvo

Št. 50/2000 Ob-27117
Svet Zavoda Zasavske lekarne Trbovlje,

razpisuje, na podlagi 22., 23., 25., 26. in
27. člena statuta Zasavske lekarne Trbovlje
in sklepa 35. redne seje sveta zavoda z dne
28. 2. 2000, imenovanje za

direktorja zavoda,
s polnim delovnim časom za mandatno

dobo štirih let.
Direktor zavoda opravlja poleg zadev iz

svojega delovnega področja tudi delo vodje
strokovne enote.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
določenih z zakonom izpolnjevati še nasled-
nje pogoje:

– da ima visoko izobrazbo farmacevtske
smeri s strokovnim izpitom,

– da ima pet let ustreznih delovnih izku-
šenj,

– da ima organizacijske in vodstvene
sposobnosti,

– da je državljan Republike Slovenije in
– da predloži svoj program dela in razvoj

zavoda.

Kandidat naj svoje prijave, opremljene z
dokazili o izpolnjevanju pogojev pošlje v os-
mih dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici
z oznako “za razpis”, na naslov: Zasavske
lekarne Trbovlje, Rudarska c. 12, 1420 Tr-
bovlje.

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

Zasavske lekarne Trbovlje

Št. 163/2000 Ob-27282
Slovenska nacionalna turistična organi-

zacija, Dunajska 156, Ljubljana, objavlja
prosto delovno mesto

generalnega direktorja Slovenske na-
cionalne turistične organizacije.

Na podlagi 22. člena uredbe o preobli-
kovanju javnega gospodarskega zavoda
“Center za promocijo turizma Slovenije” –
“Slovenian tourist board” v javni gospodar-
ski zavod “Slovenska nacionalna turistična
organizacija” – “Slovenian tourist board”
(Ur. l. RS, št. 99/99 in 24/2000), statuta
SNTO in sklepa upravnega odbora SNTO z
dne 21. 4. 2000 objavlja Slovenska nacio-
nalna turistična organizacija, Dunajska
156, Ljubljana, prosto delovno mesto ge-
neralnega direktorja Slovenske nacionalne
turistične organiazcije s 4-letnim manda-
tom po dnevu imenovanja oziroma po na-
stopu dela.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo univerzitetno izobrazbo eko-
nomske, pravne ali druge družboslovne
smeri in najmanj 10 let delovnih izkušenj
na področju turizma, od tega najmanj 5 let
opravljanja vodstvenih ali vodilnih del na
tem področju;

– imajo višjo ali visoko strokovno izobraz-
bo ekonomske, pravne ali druge družbo-
slovne smeri in najmanj 15 let delovnih izku-
šenj na področju turizma, od tega najmanj 5
let opravljanja vodstvenih ali vodilnih del na
tem področju;

– so državljani Republike Slovenije;
– aktivno obvladajo tri tuje jezike (an-

gleškega, nemškega in en izbirni tuj jezik);
– aktivno obvladajo slovenski jezik in
– poznajo in imajo izkušnje vseh podro-

čij turizma.
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti:
– življenjepis, ki naj poleg splošnih po-

datkov vsebuje točno navedbo delovne do-
be, delovnih izkušenj in opis opravljanja
vodstvenih oziroma vodilnih del na področju
turizma ter navedbo organizacijskih in funk-
cionalnih znanj;

– program dela oziroma vizijo razvoja
SNTO – strateško vizijo same organizira-
nosti SNTO in njenega delovanja, poveza-
ne z razvojem slovenskega turizma (od 5-7
strani);

– dokazilo o:
– državljanstvu (kopija potrdila MNZ);
– znanju tujih jezikov (kopija indeksa

ali potrdila ustanove, verificirane za učenje
tujih jezikov);

– izobrazbi (kopija diplome);
– delovni dobi (fotokopija delovne

knjižice);
– najmanj tri priporočila priznanih

oseb s področja turizma.
V primeru pomanjkljive dokumentacije ali

potrebe po dodatnih dokazilih oziroma pre-

verjanju dokazil, lahko komisija pozove kan-
didate, da dopolnijo svoje vloge.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z višjo stopnjo izobrazbe;
– z izobrazbo turistične usmeritve;
– z več dodatnim izpopolnjevanjem na

področju turizma;
– s kvalitetnejšim programom;
– z več in kvalitetnejšimi referencami;
– z delovnimi izkušnjami na področju tu-

rizma v tujini;
– z delovnimi izkušnjami s področja ho-

telirstva, touroperatorstva, turističnih agen-
cij, poznavanja dela letalskih družb, opera-
tivnega poznavanja domačega in tujega turi-
stičnega trga, ipd.

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev in zahtevanimi prilo-
gami pošljejo v zaprti ovojnici na naslov:
Slovenska nacionalna turistična organiza-
cija, Dunajska 156, Ljubljana, s pripisom
“Ne odpiraj – javni razpis za generalnega
direktorja SNTO”, in sicer v 15 dneh po
objavi razpisa. Rok za prijavo na razpis zač-
ne teči z dnem objave razpisa v Uradnem
listu RS.

Nepravočasne in nepopolno označene
prijave bodo izločene iz razpisa in neodprte
vrnjene pošiljatelju.

Izmed prijavljenih kandidatov bo minister,
pristojen za turizem, na podlagi 22. člena
uredbe o preoblikovanju javnega gospodar-
skega zavoda “Center za promocijo turizma
Slovenije” – “Slovenian tourist board” v jav-
ni gospodarski zavod “Slovenska nacional-
na turistična organizacija” – “Slovenian tou-
rist board” (Ur. l. RS, št. 99/99 in
24/2000), izbral kandidata in ga predlagal
v izbiro in imenovanje upravnemu odboru
SNTO.

Kandidati bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v 8 dneh po izdaji sklepa o izbiri oziroma
najkasneje v 45 dneh, šteto od poteka roka
za prijavo. Izbrani kandidat mora nastopiti
funkcijo najkasneje v 60 dneh po izdaji
sklepa o izbiri.

Če nihče od prijavljenih kandidatov ne
bo izbran, se bo postopek za izbiro po-
novil.

Slovenska nacionalna turistična
organizacija Maksimiljan Brečko

predsednik upravnega odbora SNTO

Št. 111-4/00-0515 Ob-27283
Ministrstvo za pravosodje razpisuje
I. na podlagi 30. člena zakona o držav-

nem pravobranilstvu (Uradni list RS, št.
20/79):

a) – 1 prosto mesto državnega pravo-
branilca na Državnem pravobranilstvu
na Zunanjem oddelku v Novem mestu.

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

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

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

Ministrstvo za pravosodje
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Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

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

Preklic
Št. 05010/000505 Ob-27325

Javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev za dobavo računalniške opreme, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35 z
dne 21. 4. 2000, Ob-25993, se prekliče.

ZPIZ Slovenije

Popravek
Ob-27319

V javnem razpisu brez omejitev za blago
(3 neopremljena, vseljiva stanovanja), na-
ročnika Ministrstvo za zdravstvo, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 37 z dne 5. 5.
2000, Ob-26524, se v 9. točki višina zah-
tevane bančne garancije oziroma vplačane-
ga pologa popravi in pravilno glasi: 1%.

Ministrstvo za zdravstvo

Popravek
Ob-27320

V javnem razpisu brez omejitev za blago
(7 neopremljenih, vseljivih stanovanj), na-
ročnika Ministrstvo za zdravstvo, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 37 z dne 5. 5.
2000, Ob-26525, se 3. (b) točka popravi in
pravilno glasi:

3. (b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 9 neopremljenih, vseljivih
stanovanj v Ljubljani, po seznamu:

I. 2 garsonjeri, vsaka v izmeri ca.
20 m2,

II. 2 enosobni stanovanji, vsako v iz-
meri ca. 26 m2,

III. enosobno stanovanje v izmeri ca.
27 m2,

IV. enosobno stanovanje v izmeri ca.
30 m2,

V. enosobno stanovanje v izmeri ca.
38 m2,

VI. 2 dvosobni stanovanji, vsako v izmeri
ca. 48 m2;

v 9. točki pa se popravi višina zahtevane
bančne garancije oziroma vplačanega polo-
ga in pravilno glasi: 1%.

Ministrstvo za zdravstvo

Ob-27070
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): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: material in oprema za iz-
gradnjo in vzdrževanje elektroenerget-
skih vodov in naprav – specifikacija raz-
vidna iz razpisne dokumentacije.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
314,000.000 SIT – delitev po specifikaciji.

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

stopoma skozi celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
naslovu naročnika pri kontaktni osebi Da-
nici Mirnik, tel. 063/4201-473, faks
063/485-023, v sobi 408/IV.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 17.850 SIT, z virmanom ali
položnico na ŽR št. 50700-601-10238, sklic
na številko 1207, ali na blagajni podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 6. 2000 do 9. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 6. 2000 ob 11. uri, velika sejna soba,
Vrunčeva 2a, IV. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1% od razpisne vrednosti – ve-
ljavnost garancije 27. 7. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: blago bo plačano v 30
dneh po prevzemu.

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: Jožef Blagotinšek, el. teh., tel.
063/4201-381.

16., 17.
Elektro Celje, d.d.

Ob-27071
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kranjski vrtci, Cesta Staneta Žagarja
19, 4000 Kranj, faks 064/226-012.

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

3. (a) Kraj dobave: vrtci naročnika Kranj-
ski vrtci, Cesta Staneta Žagarja 19, 4000
Kranj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah, v skupni orientacijski vrednosti
13,457.690 SIT:

I. mleko in mlečni izdelki: 4,738.590 SIT,
II. siri trdi – nujno narezani: 516.000 SIT,
III. čaji, osnovna živila in dodatki jedem

– 8,203.100 SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: zain-
teresirani ponudniki lahko predložijo ponud-
be za posamezne skupine razpisanega
predmeta javnega naročila.

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

cesivna dobava.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 4. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zain-
teresirani ponudniki lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo na sedežu naročnika pri
tajnici zavoda Ireni Zupan, Kranjski vrtci, C.
Staneta Žagarja 19, Kranj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago od 15. 5. 2000 do
vključno 29. 5. 2000, od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o vpla-
čilu v višini 6.000 SIT, na žiro račun naroč-
nika št. 51500-603-30437, sklicna števil-
ka 02/00.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele na naslov naročni-
ka v 20 dneh po objavi razpisa, to je do
5. 6. 2000 do 12. ure, prevzemnica: Irena
Zupan, tajnica zavoda Kranjski vrtci, C. Sta-
neta Žagarja 19, Kranj.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe v zapečatenih ku-
vertah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko Uradnega lista RS ter navedbo pred-
meta naročila poslati oziroma dostaviti na
naslov: Kranjski vrtci, C. Staneta Žagarja
19, 4000 Kranj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 6. 2000 ob
8. uri, na naslovu: Kranjski vrtci, Cesta Sta-
neta Žagarja 19, 4000 Kranj.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo navzo-
či pri javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnikov za
zastopanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ni potrebno predložiti bančnih ga-
rancij za resnost ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: rok plačila najmanj 30 dni
od dneva izstavitve računa, po dobavi blaga.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, skle-
njena za dobo 9 mesecev.
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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:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
biti veljavna do 31. 7. 2000.

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

a) višina cene – ovrednoteno s 60 toč-
kami,

b) celovitost ponudbe – ovrednoteno s
30 točkami,

c) plačilni pogoji – ovrednoteno z 10 toč-
kami.

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

čilo je bil objavljen dne 18. 2. 2000 v Urad-
nem listu RS, št. 14/00, pod št. Ob-20771.

Kranjski vrtci

Št. 86/00-2 Ob-27072
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Dom upokojencev Postojna, Rož-
na ulica 10, 6230 Postojna, faks
05/700-11-00.

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

3. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Postojna, Rožna ulica 10, 6230 Postojna.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava go-
riva.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
5,500.000 SIT.

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

cesivne dobave blaga v letu 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
upokojencev Postojna, Rožna ulica 10,
6230 Postojna – tajništvo zavoda.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 5. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 7.000 SIT na žiro
račun št. 52200-603-30533, pri APP Po-
stojna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 31. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom upokojencev Postoj-
na, Rožna ulica 10, 6230 Postojna – tajniš-
tvo zavoda.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 6. 2000 ob 12. uri, v upravi zavoda Do-
ma upokojencev Postojna, Rožna ulica 10,
6230 Postojna.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbe, z veljav-
nostjo 30. 6. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o zavodih.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

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

morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti vložene ponudbe po 29. 5.
2000.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Dom upokojencev Postojna, Rožna uli-
ca 10, 6230 Postojna – kontaktna oseba
Bogdan Bergoč, tel. 05/726-1333, od 9.
do 11. ure.

16., 17.
Dom upokojencev Postojna

Št. 86/00-2 Ob-27073
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Postojna, Rožna
ulica 10, 6230 Postojna, faks
05/700-11-00.

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

3. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Postojna, Rožna ulica 10, 6230 Postojna.

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

1. splošno prehrambeno blago,
2. kruh,
3. meso in mesni izdelki,
4. ribe,
5. sadje in zelenjava,
6. mleko in mlečni izdelki.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
31,920.000 SIT.

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

1. splošno prehrambeno blago:
8,800.000 SIT,

2. kruh: 2,300.000 SIT,
3. meso in mesni izdelki: 9,500.000

SIT,
4. ribe: 320.000 SIT,
5. sadje in zelenjava: 6,400.000 SIT,
6. mleko in mlečni izdelki: 4,600.000

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

cesivne dobave blaga v letu 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
upokojencev Postojna, Rožna ulica 10,
6230 Postojna – tajništvo zavoda.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 5. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
voljo proti plačilu 7.000 SIT na žiro račun št.
52200-603-30533, pri APP Postojna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 31. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom upokojencev Postoj-
na, Rožna ulica 10, 6230 Postojna – tajniš-
tvo zavoda.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 6. 2000 ob 9. uri, v upravi zavoda Doma
upokojencev Postojna, Rožna ulica 10,
6230 Postojna.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbe, z veljav-
nostjo 30. 6. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o zavodih.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

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

morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti vložene ponudbe po 29. 5.
2000.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Dom upokojencev Postojna, Rožna uli-
ca 10, 6230 Postojna – kontaktna oseba
Bogdan Bergoč, tel. 05/726-1333, od 9.
do 11. ure.

16., 17.
Dom upokojencev Postojna

Št. 206/2-2 Ob-27074
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica za ženske bolezni in po-
rodništvo Postojna, Prečna ulica 4, 6230
Postojna, faks 067/726-13-33.

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

3. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Postojna,
Prečna ulica 4, 6230 Postojna.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih skupinah:

1. splošno prehrambeno blago,
2. kruh,
3. meso in mesni izdelki,
4. ribe,
5. sadje in zelenjava,
6. mleko in mlečni izdelki.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 17,424.000 SIT.

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

1. splošno prehrambeno blago:
3,960.000 SIT,

2. kruh: 990.000 SIT,
3. meso in mesni izdelki: 7,370.000

SIT,
4. ribe: 264.000 SIT,
5. sadje in zelenjava: 2,530.000 SIT,
6. mleko in mlečni izdelki: 2,310.000

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

cesivne dobave blaga v letu 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bol-
nišnica za ženske bolezni in porodništvo Po-
stojna, Prečna ulica 4, 6230 Postojna –
tajništvo zavoda.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 5. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
voljo proti plačilu 7.000 SIT na žiro račun št.
52200-603-30442, pri APP Postojna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 31. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Bolnišnica za ženske bolez-
ni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4,
6230 Postojna – tajništvo zavoda.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 2000 ob 9. uri, na upravi zavoda Bol-
nišnica za ženske bolezni in porodništvo Po-
stojna, Prečna ulica 4, 6230 Postojna.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbe, z veljav-
nostjo 30. 6. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o zavodih.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

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

morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti vložene ponudbe po 29. 5.
2000.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Bolnišnica za ženske bolezni in porod-
ništvo Postojna, Prečna ulica 4, 6230 Po-
stojna – kontaktna oseba Bogdan Bergoč,
tel. 067/726-13-33, od 9. do 12. ure, faks
067/726-13-33.

16., 17.
Bolnišnica za ženske bolezni

in porodništvo Postojna

Št. 206/2-1 Ob-27075
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica za ženske bolezni in po-
rodništvo Postojna, Prečna ulica 4, 6230
Postojna, faks 067/726-13-33.

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

3. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Postojna,
Prečna ulica 4, 6230 Postojna.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava gori-
va, tehničnih in medicinskih plinov po
naslednjih skupinah:

1. gorivo,
2. tehnični in medicinski plini.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,600.000 SIT.

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

1. gorivo: 7,800.000 SIT,
2. tehnični in medicinski plini:

1,800.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave blaga v letu 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bol-
nišnica za ženske bolezni in porodništvo Po-
stojna, Prečna ulica 4, 6230 Postojna –
tajništvo zavoda.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 5. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 7.000 SIT na žiro
račun št. 52200-603-30442, pri APP Po-
stojna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 31. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Bolnišnica za ženske bolez-
ni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4,
6230 Postojna – tajništvo zavoda.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 6. 2000 ob 9. uri, na upravi zavoda Bol-

nišnica za ženske bolezni in porodništvo Po-
stojna, Prečna ulica 4, 6230 Postojna.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbe, z veljav-
nostjo 30. 6. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o zavodih.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

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

rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
umakniti vložene ponudbe po 29. 5. 2000.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Bolnišnica za ženske bolezni in porod-
ništvo Postojna, Prečna ulica 4, 6230 Po-
stojna – kontaktna oseba Bogdan Bergoč,
tel. 067/726-13-33, od 9. do 12. ure, faks
067/726-13-33.

16., 17.
Bolnišnica za ženske bolezni

in porodništvo Postojna

Št. 206/2-3 Ob-27076
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica za ženske bolezni in po-
rodništvo Postojna, Prečna ulica 4, 6230
Postojna, faks 067/726-13-33.

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

3. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Postojna,
Prečna ulica 4, 6230 Postojna.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava sani-
tetnega obvezilnega materiala in šival-
nega materiala po naslednjih skupinah:

1. sanitetni obvezilni material,
2. šivalni material.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
20,900.000 SIT.

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

1. sanitetni obvezilni material:
15,950.000 SIT,

2. šivalni material: 4,950.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave blaga v letu 2000.
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5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bol-
nišnica za ženske bolezni in porodništvo Po-
stojna, Prečna ulica 4, 6230 Postojna –
tajništvo zavoda.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 5. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
voljo proti plačilu 7.000 SIT na žiro račun št.
52200-603-30442, pri APP Postojna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 31. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Bolnišnica za ženske bolez-
ni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4,
6230 Postojna – tajništvo zavoda.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 6. 2000 ob 9. uri, na upravi zavoda Bol-
nišnica za ženske bolezni in porodništvo Po-
stojna, Prečna ulica 4, 6230 Postojna.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbe, z veljav-
nostjo 30. 6. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o zavodih.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

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

morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti vložene ponudbe po 20. 5.
2000.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Bolnišnica za ženske bolezni in porod-
ništvo Postojna, Prečna ulica 4, 6230 Po-
stojna – kontaktna oseba Mojca Kraševec,
tel. 067/726-13-33, od 9. do 12. ure, faks
067/726-13-33.

16., 17.
Bolnišnica za ženske bolezni

in porodništvo Postojna

Št. 598-1/2000 Ob-27077
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Gorenjske lekarne Kranj, Gosposvet-
ska 12, 4000 Kranj, faks 064/226-804.

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

3. (a) Kraj dobave: na sedežu in po eno-
tah naročnika.

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

1. strežniki: 6 kosov,
2. strežniki – delovne postaje: 8 ko-

sov,
3. delovna postaja: 1 kos,
4. delovne postaje – nadgradnja: 29

kosov,
5. notesnik: 1 kos,
6. tiskalniki: 20 kosov.

Specifikacija blaga je sestavni del
razpisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da,
po posameznih skupinah, navedenih v točki
3.(b).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,150.000 SIT.

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

1. strežniki (6 kosov) – 6,000.000
SIT,

2. strežniki – delovne postaje (8 ko-
sov) – 5,000.000 SIT,

3. delovna postaja (1 kos) – 300.000
SIT,

4. delovne postaje – nadgradnja (29
kosov) – 2,400.000 SIT,

5. notesnik (1 kos) – 450.000 SIT,
6. tiskalniki (20 kosov) – 1,000.000

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

cesivna dobava v letu 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Go-
renjske lekarne Kranj, Gosposvetska 12,
4000 Kranj, tel. 064/282-703, faks
064/226-804.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 5. 2000,
med 8. in 13. uro, po enodnevni predhodni
najavi po telefonu ali faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR št. 51500-603-32083.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 6. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Gorenjske lekarne Kranj,
Gosposvetska 12, 4000 Kranj.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba –
Gorenjske lekarne, javni razpis za dobavo
računalniške opreme”. Na hrbtni strani po-
nudbe morata biti navedena ime in polni
naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
2. 6. 2000 ob 10. uri, na naslovu: Gorenj-
ske lekarne Kranj, Gosposvetska 12, 4000
Kranj (sejna soba).

9.
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: pogodba.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po izteku roka za
oddajo ponudb ponudniki več ne morejo
umakniti ponudb.

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

– ustreznost ponujene opreme,
– cena,
– plačilne in druge ugodnosti,
– reference,
– zagotavljanje servisa.
Teža in način uporabe meril je opredeljen

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

čilu: dodatne informacije, povezane z jav-
nim naročilom, se dobijo pri Matjažu Gaš-
pircu, tel. 064/282-709, za informacije vse-
binske narave, oziroma pri Marjani Koza-
mernik, tel. 064/282-703, za informacije s
finančnega področja, vsak delovnik med 8.
in 10. uro.

16.
17. Razpis je bil prvič objavljen v Urad-

nem listu RS, št. 7 z dne 28. 1. 2000, ven-
dar je strokovna komisija za vodenje postop-
ka oddaje javnega naročila na podlagi sklepa
Državne revizijske komisije o razveljavitvi
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika z
dne 8. 3. 2000 razveljavila postopek.

Gorenjske lekarne, Kranj

Ob-27082
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, telefaks 475-21-86.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Kolodvor-
ska 2.

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

A) magnetoskopi formata DVCPRO
25 – 11 kosov s priborom,

B) kamkorder formata DVCPRO 25 –
4 kosi.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudbe so lahko za posamezno blagovno
skupino ali celoto.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
41,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: bla-
govna skupina:

A) ca. 19,000.000 SIT,
B) ca. 22,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: naj-

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

30. 7. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, tehnični trak,
soba 3Z16 pri Mateji Duša, tel. 475-37-42,
faks 475-37-40.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 22. 5.
2000.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
najavi po telefaksu in na podlagi dokazila o
vplačilu z navedbo davčne številke in sede-
ža podjetja. Način plačila je negotovinski na
račun pri Novi APP Ljubljana na račun št.
50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566 z oznako razpisa št. 107.
Dodatne informacije so na voljo v pisni obli-
ki na faks št. 475-21-86.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 12. 6.
2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s pripisom:
Ne odpiraj – za razpis – ponudba za razpis,
št. 107/2000 – DVCPRO. Na zaprti kuverti
mora biti napisan polni naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 6. 2000 ob 10. uri v prostorih JZ RTV
Slovenija, Ljubljana, v mali sejni sobi v 5.
nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe
brazpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljav-
na do 15. 7. 2000 v višini:

– blagovna skupina A: 380.000 SIT,
– blagovna skupina B: 440.000 SIT,
– celotna ponudba: 820.000 SIT.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: po 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 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): ce-
na,plačilni pogoji in rok plačila, dobavni rok,
tehnična ustreznost in kakovost, servisira-
nje, reference in druga ostala merila po raz-
pisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega naro-
čila od razpisanega, odvisno od razpoložlji-
vih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

16., 17.
Javni zavod RTV Slovenija

Št. 26/1-00/7 Ob-27083
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

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

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

blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj bo izbran za celotno količino.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
43,000.000 SIT.

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

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

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001 oziroma do izbire novega do-
bavitelja.

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 1. 6. 2000.

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

predložiti ponudbe: do 5. 6. 2000, do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, Tesarska 10, 1330 Ko-
čevje, z oznako “Ne odpiraj – Ponudba –
gorivo”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 6. 2000, Javno komunalno podjetje Ko-
munala Kočevje, Tesarska 10, ob 9. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% vred-
nosti ponudbe, z veljavnostjo do izbire po-
nudnika.

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

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

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

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

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

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
86 z dne 22. 10. 1999 pod št. Ob-13574.

Komunala Kočevje, d.o.o., Kočevje

Ob-27081
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom J. Oražma, Majni-
kova 1, 1310 Ribnica, tel. 061/861-809,
faks 061/861-057.

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

3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom dr.
J. Oražma, Majnikova 1, Ribnica ter njegovi
zdravstveni postaji v Sodražici in Loškem
potoku.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kurilno olje ekstra lahko
v ocenjeni količini ca. 95.000 litrov.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
6,600.000 SIT oziroma 95.000 litrov.

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

bave potekajo na podlagi naročilnic.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom dr. J. Oražma, Majnikova
1, Ribnica, računovodstvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 1. 6. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT (vključno
DDV), plačilo na žiro račun pri APP
51310-603-18236 z virmanom ali splo-
šno položnico.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom dr. J. Oraž-
ma, Majnikova 1, 1310 Ribnica, računo-
vodstvo, kont. oseba Gornik Ivanka.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 6. 2000 ob 12. uri v sejni sob Zdravstve-
nega doma dr. J. Oražma, Majnikova 1,
Ribnica.

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

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 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:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 6. 2000.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Zdravstveni dom dr. J. Oražma, Majni-
kova 1, Ribnica, tel. 061/861-809 pri Gor-
nik Ivanki.

16., 17.
Zdravstveni dom dr. J. Oražma, Ribnica

Št. 05010/00505 Ob-27110
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvor-
ska ulica 15, faks 061/321-266, kontakt-
na oseba: Zdene Kopitar.

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

3. a) Kraj dobave: Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15.
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b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti:

– dobava in namestitev osebnih ra-
čunalnikov pri uporabniku – 59 kosov,

– dobava in namestitev mrežnih la-
serskih tiskalnikov – 15 kosov,

– zamenjava sistemskega tiskalnika
IBM 4245 z laserskim tiskalnikom – 1
kos.

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 tudi za samo enega od
delov naročila, opredeljenega v točki 3.b.

č) Ocenjena vrednost naročila:
43,000.000 SIT.

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

– osebni računalniki - 17,000.000 SIT,
– mrežni laserski tiskalniki - 11,000.000

SIT,
– sistemski laserski tiskalnik -

15,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

14. 7. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

14. 7. 2000.
6. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ulica
15, vložišče.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: dokumentacija je na
voljo po predložitvi dokazila o plačilu vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v vložišču,
do vključno 26. 5. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na žiro račun ZPIZ Slovenije, Služ-
ba Zavoda, št. 50100-603-404903.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 12. 6. 2000 do 12.
ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana,
Kolodvorska 15, vložišče.

Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo
je potrebno predložiti v zaprti ovojnici z na-
pisom: ‘’Ne odpiraj!” Ponudba na javni raz-
pis z navedbo številke Uradnega lista RS in
številke objave javnega razpisa. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 6. 2000 ob 10. uri na Zavodu za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, v mali sejni
sobi v VIII. nadstropju.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb se mora-
jo izkazati s pisnim pooblastilom.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni s pisnim sklepom do 16. 6.
2000.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: ponudniki, ki bodo predložili ponudbo
za blago, katerega vrednost presega
25,000.000 SIT, morajo naročniku predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
10% vrednosti javnega razpisa ali dela javne-
ga razpisa, ki mora veljati do 16. 7. 2000.

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,
izstavljenega po dobavi materiala.

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 tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: zah-
teve so navedene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do poteka roka za od-
dajo ponudbe, po tem roku lahko naročnik
vnovči garancijo za resnost ponudbe, koli-
kor bo ponudnik izbran kot najugodnejši in
bo ponudbo umaknil ali spremenil pogoje
iz nje.

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

Tehnične lastnosti ponujene opreme –
maks. 60 točk:

– kompatibilnost z obstoječo opremo
(10 točk),

– odstopanje od tehničnih zahtev (20
točk),

– možnost vključitve opreme v obstoječ
servisni sistem (10 točk),

– možnost vključitve opreme v obstoječ
informacijski sistem Zavoda (20 točk);

Zagotavljanje servisa – maks. 20 točk:
– reference (10 točk),
– možnost različnih vrst servisnih reži-

mov (kritična oprema) (5 točk),
– zagotavljanje rezervnih delov po kon-

cu proizvodnje (5 točk);
Komercialni pogoji – maks. 20 točk:
– cena, popusti (10 točk),
– garancijski pogoji (5 točk),
– dobavni roki (5 točk).
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki lahko dobijo morebitne do-
datne informacije podlagi pismenih zahtev-
kov, ki jih posredujejo po telefaksu številka:
061/321-266 do 7. 6. 2000.

Odgovore bomo ponudnikom posredo-
vali pisno v roku 48 ur.

ZPIZ Slovenije

Št. 462-02/40-00/0520-003 Ob-27126
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa Carinska uprava Republike Slo-
venije, Šmartinska 130, 1523 Ljubljana,
061/14-14-510, 061/140-21-55.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro iz-
vajalca brez omejitev za dobavo novih oseb-
nih vozil in kombijev za potrebe carinske
službe.

3. a) Kraj dobave: lokacija uporabnika
vozila po specifikaciji naročnika (10 loka-
cij).

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: nova osebna vozila in kombi-
ji in sicer:

Točka 1: limuzina manjšega razreda s 5
vrati od 1100-1250 ccm – 6 kom.

Točka 2: limuzina manjšega razreda s 5
vrati od 1300-1400 ccm – 16 kom.

Točka 3: limuzina srednjega razreda s 5
vrati od 1500-1600 ccm – 8 kom.

Točka 4: vozilo za prevoz potnikov in
tovora od 1300-1400 ccm - bencin – 1
kom.

Točka 5: vozilo za prevoz potnikov in
tovora od 1700-1900 ccm - diesel – 1 kom.

Točka 6: vozilo s 4 kolesnim pogonom
od 1100-1700 ccm – 5 kom.

Točka 7: kombi za prevoz potnikov z
8+1 sedeži – 1 kom.

Točka 8: kombi za prevoz potnikov s
15+1 sedeži – 1 kom.

Točka 9: kombi s 5+1 sedeži in mobilno
pisarno (po načrtu naročnika) – 6 kom.

Količine vozil so okvirne.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
zainteresirani ponudnik se lahko poteguje
za izvedbo javnega naročila v celoti ali le
za del.

d) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska vrednost javnega naročila je
101,780.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
predvideni datum začetka dobave: takoj po
sklenitvi pogodbe, predvidoma s 20. 7.
2000. Dobava mora biti končana najkasne-
je do vključno 20. 9. 2000.

5. Predvideni datum zaključka javnega
naročila: 20. 9. 2000.

6. a) Ime in naslov osebe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Boštjan Smodek, Carinska uprava Repub-
like Slovenije, Šmartinska 130, 1523
Ljubljana, 7. nadstropje, soba št. 723, tel.
061/140-10-44, int. 21-15, (do 2. 6.
2000), po 5. 6. 2000 pa se razpisna doku-
mentacija lahko dvigne na naslovu: Boštjan
Smodek, Carinska uprava RS, Šmartinska
cesta (poslovna stavba Zeleni trikotnik, na
križišču Šmartinske in Flajšmanove ceste,
nasproti podjetja Velana), Ljubljana.

b) Datum, do katerega je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: 9. 6. 2000

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

predložiti ponudbe: 12. 6. 2000 do 9. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 130, 1523 Ljubljana,
7. nadstropje, vložišče - soba št. 709 (do
2. 6. 2000), po 5. 6. 2000 pa na naslov:
Carinska uprava Republike Slovenije, 1523
Ljubljana (vložišče v pritličju poslovne stav-
be Zeleni trikotnik, na križišču Šmartinske
in Flajšmanove ceste (nasproti podjetja Ve-
lana)).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 6. 2000 ob 10. uri, Carinska uprava
Republike Slovenije, Šmartinska cesta (po-
slovna stavba Zeleni trikotnik, na križišču
Šmartinske in Flajšmanove ceste, nasproti
podjetja Velana), Ljubljana, v sejni sobi (3.
nadstropje).

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

9.1. bančna garancija v višini 10% od
vrednosti javnega razpisa oziroma dela jav-
nega razpisa, izplačljiva na prvi poziv z ve-
ljavnostjo 30 dni od izdaje sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, kot garancijo za
resnost ponudbe,

9.2. izjava ponudnikove poslovne banke,
da bo izdala po nalogu ponudnika garancijo
v višini 10% pogodbene vrednosti, izplačljivo
na prvi poziv, brez ugovora, kot garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od-
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pravo napak v splošni garancijski dobi, z ve-
ljavnostjo 1 dan po poteku 1 meseca po
izteku splošne garancijske dobe.

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:
kot v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 8. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): merila
za izbor najugodnejše ponudbe so:

1. usposobljenost in sposobnost po-
nudnika (od 0-35 točk),

a) če ponudnikovi podatki o boniteti v
zadnjem obračunskem obdobju izkazujejo
čisti dobiček – 10 točk;

b) reference ponudnika:
za 3 posle in več do 25,000.000 SIT

ponudnik prejme – 2 točki,
za 3 posle in več od 25,000.000 SIT

do 50,000.000 SIT ponudnik prejme – 4
točke,

za 3 posle in več od 50,000.000 SIT
do 75,000.000 SIT ponudnik prejme – 6
točk,

za 3 posle in več od 75,000.000 SIT
do 100,000.000 SIT ponudnik prejme – 8
točk,

za 3 posle in več nad 100,000.000
SIT ponudnik prejme – 10 točk;

c) seznam pooblaščenih servisov za
ponujeno znamko vozil v Sloveniji:

za do 10 pooblaščenih servisov v Slo-
veniji ponudnik prejme – 2 točki,

za 11-20 pooblaščenih servisov v Slo-
veniji ponudnik prejme – 4 točke,

za 21-30 pooblaščenih servisov v Slo-
veniji ponudnik prejme – 6 točk,

za 31-40 pooblaščenih servisov v Slo-
veniji ponudnik prejme – 8 točk,

za 41 in več pooblaščenih servisov v
Sloveniji ponudnik prejme – 10 točk;

d) če ima ponudnik pridobljen certifi-
kat za sistem kakovosti po priznanih med-
narodnih standardih (npr. ISO) za dejavnost,
ki je tudi predmet tega javnega razpisa – 5
točk.

2. plačilni pogoji (0-5 točk):
za 60-dnevni plačilni rok ponudnik

prejme – 5 točk,
za 45-dnevni plačilni rok ponudnik

prejme – 2 točki,
za 30-dnevni plačilni rok ponudnik

prejme – 0 točk.
3. dobavni rok (0-10 točk):
za dobavni rok do 30 dni ponudnik

prejme – 10 točk,
za dobavni rok od 31 - 45 dni ponud-

nik prejme – 5 točk,
za dobavni rok do 46 - 60 dni ponud-

nik prejme – 2 točki,
za dobavni rok 61 dni in več ponud-

nik prejme – 0 točk.
4. splošna garancijska doba (0-2

točk).
Če ponudnik ponudi daljši splošni ga-

rancijski rok od zahtevanega, se vrednoti
vsako leto (1 leto) oziroma 10.000 km dalj-
ši garancijski rok, vendar največ za 2 leti

1 točka × št. let oziroma 10.000 km
5. garancijska doba za protikorozijsko

zaščito (0-5,5 točk)

Če ponudnik ponudi daljši garancijski
rok za protikorozijsko zaščito od zahtevane-
ga, se vrednoti vsako leto (1 leto) daljši
garancijski rok, vendar največ za 11 let

0,5 točke × št. let
Pri vrednotenju po točkah od 1 do 5

se upošteva vplivnostni faktor 0,5.
6. Ponudbena cena
Pri preračunu posamezne ponudbe-

ne cene v točke, se uporabi naslednji obra-
zec:

minimalna
cena × 100Cena v točkah = ---------------------------------

obravnavana oziroma
ponujena cena

Pri določitvi minimalne ponudbene ce-
ne, se upoštevajo samo ponudbe, ki niso
bile izločene po izločitvenih kriterijih.

Pri vrednotenju ponudbene cene (toč-
ka 6) se upošteva vplivnostni faktor 0,5.

V primeru, da dve ali več ponudb do-
seže enako število točk, se dodatno točku-
jejo še dodatne ugodnosti, ki jih je ponud-
nik navedel v ponudbi. Strokovna komisija
naročnika lahko vsako dodatno ugodnost
točkuje z največ 2 (dvema) točkama in sicer
1 točko za manjšo vrednostno izraženo
ugodnost, 2 točki pa za večjo vrednostno
izraženo ugodnost. Dodatne ugodnosti se
točkujejo samo, če dva ali več ponudnikov
doseže enako število točk.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je
najugodnejši. Najugodnejša ponudba je ti-
sta ponudba, ki po vseh vrednotenjih sku-
paj doseže največje število točk.

Naročnik ni obvezan sprejeti niti naj-
cenejše niti katerekoli od ponudb ali oddati
naročilo, če nobena od ponudb ne ustreza
zahtevam naročnika.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudnik se lahko pojavi v prijavi na
javni razpis samo kot glavni izvajalec ali sa-
mo kot podizvajalec.

16., 17.
Carinska uprava

Republike Slovenije

Št. 187347 Ob-27204
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dobava in montaža vozliščne
TK opreme SDH z izdelavo projektne do-
kumentacije PGD, PZI in PID, zagonom
in meritvami za objekte RTP Podlog, RTP
Rog. Slatina in RTP Krško – specifikacija
razvidna iz razpisne dokumentacije.

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

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

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

4 mesece po podpisu pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
naslovu naročnika pri kontaktni osebi Dani-
ci Mirnik, tel. 063/4201-473, faks
063/485-023, v sobi 408/IV.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 17.850 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR št. 50700-601-10238
sklic na št. 1207 ali na blagajni podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 6. 2000 ob 8. 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:
6. 6. 2000 ob 9. uri velika sejna soba Vrun-
čeva 2a, IV. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% od
razpisne vrednosti – veljavnost garancije
24. 7. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: blago bo plačano v 30
dneh po prevzemu.

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 Rade Kneževič, univ. dipl. inž. el., tel.
063/4201-391.

16., 17.
Elektro Celje, javno podjetje za

distribucijo električne energije, d.d.,
Celje

Št. 41404/00053/2000 Ob-27205
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, tel. 062/22010, faks
062/2201 293.

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

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

trebno dobaviti:
1. Pohištvo za učilnice osnovnih šol

Mestne občine Maribor
(OŠ Toneta Čufarja, OŠ Franca Rozma-

na-Staneta, OŠ Janka Padežnika, OŠ Lud-
vika Pliberška, OŠ Franceta Prešerna, OŠ
Martina Konšaka, OŠ Rada Robiča, Andra-
goški zavod - Ljudska univerza, OŠ Slave
Klavore, Srednja glasbena in baletna šola).

2. Pohištvo za učilnice in garderobe
9-letnih šol Mestne občine Maribor
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(OŠ Toneta Čufarja, OŠ Tabor 1, OŠ
Borisa Kidriča, OŠ Kamnica, OŠ Maksa
Durjave, OŠ Rada Robiča).

3. Pohištvo za igralnice vrtcev Mest-
ne občine Maribor

(Vrtec Jadvige Golež, Jožice Flander,
Otona Župančiča, Studenci, Tezno, Borisa
Pečeta, Ivana Glinška, Pobrežje, Koroška
vrata, Center za sluh in govor).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: jav-
no naročilo je razdeljeno na tri vsebinske
sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo
za vse ali samo eden vsebinski sklop razpi-
snega javnega naročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
ocenjena vrednost naročila je 26,475.000
SIT.

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

1. Pohištvo za učilnice za osnovne šo-
le – 7,700.000 SIT,

2. Pohištvo za učilnice in garderobe
9-letnih šol Mestne občine Maribor
6,202.000 SIT,

3. Pohištvo za igralnice vrtcev Mest-
ne občine Maribor 12,573.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: do
20. 8. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
20. 8. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, kontaktna oseba je Majda Miholič, tel.
062/2201-316.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo predložijo dokazilo
o plačilu pristojbine v višini 5.000 SIT, na
ŽR 51800-630-25505 z namenom nakazi-
la “Pristojbina za javni razpis za opremo”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 5. 6. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Mestna občina Maribor, Od-
delek za družbene dejavnosti, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, soba 342/III nadstr.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 6. 2000 ob 9. uri v kletni sejni sobi Mest-
ne občine Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora v ponudbeni do-
kumentaciji predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti
javnega razpisa ali dela javnega razpisa, na
katerem konkurira ponudnik.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo se izvede po iz-
vedbi pogodbenih obveznosti v roku naj-
manj 30 dni od dneva prejema računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom se bo sklenila pogodba v skladu
z 61. členom zakona o javnih naročilih.

12. Zahteve  glede  pravnega  statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in

tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 6. 6. 2000.

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

– osnovno merilo za izbiro najugodnej-
šega ponudnika bo ponudbena cena,

– naročnik si pridržuje pravico, da bo pri
ponudnikih, ki bodo od najcenejše ponud-
be odstopale do 2% dal prednost ponud-
niku z več izkazanimi referencami pri oprem-
ljanju podobnih objektov in da merila “naj-
nižja cena” ne bo upošteval pri ponudnikih,
za katere ima lastna ali pridobljena dokazila,
da pri delih na prejšnjih objektih niso izka-
zali pričakovanih referenc (glede kvalitete
del, rokov dobav...).

15., 16., 17.
Mestna občina Maribor

Ob-27209
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za šolstvo in šport RS,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS,
Univerza v Mariboru, pooblaščeni predstav-
nik naročnikov: Protech, d.d., Maribor, Ul.
Vita Kraigherja 5/V, tel. 062/2300-101
faks 062/232-555.

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

3. (a) Kraj dobave: Univerzitetna stavba
v Mariboru, Slomškov trg 15.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema za pedagoški del
objektra.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: no-
tranja oprema za predavalnice, kabinete in
spremljajoče prostore v pedagoškem delu
objekta Univerzitetne stavbe v Maiboru na
Slomškovem trgu 15.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 35 mio
SIT.

Variantne ponudbe ne bodo upošte-
vane.

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

nij 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pro-
tech, d.d., Maribor, Ul. Vita Kraigherja 5/V,
pri Romani Goljat, tel. 062/2300-185.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago od 15. do 19. maja
2000, vsak dan med 10. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, plačljivih z virmanom na
žiro račun št. 51800-601-64451.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
12. junija 2000, do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Protech, d.d., Ul. Vita Kraig-
herja 5/V, Maribor. Ponudbe morajo biti
kompletne in predložene v zapečatenih ku-

vertah in označene v skladu z navodili iz
razpisne dokumentacije.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 6. 2000 ob
10. uri v veliki sejni sobi podjetja Protech,
d.d. Predstavniki ponudnikov se morajo iz-
kazati s pisnimi pooblastili.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: ponudniki morajo za resnost ponudbe
predložiti menico v višini 10% od ponudbene
cene, z veljavnostjo do 15. 7. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: izvedena dela bodo pla-
čana v roku 60 dni po potrditvi mesečnih
situacij.

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:
ponudniki morajo predložiti ustrezno doku-
mentacijo za opravljanje tovrstnih del, kar je
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost po-
nudb mora veljati do 15. 7. 2000.

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

– cena,
– reference za podobna dela,
– poznavanja objekta in izvedbenih kri-

terijev avtorja,
– finančna boniteta ponudnika,
– ostale ugodnosti.
Podrobnejši opis kriterijev je sestavni del

razpisnih pogojev.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne dodatne informacije v zvezi
z razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
dobijo na gradbišču USM, Slomškov trg 15,
Maribor, kontaktna oseba je Miloš Goričan,
tel. 062/23-00-193.

16., 17.
Protech, d.d.

Št. 25/00 Ob-27211
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ekološko razvojni sklad Republike
Slovenije, d.d., Trg republike 3, Ljubljana,
tel. 01/425 51 78, faks 01/425 20 91.

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

3. (a) Kraj dobave: Ekološko razvojni
sklad Republike Slovenije, d.d., Trg repub-
like 3, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 2 novi osebni vozili, mo-
delno leto 2000, prostornina motorja
1998 ccm, 16 V, moč motorja 140
KM/102KW in obvezen odkup 2 starih
osebnih vozil Renault laguna 2,0 RXE,
letnik 1994.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
novih osebnih vozil 9,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila,
ki se bodo morda oddajali posamično: ni
možno.
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4. Datum dobave, če je predvideno:
opredeli ponudnik, predvidoma 100 dni.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
100 dni.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Eko-
loško razvojni sklad Republike Slovenije,
d.d., Trg republike 3, Ljubljana, kontaktna
oseba: Anica Florjančič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 5. 2000 do
19. 5. 2000 med 9. in 12. uro.

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

predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 2. 6. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ekološko razvojni sklad Re-
publike Slovenije, d.d., Trg republike 3,
Ljubljana, v zaprti ovojnici z napisom “Javni
razpis – dobava osebnih vozil – ne odpiraj”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 6. 2000 ob
12. uri v sejni sobi Ekološko razvojnega
sklada Republike Slovenije, d.d., Trg re-
publike 3, Ljubljana.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: način plačevanja dolo-
čen s ponudbo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudniki
lahko sodelujejo pravne osebe, ki so regi-
strirane za dejavnost, ki je predmet razpisa
in imajo za opravljanje dejavnosti vsa po-
trebna dovoljenja.

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 zahtevami v razpisni dokumen-
taciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN oziroma po roku za oddajo
ponudb.

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

– modelno leto 2000,
– obvezen odkup starih osebnih vozi,
– ustreznost ponudbe v skladu z razpi-

sno dokumentacijo,
– rok dobave,
– druge ugodnosti, ki jih ponudi ponud-

nik,
– plačilni pogoji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Anica Florjančič, tel. 01/425 51 78.
16., 17.

Ekološko razvojni sklad Republike
Slovenije, d.d., Ljubljana

Ob-27213
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Mari-
bor, Prvomajska ul. 1, faks 062/413-978.

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

3. (a) Kraj dobave: fco Zavod za
zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska
ul. 1.

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

Karakteristike: merilni princip: mikroteh-
tnica, brez radioaktivnosti. Meja detekcije:
2,8 ug/m3 pri 3 l. Pretok 0,5 do 5,01/min.
Merilno območje: do nekaj mg/m3. Avto-
matični zbiralnik prašnih delcev na filtrih z
minimalno 8 programabilnih kanalov, mon-
tažni pribor.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila (z DDV):
6,600.000 SIT.

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

kasneje 30 dni od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

najkasneje do 30. 6. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvo-
majska ul. 1, z oznako Ne odpiraj – Ponud-
ba za javni razpis “Oprema – imisijski meril-
nik”. Kontaktna oseba, ki daje informacije v
zvezi s to ponudbo je Benjamin Lukan, univ.
dipl. fiz.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 5. 2000
do 10. ure.

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

23. 5. 2000 ob 13. uri, Zavod za zdravstve-
no varstvo Maribor, Prvomajska ul. 1, Inšti-
tut za varstvo okolja.

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

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ustreznost ponudbe zahtevani tehnič-

ni specifikaciji,
– kvaliteta ponujene opreme,
– kompatibilnost z obstoječo opremo,
– cena,
– plačilni pogoji,
– servisiranje, odzivni čas servisa,
– garancije,
– druge morebitne ugodnosti.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kot dokazilo o usposobljenosti in spo-
sobnosti mora ponudnik predložiti:

– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni po-
stopek ali postopek likvidacije – potrdilo
izda pristojno sodišče oziroma davčna upra-
va; staro največ 1 mesec,

– sodno overjeno dokazilo o registraciji
(staro največ 3 mesece),

– potrdilo, da proti ponudniku ni izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost; staro največ 1 me-
sec,

– BON 1, 2 ali BON 3, ne starejši od 30
dni, oziroma bilanca stanja in bilanca uspe-
ha ali druge dokumente, ki v državi ponud-
nici vsebujejo te podatke;

– garancijo za resnost ponudbe v višini
10% razpisane vrednosti, z rokom veljavno-
sti do 10. 6. 2000.

16., 17.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Ob-27214
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa:  Republika  Slovenija,  Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana, Služba za investicije,
Trubarjeva 3, tel. 061/21-28-38, faks
061/13-12-327.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: srednje šole po Slo-
veniji.

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

1. Barvni televizijski sprejemniki,
2. Videorekorderji VHS,
3. Prenosni radio-kasetofoni,
4. Diaprojektorji,
5. Projektorji za projekcijo neprosoj-

nih predlog (episkopi),
6. Grafoskopi (statični),
7. Grafoskopi (prenosni).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: delna
ponudba je dopustna.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

Podroben seznam opreme je sestavni
del razpisne dokumentacije.

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

predviden datum dobave: skladno z naj-
ugodnejšo ponudbo, vendar najkasneje do
25. 8. 2000.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo v tajništvu Ministrstva za
šolstvo in šport, Služba za investicije, Tru-
barjeva 3, 1000 Ljubljana. Kontaktna ose-
ba je tajnica Nataša Novak.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo od 12. 5. 2000 od 9. ure do 26. 5. 2000
do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije: 7.500 SIT, način plačila: virmansko ali
s položnico na SŠTP Ljubljana, žiro račun
št. 50103-603-45286.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do 2. 6.
2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6 – vložišče, 1000 Ljub-
ljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo potekalo dne 2. 6.
2000 ob 12. uri na lokaciji Ministrstva za
šolstvo in šport, Trubarjeva 3 (sejna soba
št. 40/V), Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: finančna zavarovanja: ponudnik
mora ponudbi priložiti bančne garancije za
resnost ponudbe ter ustrezni izjavi za dobro
izvedbo del in odpravo napak v garancij-
skem roku, kot jih zahteva razpisna doku-
mentacija.
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10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik plača opre-
mo 30 dni po dobavi in uradnem prejemu
računa.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa, fi-

nančno poslovne in tehnične sposobnosti
ponudnika: ponudnik mora ponudbi priložiti
ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva
razpisna dokumentacija.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik lahko
umakne ponudbo s pisnim obvestilom, ki
ga naročnik prejme pred potekom roka za
predložitev ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri od-
ločitvi o izboru najugodnejšega ponudnika
bo upoštevano: cena, garancija, servis, do-
bavni rok, reference.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudnik lahko zaprosi za pisna poja-
snila razpisne dokumentacije po telefaksu
ali pošti na naročnikov naslov najpozneje do
26. 5. 2000 do 9. ure. Kontaktna oseba
naročnika je Branka Abramović Piasevoli,
univ. dipl. inž. Odgovori na pisna vprašanja
bodo ponudnikom posredovani do vključno
29. 5. 2000

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-27231
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Dom starejših občanov Trebnje,
Stari trg 63, 8210 Trebnje, faks
068/462-151.

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

3. (a) Kraj dobave: Dom starejših
občanov  Trebnje,  Stari  trg  63,  8210
Trebnje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava pre-
hrambenega blaga – živila.

(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine:

A) sveže ter suho sadje in zelenjava
orientacijska vrednost 2,500.000 SIT;

D) ribe, orientacijska vrednost
700.000 SIT;

H) splošno prehrambeno blago,
orientacijske vrednosti 5,100.000 SIT.

Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je
predmet javnega razpisa ali v celoti ali po
posameznih skupinah. Ponudniki ne more-
jo ponuditi posameznih artiklov iz posamez-
ne skupine blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,300.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave za čas enega leta od podpi-
sa pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
po preteku enega leta od sklenitve po-
godbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisno dokumentacijo: Dom sta-
rejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210
Trebnje, kontaktna oseba: Darinka Trdina,
tel. 068/462-131 ali 462-100, faks
068/462-151, vsak delovni dan od 12. do
14. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 5. 2000,
od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT (vključno z
DDV) z virmanom na žiro račun Doma
starejših občanov Trebnje, številka
52120-603-32286.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
1. 6. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom starejših občanov Treb-
nje, Stari trg 63, 8210 Trebnje. Zapečate-
ne kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: “Ponudba Dom starejših občanov
Trebnje – ne odpiraj“ in številko objave v
Uradnem listu RS ter oznako ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 6. 2000 ob 14. uri v Domu starejših ob-
čanov Trebnje, Stari trg 63, v prostorih knjiž-
nice doma.

9. Znesek, vrste in trajanje veljavnosti
finančnih zavarovanj za resnost ponudbe:
lastna menica za resnost ponudbe v višini
10% od razpisane vrednosti, vendar najmanj
za znesek 100.000 SIT.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: rok plačila ne sme
biti krajši od 30 dni od dne prejema računa
za blago dobavljeno v preteklem mesecu.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno naročilo: podpisana pogod-
ba, v skladu z razpisno dokumentacijo, skle-
njena za čas dobave.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovno 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: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pri Darinki Trdina, poslovni sekretarki
Doma starejših občanov Trebnje, Stari trg
63, tel. 068/462-131 ali 462-100, faks
068/462-151.

16., 17.
Dom starejših občanov Trebnje

Št. 251/2000  Ob-27293
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovensko narodno gledališče Dra-
ma Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana;
061/223-885.

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

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

trebno dobaviti: vozili (kamion za prevoz
zabojnikov in kombi za prevoz oseb).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: da. Do-

bavitelj se lahko poteguje za vsako vozilo
posebej.

(č) Ocenjena vrednost naročila: do 19,4
milijonov SIT.

4. Datum dobave: poletje 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: se-
dež naročnika pri Lidiji Toroš
tel. 061/221-462.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 15. do 26. 5.
2000 vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR
50100-603-56416.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 6. 2000, 10. ura.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: tajništvo, Drama SNG, Er-
javčeva 1, 1000 Ljubljana. Ponudniki mora-
jo predložiti svojo ponudbo na naslov na-
ročnika v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za nabavo vozil”.

8. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
6. 6. 2000, sedež naročnika, sejna soba
št. 409, 12. ura.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: navedena so v razpisni dokumen-
taciji in so skladna z Navodilom v Ur. l. RS,
št. 73/97.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: proračunska
sredstva.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravne osebe. Podrobnejša določila so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od skrajnega ro-
ka za predložitev ponudb do konca zahte-
vane veljavnosti ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila: natanč-
no so navedena v razpisni dokumentaciji in
so skladna z 12. čl. ZJN). Merila so: tehnič-
ne lastnosti vozila, skupna cena, izpolnjeva-
nje zahtev naročnika v razmerju 1:1:1.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zahteve za vsebino ponudbe so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

16., 17.
Drama SNG

Št. 250/2000 Ob-27294
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovensko narodno gledališče Dra-
ma Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana;
061/223-885.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: SNG Drama, Erjav-
čeva 1, Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote: obno-
va centralnega ogrevanja in vodovod-
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nih instalacij v zgradbi SNG Drama Ljub-
ljana.

(b) Natančna specifikacija je v razpisni
dokumentaciji.

(c) Vrednost naročila je 12,5 milijonov
SIT.

5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka ali do-

končanje del ali čas izvedbe: od 4. 7. do
25. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: SNG
Drama Ljubljana, poslovni sekretar tehnič-
nih služb, I. nadstropje, Lidija Toroš
tel. 061/221-462.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 15. 5. do
26. 5. 2000 vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo po-
nudnik dvigne, ko plača 5.000 SIT na ŽR
50100-603-56416, SNG Drama, Erjavče-
va 1, Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 6. 6. 2000, do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: tajništvo, Drama SNG, Er-
javčeva 1, 1000 Ljubljana. Ponudniki mora-
jo predložiti svojo ponudbo na naslov na-
ročnika v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za obnovo centralnega
ogrevanja in vodovodnih instalacij”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 6. 6. 2000 ob 14. uri,
sejna soba št. 409 v drugem nadstropju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: pogoji so navedeni so v razpisni
dokumentaciji in so skladni z Navodilom v
Ur. l. RS, št. 73/97.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik je javni
zavod in velja 60 dnevni plačilni rok.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo upoštevati podrobnejša
določila, ki so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudb od skrajnega roka za
oddajo ponudb do izteka veljavnosti po-
nudb.

15. Merila za dodelitev naročila: merila
za dodelitev naročila so natančno navedena
v razpisni dokumentaciji in so skladna z
12. členom ZJN. Merila so: obseg in kvali-
teta storitve, skupna cena ter kako ponud-
ba izpolnjuje zahteve po vsebini ponudbe; v
razmerju 1:1:1.

Drama SNG

Št. 751-9/2000 Ob-27310
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1000 Ljubljana, faks 1235-361.

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

3. (a) Kraj dobave: seznam predvidenih
lokacij je razviden iz razpisne dokumenta-
cije.

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

1. skupina: optični inštrumenti,
2. skupina: tehnični inštrumenti,
3. skupina: premerke.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki lahko ponudijo dobavo vseh artiklov
v celoti (skupine od 1 do 3) ali za posamez-
ne skupine v celoti. Ponudniki ne morejo
ponuditi dobavo posameznih artiklov iz po-
sameznih skupin.

Naročnik ni zavezan sprejeti celotno po-
nudbo ponudnika, v primeru ugodnejše po-
nudbe drugega ponudnika za posamezno
skupino.

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska vrednost naročila za vse skupine v
celoti je 5,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: razvid-
no iz razpisne dokumentacije.

4. Datum dobave, če je predvideno: 20
dni po podpisu pogodbe.

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

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 5.000 SIT, z upoštevanim 19%
DDV. Znesek se nakaže na ŽR
50106-603-54908, z označbo.

Ponudniki, ki želijo razpisno dokumenta-
cijo, morajo predložiti dokazilo o plačilu in
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 5. 2000 do 9. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 5. 2000 ob 10. uri, sejna soba Zavoda za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe mora ponud-
nik predložiti bančno garancijo v višini 5%
ponudbene vrednosti, z veljavnostjo, razvid-
no iz razpisne dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok je 30 dni od
datuma potrditve fakture.

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

12.
13. Datum, od katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: od 23. 5. 2000
po 9. uri.

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

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

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

čilo je bil objavljen dne 14. 4. 2000 pod št.
24901, objava o izidu pa dne 12. 5. 2000.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 0501-308/44-00 Ob-27311
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 01/132-5125, faks 01/315-073.

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

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je dobava informacijske opreme, in si-
cer:

– sklop 1: osebni računalniki;
– sklop 2: prenosni računalniki;
– sklop 3: strežniki;
– sklop 4: tiskalniki.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki lahko ponudijo blago, ki je pred-
met javnega razpisa v celoti ali pa po posa-
meznih sklopih ter posameznih podsklo-
pih. Ponudniki ne morejo ponuditi posa-
meznih točk oziroma postavk iz
posameznega podsklopa.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost celotnega naročila (za vse štiri
sklope) je 149,000.000 SIT.

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

– sklop 1: osebni računalniki:
89,600.000 SIT,

– sklop 2: prenosni računalniki:
18,000.000 SIT,

– sklop 3: strežniki: 25,400.000 SIT,
– sklop 4: tiskalniki: 16,000.000 SIT.
4. Datum dobave in inštalacije, če je

predvideno: razpisano opremo mora izbrani
ponudnik dobaviti najkasneje v 60 dneh od
podpisa pogodbe.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hla-
de (tel. 061/172-4383).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
javnega razpisa do roka za oddajo ponudb,
in sicer od 12. do 14. ure, razen dnevov,
ko državni organi ne delajo.
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Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, način plačila:
virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-44-00.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni os-
novni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
navedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 15. 5. 2000 do 14. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 5. 2000 ob
10. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
začetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: pogoji so podani v razpisni doku-
mentaciji.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o do-
bavi informacijske opreme, v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
odstopiti od ponudbe od zadnjega roka za
oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudbe.
Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši
od 150 dni od dneva odpiranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
kakovost in zanesljivost delovanja opreme,
združljivost opreme z delujočo opremo in
sistemi MNZ, vzdrževanje in servisiranje v
garancijskem roku, dobavni rok, finančna
sposobnost, ustrezen certifikat proizvajalca
zahtevanega operacijskega sistema za ce-
lotni ponujeni sistem, kadrovska zasedba in

strokovna usposobljenost ponudnika za
opremo, ki je predmet javnega razpisa, do-
sedanje izkušnje in reference ponudnika.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za kakovost in zanesljivost de-
lovanja opreme je 0,4 točke, za združljivost
opreme z delujočo opremo in sistemi MNZ
je 0,4 točke, za vzdrževanje in servisiranje v
garancijskem roku je 0,21 točk, za dobavni
rok je 0,14 točk, za finančno sposobnost je
0,14 točk, za ustrezen certifikat proizvajal-
ca zahtevanega operacijskega sistema za
celotni ponujeni sistem je 0,1 točke, za ka-
drovsko zasedbo in strokovno usposoblje-
nost ponudnika za opremo, ki je predmet
javnega razpisa je 0,07 točke, za doseda-
nje izkušnje je 0,07 točke in za reference
ponudnika je 0,07 točke.

Najugodnejša ponudba bo izračunana po
enačbi:

M = C/(1 + SP
i
)

Kjer pomeni:
M – ocena ponujene opreme (najugod-

nejša ponudba ima najnižjo ceno),
C – cena ponujene opreme,
P

i
 – ocena posameznih elementov na

podlagi meril.
15., 16., 17.

Ministrstvo za notranje zadeve RS

Št. 402-04-43/00 Ob-27315
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Urad predsednika vlade, Gre-
gorčičeva 20, 1000 Ljubljana, faks
061/178-14-13.

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

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

trebno dobaviti:
1. 9 osebnih vozil,
2. 1 kombi z 8+1 sedežem,
3. 1 vozilo za prevoz potnikov in to-

vora (dostavno vozilo),
4. 1 traktor z opremo za pluženje in

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

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po
posamezni specifikaciji.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
36,500.000 SIT.

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

predvidoma do vključno 30. 8. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

vključno 30. 8. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Urad predsednika vlade, Gregorčičeva
20, 1000 Ljubljana, Služba za ekonomske
zadeve, soba št. 30, pri Dragici Vidovič, tel.
061/178-1401, faks 061/178-1413.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 17. maja 2000 do
31. maja 2000, vsak delovni dan od 9. do
10. ure, s predložitvijo pooblastila za dvig.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni plačljiva.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 13. 6. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Urad predsednika vla-
de, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Služ-
ba za ekonomske zadeve, soba št, 30, pri
Dragici Vidovič.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 6. 2000 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 za resnost po-
nudbe v višini, določeni v posebnih razpi-
snih pogojih naročnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili po-
sebnih razpisnih pogojev.

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

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

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, ustrezna pooblastila in de-
lovne zmožnosti ter zadostne proste tehnič-
ne zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanes-
ljivost, izkušnje in ugled.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 13. 9. 2000.

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

1. usposobljenost in sposobnost po-
nudnika za realizacijo razpisanih del (od 0
do 35 točk),

2. plačilni pogoji (od 0 do 6 točk),
3. dobavni rok (od 0 do 16 točk),
4. garancijski rok (od 0 do 24 točk),
5. druge ugodnosti (od 0 do 5 točk),
6. ponudbena cena.

Pri vrednotenju po točkah 1 do 5 se
upošteva vplivnostni faktor 0,4. V točki 6 pa
se pri vrenotenju ponudbene cene po posa-
mezni specifikaciji prevoznih sredstev izra-
čuna količnik med najnižjo obravnavano in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,6, tako dobljeni zmnožek se pomnoži
s številom 100.

Najugodnejša je tista ponudba, ki po
obeh vrednotenjih (pri vrenotenju od 1. do
vključno 5. točke in pri vrenotenju 6. točke)
doseže najvišje število točk.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

Datum, do katerega bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 30. 6.
2000.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Franci Kodela, tel. 061/178-55-28,
vsak delovnik od 9. do 10.30.

16., 17.
Vlada Republike Slovenije

Urad predsednika vlade
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ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Popravek
Št. 60-1478/00 Ob-27321

V javnem razpisu za gradbena dela ob
rekonstrukciji vodovoda Orehovica–Stara
vas–Maharovec, odsek V49-V53-V176 in
V112-V121, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 34-35 z dne 21. 4. 2000, Ob-26006,
se 9. točka pravilno glasi:

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 5. 2000 ob 10. uri, Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, Novo
mesto, sejna soba.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Popravek
Ob-27322

V javnem razpisu za gradbena dela pri
izgradnji vodovoda Mihovo, objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 34-35 z dne 21. 4. 2000,
Ob-26007, se 9. točka pravilno glasi:

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
pravilno glasi: 19. 5. 2000 ob 12. uri, Ko-
munala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova uli-
ca 2, Novo mesto, sejna soba.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Popravek
Ob-27324

V javnem razpisu za reševanje vodooskr-
be demografsko ogroženih območij v KS
Zdole in KS Brestanica I. faza, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 14. 4.
2000, Ob-25581, št. 403-78/00-604, se
9. točka pravilno glasi:

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 2000 ob 10.30, v prostorih naroč-
nika, sejna soba E.

Občina Krško

Popravek

Št. 343-6/95-3 Ob-27372
V javnem razpisu za idejni projekt, objav-

ljen v Uradnem listu RS, št. 36-37 z dne
5. 5. 2000, Ob-26802, Št. 343-6/95-3,
se datumi v 7.(b), 8.(a), 9. in 14. točki pra-
vilno glasijo:

7. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 5. 2000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 5. 2000 do 13.
ure (prinešeno v glavno pisarno Mestne ob-
čine Nova Gorica, soba št. 38/I. nadstrop-
je, ali poslano priporočeno po pošti in pre-
jeto do razpisane ure).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 5. 2000 ob 13.30, Mestna občina No-
va Gorica, steklena dvorana.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 5. 2000 po
13. uri.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 351-06-34/00-3123 Ob-27060
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
pravosodje, Uprava za izvrševanje kazen-
skih sankcij, Ljubljana, Tivolska 50, faks
061/17-85-470.

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

3. Kraj izvedbe del: Zavod za prestaja-
nje kazni zapora Dob pri Mirni na Dolenj-
skem – Polodprti in odprti oddelek Sloven-
ska vas.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija 1. objekta Polodprtega in odprte-
ga oddelka Slovenska vas. Ocenjena
vrednost celotnih del znaša 39,000.000
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: naročilo predstavlja
zaključeno celoto in ga ni moč deliti na po-
samezne sklope.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudba se izdela
na pripravljeni popis del, variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne sme.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je takoj po podpisu pogodbe,
predvidoma 1. 7. 2000 predvideni rok do-
končanja del je september 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se dobi na naslovu:
RS, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za
izvrševanje kazenskih sankcij, Tivolska 50
– 13. nadstropje, Ljubljana. Dvig je možen
samo osebno s pisnim pooblastilom.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 26. 5. 2000 med
8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 12. 6. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti na naslov naročnika: Ministrstvo za pra-
vosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij, Tivolska 50, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 6. 2000 ob
10. uri v sejni sobi na naslovu naročnika,
Tivolska 50, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
naročnik zahteva bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 1 milijon SIT, s traja-
njem 30 dni po datumu, ki je po ZJN dolo-

čen za izdajo sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo naročila je 60 dni po prejemu potrje-
ne obračunske situacije, skladno z zako-
nom o izvrševanju proračuna RS.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik je lahko gospodarska druž-
ba ali samostojni podjetnik z ustreznimi kva-
lifikacijami za prevzem predmeta javnega
naročila. Ponudnik ne sme biti v stečaju,
imeti mora poravnane vse davčne in druge
z zakonom določene obveznosti. Podrob-
nejše zahteve so podane v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do datuma, ki je dolo-
čen za odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merili
za izbor sta cena 90% in reference 10%.
Uporaba meril je podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Mojci Hren, tel.
061/1785-649. Vsak zainteresiran ponud-
nik si lahko ogleda objekt adaptacije v času
trajanja javnega razpisa vsak delovni dan v
Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri
Mirni na Dolenjskem, po poprejšnjem do-
govoru. Kontaktna oseba je Stane Marin-
čič, tel. 068/47-010. Ogled ni pogoj, je pa
priproročljiv in zaželjen za natančno izdela-
vo ponudbe.

17., 18.
Ministrstvo za pravosodje

Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij

Št. 35101-4/2000 Ob-27061
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, Murska Sobota, telefaks
069/21-861.

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

3. Kraj izvedbe del: Murska Sobota.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja Pokrajinske in študijske knjižnice v
Murski Soboti; ocenjena vrednost
880,000.000 SIT za gradbeno, obrtniška
in instalacijska dela.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
julij 2000, dokončanja pa oktober 2002.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
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Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, Murska Sobota, soba št. 20/II nadstrop-
je pri Jožici Viher, dipl. uprav. org.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na ŽR
51900-630-76001 (DDV zajet v ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 13. 6. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Murska So-
bota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 6. 2000 ob 13. uri v mali sejni sobi
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, II. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v vrednosti 5% ocenjene
vrednosti z veljavnostjo 13. 9. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe:ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po roku za od-
dajo ponudb, t.j. 13. 6. 2000 od 12. ure
naprej.

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

– cena 70%,
– ostalo 30% (podrobneje opredeljeno v

razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudba mora biti sestavljena v skladu
z razpisnimi pogoji na originalnih popisih.
Naročnik si pridržuje pravico do naročila v
zmanjšanem obsegu od razpisanega.

17., 18.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 41405/00021/2000 0400 10 Ob-27062
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Oddelek za
družbene dejavnosti, Ulica heroja Staneta
1, Maribor, telefaks 062/2201-293.

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

3. Kraj izvedbe del: Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va slikopleskarskih del velike dvorane v
objektu Kulturno prireditveni center Na-
rodni dom Maribor, Ulica kneza Koclja
9, Maribor;

– varianta 1: orientacijska vrednost del
je 13,980.000 SIT,

– varianta 2: orientacijska vrednost del
je 12,400.000 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: oddaja je previdena v
enem sklopu.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
začetka del je 3. 7. 2000 predviden rok
dokončanja pa 4. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, Ulica heroja Staneta 1, Ma-
ribor, soba 340, kontaktna oseba je Jolan-
da Bizjak, tel. 062/2201-314.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudb (vsak dan od 8. do 12. ure, razen v
sobotah, nedeljah in državnih praznikih).

(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 ŽR št. 51800-630-25505 z name-
nom nakazila “Pristojbina za javni razpis Na-
rodni dom Maribor”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 5. 6. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Od-
delek za družbene dejavnosti, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, soba 340/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 6. 2000 ob 12. uri, Mestna občina Mari-
bor, Ulica heroja Staneta 1, kletna sejna
soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od orientacijske vrednosti javnega raz-
pisa.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po začasnih mesečnih situacijah v
roku 60 dni od dneva prejetja situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko
angažira podizvajalce pod pogoji iz razpi-
sne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost, so natanč-
no opredeljene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 5. 6. 2000
po 12. uri.

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

rabljena bodo merila, in sicer ponudbena
cena in reference. Način uporabe meril je
naveden v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora biti sestavljena na origi-
nalnem popisu del.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni
bila objavljena.

18.
Mestna občina Maribor

Mestna uprava

Št. 35103-6/99 Ob-27063
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Dobrepolje Videm 35, Vi-
dem–Dobrepolje, faks 061/787-923.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): najugodnejši ponudnik
bo izbran na podlagi izbire izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Videm.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: razpis
se nanaša na izbiro najugodenjšega izvajal-
ca pri rekonstrukciji “Jakličevega doma”.

Ocenjena vrednost del je 140,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
junij 2000, dokončanje december 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Dobrepolje, Videm 35, Videm-Dobre-
polje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati 5 delovnih dni od
objave.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: za dvig razpisne do-
kumentacije je potrebno predložiti doka-
zilo o plačilu 20.000 IST na ŽR
50130-630-810288.

Vse ostale informacije za izdelavo po-
nudbe so na voljo vsak delovni dan od 8. do
10. ure v prostorih občine.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: zadnji rok za oddajo
ponudb, katere je treba dostaviti v zapeča-
tenih ovojih, žigosanih s štampiljko ponud-
nika na naslov naročnika je 30 koledarski
dan od objave tega razpisa do 8.30. Če
dan oddaje pade na dela prost dan, je po-
nudbe treba oddati prvi naslednji delovni
dan do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Dobrepolje Videm
35, 1312 Videm-Dobrepolje, Jakličev dom,
“Ne odpiraj – Ponudba”. Ponudbe morajo
biti dostavljene v zapečatenih ovojnicah ži-
gosani s štampiljko ponudnika in označeno
s prednjo stranjo: Jakličev dom, Ne odpiraj
– Ponudba!”

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v prostorih Občine Do-
brepolje na dan oddaje ponudb ob 9. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki so v ponudbi dolžni priložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini
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15% ponudbene vrednosti in izjave banke,
da bo ponudniku, če bo izbran kot najugod-
nejši ponudnik, izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo posla in garancijo za odpra-
vo napak v garancijski dobi.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se bodo vršila na podlagi pogojev
zakona o izvrševanju proračuna.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od pondube od datuma, ko
preteče 3 dni od oddaje ponudb.

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

– reference s področja razpisanih del: 30,
– popolnost ponudbe: 10,
– način plačila in fiksnost cen: 10,
– opcija ponudbe: 5,
– ponudbena cena na enoto: 30,
– garancijski rok za izvedena del: 10,
– dodatne ugodnosti: 5,

– popusti,
– krediti.

Komisija bo pri izbiri upoštevala vsa me-
rila, zato ni nujno, da je najnižja cena pogoj
za izbiro najugodnejšega ponudnika.

16., 17., 18.
Občina Dobrepolje

Št.352-05-0001/99 Ob-27064
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Majšperk, Majšperk 32 A,
2322 Majšperk, tel. 062/795-08-31, faks
062/794-422.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine
Majšperk.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja vodovodnega sistema Občine Majš-
perk (Podlože, Naraplje, Jelovice, Do-
klece, Planjsko, Sitež, Dol pri Stopercah,
Nadole, Janški vrh).

Ocenjena vrednost del: 215,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: predvidena fazna od-
daja del glede na možnosti zagotavljanja fi-
nančnih sredstev.

I. faza do 1/4 vrednosti del, II. faza do
1/4 vrednosti del, III. in IV. faza vsaka do
1/4 vrednosti del. Naročnik si pridržuje pra-
vico zmanjšati obseg del z ozirom na razpo-
ložljiva sredstva in terminsko prestaviti izva-
janje investicije.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: nesprejemljivost va-
riant.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek 1. 8.
2000 in zaključek 31. 3. 2003.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Majšperk, Marjan Gorčenko, Majšperk
32 A, 2322 Majšperk, tel. 062/795-08-30,

faks 062/794-422, vsak delovnik med 8.
in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virman – predložitev potrdi-
la o plačilu, 20.000 SIT na ŽR št.
52400-630-20764 sklic 00233, davčna
številka 11993197.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Majšperk, Majšperk
32 A, 2322 Majšperk v zaprti kuverti z na-
vedbo “Ponudba za vodovodni sistem Majš-
perk, ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 6. 2000 ob 13. uri, Občina Majšperk,
Majšperk 32 A, 2322 Majšperk, v sobi št. 20.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5,000.000 SIT za
resnost ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: na javni razpis se lahko
prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je
registrirana za dejavnost, ki je predmet raz-
pisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa po-
trebna dovoljenja.

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:
izpolnitev zakonskih pogojev in drugih po-
gojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 40 dni od dneva
odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence, cena, rok izvedbe. Teža in način upo-
rabe meril sta razvidna iz razpisne doku-
mentacije.

Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-
ugodnejši.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Majšperk, Majšperk 32a, kon-
taktna oseba Marjan Gorčenko, tel.
062/795-08-31. Ponudniki bodo obvešče-
ni o izbiri v zakonitem roku.

17., 18.
Občina Majšperk

Št. 352-05/2000-160 Ob-27065
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14,
Rače, 2327 Rače, 062/608-693.

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

3. Kraj izvedbe del: Podova, Občina Ra-
če-Fram.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja čistilne naprave v Podovi.

Ocenjena vrednost celotnih razpisanih
del: 45,000.000 SIT z DDV.

(b), (c)

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi tudi drugo varianto.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je mesec julij 2000, dokončanja
mesec oktober 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Rače-Fram, tajništvo, Grajski trg 14,
2327 Rače.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od 15. 5. 2000
do 9. 6. 2000 med 7. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z virmanskim na-
logom ali položnico na žiro račun Občine
Rače-Fram, št. 51800-630-25547 s pripi-
som za “izgradnjo čistilne naprave v Podovi”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 12. 6. 2000 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Rače-Fram, Grajski
trg Rače, 2327 Rače, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
za izgradnjo čistilne naprave v Podovi”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 12. junija 2000
ob 8.15 na sedežu Občine Rače-Fram v
sejni sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva akceptni
nalog v višini 5% ocenjene vrednosti del, ki
mora veljati do izbire ponudnika.

V primeru neupravičene (zavrnitve) pri-
tožbe pritožnika, naročnik vnovči akceptni
nalog pritožnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja je z roki določen v pogod-
bi, ki je priloga v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo predloženo v
razpisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente v skla-
du z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97) in v skladu z razpisno
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je po 12. juniju 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
rabljena bodo merila, ki so navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:
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– Občina Rače-Fram, Grajski trg 14, Ra-
če, kontaktna oseba Božo Štauber, tel.
062/608-692, telefaks 062/608-693,

– naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odsto-
piti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

17., 18.
Občina Rače-Fram

Št. 1/2000-448 Ob-27066
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Zdravstveni dom Celje,
Gregorčičeva 5, 3000 Celje, faks
063/441-356.

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

3. Kraj izvedbe del: Zdravstveni dom Ce-
lje, Gregorčičeva 5.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: preu-
reditev splošnih ambulant veznega trak-
ta v Zdravstvenem domu Celje (I. nad-
stropje). Ocenjena vrednost 60,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
1. 7. 2000, dokončanje del: 31. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene de-
javnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, Ce-
lje, tel. 063/434-615.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 16. 5. 2000 do 8. 6. 2000, med 8. in
13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije v višini 17.850 SIT, na žiro račun
številka 50700-603-31892, sklic na števil-
ko, naša davčna številka: 43103375. Po-
nudnik mora na položnico navesti svojo
davčno številko in popoln naslov firme.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 6. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JZ Zdravstveni dom Celje,
Gregorčičeva 5, 3000 Celje – tajništvo ZD,
v zaprti ovojnici z označbo “Ne odpiraj –
javni razpis za Preureditev splošnih ambu-
lant veznega trakta v Zdravstvenem domu
Celje (I. nadstropje)”, z navedbo številke te
objave.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 6. 2000 ob 8. uri na naslovu: v sejni
sobi Zdravstvenega doma Celje, Gregorči-
čeva 5, 3000 Celje, I. nadstropje, desno.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 1,000.000 SIT, z veljavnostjo 90 dni od
dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
lasnih sredstev in se zavezuje poravnati pla-
čila v skladu s pogodbo. Cena je fiksna,
avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo za objekt samo z enim ponudni-
kom. Ponudnik mora predložiti sklenjene
pogodbe s potencialnimi podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: zahteve so podrobneje navedene v
razpisni dokumentaciji (navodila 7. in
10. člena).

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od 12. 6.
2000.

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

– cena,
– reference,
– plačilni pogoji.
Teža in način uporabe meril sta določeni

v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge strokovne informacije
o naročilu dobijo potencialni ponudniki na
naslovu naročnika (tel. 063/434-522, Jože
Blazinšek).

17., 18.
Zdravstveni dom Celje

Št. 100/5 Ob-27067
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Gornja Radgona,
9250 Gornja Radgona, tel. 069/64-860,
faks 069/648-615.

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

3. Kraj izvedbe del: Gornja Radgona,
Partizanska 34.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena, obrtniška in inštalacijska dela pri
preureditvi pritličja zgradbe ZD Gornja
Radgona za potrebe službe nujne medi-
cinske pomoči v ocenjeni vrednosti 16,5
mio SIT, vključno z 19% DDV.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: različne variante ni-
so možne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko predloži le svojo
varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: julij–septem-
ber 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo Zdravstvenega doma Gornja Radgo-
na, 9250 Gornja Radgona.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od objave do 1. 6.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo

je treba plačati 10.000 SIT v tajništvu na-
ročnika ali z virmanom na ŽR št.
51900-603-32223.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 2. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zdravstveni dom Gornja
Radgona, Partizanska 34, 9250 Gornja
Radgona.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 6. 2000 ob
12.30 v prostorih ZD Gornja Radgona, Par-
tizanska 34, Gornja Radgona.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ne, razen pismo o nameri za izdajo bančne
garancije za dobro izvedbo posla in za od-
pravo napak v garancijski dobi.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji financiranja in plačila so določeni v
gradbeni pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: javno naročilo bo do-
deljeno le enemu ponudniku.

13.
14. Datum, po katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: po 2. 6. 2000
po 12. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena skupna cena za izvršna dela, plačilni
pogoji, rok izvršitve, garancijski rok – po-
drobneje v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: informacije dobite pri direktorici ZD
Gornja Radgona Mariji Kuzma, dr. stom.,
tel. 069/64-860, vsak delovni dan od 7. do
11. ure.

17., 18.
ZD Gornja Radgona

Št. 02/00 Ob-27068
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Gornja vas-Poljane, Poljan-
ska c. 87, 4224 Gorenja vas, faks
064/681-537.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Gorenja vas.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

I. gradbena dela na cesti: Gorenja
vas–Javorč in Lučine–Rovt (asfalterska
in zemeljska dela): ocenjena vrednost del:
37,000.000 SIT;

II. vodovod Stara Oselica gradnja po
fazah (gradbena in instalacijska dela):
ocenjena vrednost del: 60,000.000 SIT.

Celotna ocenjena vrednost del:
97,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variant ni.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: datum začet-
ka: 1. 7. 2000, datum dokončanja: 1. 10.
2000.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
OKGI, Ivo Petrovčič, Poljanska c. 87, 4224
Gorenja vas.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 6. 2000.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT z vir-
manom ali splošno položnico na ŽR
51510-630-0050225.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gorenja vas-Polja-
ne, Nadižavec Anica – tajništvo, Poljanska
c. 87, 4224 Gorenja vas.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 6. 2000 ob 12.15 na Občini Gorenja
vas-Poljane, v sejni sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
menica z menično izjavo v višini 10% po-
nudbene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
izplačevanje situacij v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: na javni razpis se lahko
prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je
registrirana za dejavnost, ki je predmet raz-
pisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa po-
trebna dovoljenja.

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:

– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 10. 2000.

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

– izpolnitev formalnih pogojev (izključi-
tveni pogoj),

– druga merila, določena v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: informacije posreduje Ivo Petrov-
čič, Občina Gorenja vas-Poljane, tel.
064/681-536, če se za informacijo zapro-
si pisno.

17., 18.
Občina Gorenja vas-Poljane

Št. 685/00 Ob-27088
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fa-
kulteta, Oddelek za zootehniko, Ljubljana,
Jamnikarjeva 101, tel. 061/717-861, faks
72-41-005, mobitel 0609/632-586.

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

3. Kraj izvedbe del: Logatec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: na-
domestna gradnja senika s skladiščem
slame.

Obseg del: rušenje obstoječega objek-
ta, gradbena dela, obrtniška dela, montaž-
na konstrukcija. Dela se oddajajo kot celota
po sistemu “Ključ v roke”. Ocenjena vred-
nost javnega naročila je 41,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive le za montažno konstrukcijo.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
predvidoma 15. 7. 2000, oziroma takoj po
sklenitvi pogodbe, končanje del 31. 10.
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Od-
delek za zootehniko (tajništvo), Groblje 3,
1230 Domžale.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazilo na ži-
ro račun št. 50100-603-40274, sklic na št.
40000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 13. 6. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Bioteh-
niška fakulteta, Oddelek za zootehniko (taj-
ništvo), Groblje 3, 1230 Domžale.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 6. 2000 ob 10. uri, Univerza v Ljublja-
ni, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zoo-
tehniko, Groblje 3, 1230 Domžale.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 7. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence pri izvajanju podobnih del, cena, us-
posobljenost ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedeno v razpisni dokumentaciji.

17., 18.
Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani

Št. 34300-0025/00 Ob-27090
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, tel. 0608/41-221, faks
0608/41-444.

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

3. Kraj izvedbe del: Dolenje Radulje–
Brezje pri Raki.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija lokalne ceste št. 191161 Dol.
Radulje–Brezje pri Raki/Škocjan (pred-
dela, zemeljska dela, spodnji ustroj, od-
vodnjavanje, zgornji ustroj).

Skupna ocenjena vrednost del: 20 mio
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek: takoj po podpisu pogodbe, rok za
dokončanje: 30. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Od-
delek za okolje in prostor, Robert Kaše,
referent za ceste in komunalo Občina Sev-
nica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, tel.
0608/41-221, faks 0608/41-444.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, način plačila:
virman na ŽR 51610-630-13058 Občina
Sevnica, sklicna številka 34300-0025-00.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 6. 2000 ob 11.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Oddelek za okolje in prostor,
Robert Kaše, referent za ceste in komunalo
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sev-
nica (pisarna – bivša kopirnica pri trgu).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 6. 2000 ob 12. uri, Občina Sevnica (sej-
na soba), Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija (Ur. l. RS, št. 73/97 in
84/99 – obrazec št. 1) v višini 1% od po-
nudbene vrednosti.

Veljati mora do 1. 8. 2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje
državnega proračuna.

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:
pravna ali fizična oseba z registrirano dejav-
nostjo za izvajanje razpisanih del.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena in kalkulantske os-

nove,
– reference na področju gradnje cest,
– plačilni pogoji in ugodnosti.
16., 17., 18.

Občina Sevnica

Št. 2/2000 Ob-27182
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, 1000 Ljubljana.

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

3. Kraj  izvedbe  del:  Ljubljana,  Parm-
ska 41.
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4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va sanitarij Vrtca Otona Župančiča, eno-
ta Mehurčki, Parmska 41, Ljubljana;
vrednost del 20,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
dne 1. 7. 2000, dokončanje del dne 21. 8.
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za pred-
šolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Tru-
barjeva 5, Ljubljana, soba 23/III. nadstrop-
je, Neva Ribnikar-Kastelic, med 10. in 12.
uro vsak delovnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 5. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT z vklju-
čenim DDV na ŽR MOL – izvrševanje prora-
čuna št. 50100-630-810108 sklic na št.
121-21200.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 6. 6. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževa-
nje in šport, Trubarjeva 5, Ljubljana, soba
23/III. nadstropje, osebno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 6. 6. 2000 ob 12.15, Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo,
izobraževanje in šport, Trubarjeva 5, Ljub-
ljana, soba 23/III. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: nepreklicna bančna garancija vnovčlji-
va na prvi poziv v višini 3% od razpisane
vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedeni v razpisni dokumentaciji.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: od 6. 6. 2000
od 12. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): način
uporabe meril je naveden v razpisni doku-
mentaciji:

– cena 60%,
– reference 20%,
– lastni kadri 20%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene v razpisni dokumentaciji.
17., 18.

Mestna občina Ljubljana

Ob-27069
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode
23, 5213 Kanal, 065/151-920.

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

3. Kraj izvedbe del: gozdne ceste na ob-
močju občine Kanal ob Soči.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih del grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: roč-
na in strojna popravila gozdnih cest v
občini Kanal ob Soči. Ocenjena vrednost
je 5,800.000 SIT letno.

Naročnik si pridržuje pravico spremem-
be obsega del glede na višino pridobljenih
sredstev.

Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodnine.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se bodo oddajala
pod pogoji, navedenimi v dokumentaciji.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: dela so vezana na
program del, ki ga pripravi Zavod za gozdo-
ve Slovenije.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del v
juniju 2000 dokončanje del 31.10. 2002,
oziroma v skladu s sklenjeno letno pogodbo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisano dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, KE Nova Gorica,
Vipavska cesta 57, 065/24 090, kontaktna
oseba Marjan Šebenik, vsak dan od 7. do
8. ure oziroma kadarkoli po predhodnem
telefonskem dogovoru in na sedežu Občine
Kanal ob Soči, Trg svobode 23,
065/151-920, kontaktna oseba Ivan Križ-
nič, vsak dan od 7. do 10. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati v roku 14-ih dni od
dneva objave.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

8. (a) Datum in ura: do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. junij 2000 do
12. ure. Ponudbe je potrebno oddati na na-
slov Občina Kanal ob Soči, Trg svobode
23, 5213 Kanal.

Ponudbe morajo biti predložene v zaprti
kuverti in označene skladno z navodili iz
razpisne dokumentacije.

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

odpiranje ponudb bo 2. junija 2000 ob
12.30 na sedežu Občine Kanal ob Soči,
Trg svobode 23, v sejni sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtevano.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določena v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba z naročnikom
sklenjena za čas od do končanja del po
pogodbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno - poslovne in

tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora predložiti k ponudbi
ustrezne izjave, ki jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
(50%), reference (30%), tehnična opremlje-
nost (20%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pisno.

17.,18.
Občina Kanal ob Soči

Št. 353-81/98 Ob-27086
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje, tel. 061/761-211, telefaks
762-533.

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

3. Kraj izvedbe del: Grosuplje center
(Adamičeva cesta - Kolodvorska cesta - Ada-
mičev center na Taborski cesti).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja toplovodnega omrežja od OŠ ob
Adamičevi cesti do objekta Občine Gro-
suplje na Kolodvorski cesti ter od Ko-
lodvorske ceste do novega Adamičeve-
ga centra ob Taborski cesti, in sicer:

– gradbena dela,
– strojni del.
Dolžina trase znaša približno 565m.
Dela bodo oddana v celoti.
Ocenjena vrednost naročila znaša

40,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnost potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ponudniki mora-
jo ponuditi vsa dela, ki so predmet javnega
naročila, v celoti oziroma gradbena in stroj-
na dela v kompletu. Ponudniki se ne more-
jo prijaviti za izvajanje posameznih del iz
tč. 4 (a).

(c)
5. Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudniki lahko po-
nudijo samo osnovno ponudbo. V primeru,
da ponudnik ponudi še variantno ponudbo,
se le-ta ne bo upoštevala.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvedbe del je julij 2000, končanje
pa september 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Grosuplje, Urad za komunalno
infrastrukturo, Kolodvorska 2, Grosuplje, v
tajništvu  urada  pri  Poloni  Jerlah,  kon-
taktna oseba Irena Šulc, tel. 061/761-211
int. 215.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 8. 6. 2000,
vsak dan od 8. do 11. ure.

(c)
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 15. 6. 2000, najka-
sneje do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Grosuplje, Urad za
komunalno infrastrukturo, Kolodvorska 2,
Grosuplje, II. nadstropje/soba št. 222 pri
Poloni Jerlah.

Ponudbe morajo biti dostavljene oseb-
no, in sicer v zaprti kuverti z navedbo naslo-
va ponudnika in z oznako “Ponudba: To-
plovod Adamičeva - Kolodvorska - Tabors-
ka - Ne odpiraj“. Ponudbe, ki bodo poslane
po pošti ali dostavljene po preteku razpisa-
nega roka, bo naročnik zavrnil in neodprte
vrnil pošiljatelju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 6. 2000 ob 9. uri v sejni sobi II./soba
št. 224 Občine Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje.

Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, morajo komisiji izročiti
pismeno pooblastilo za sodelovanje na jav-
nem odpiranju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot garancijo za resnost ponudbe morajo
ponudniki v ponudbi predložiti bančno ga-
rancijo v znesku 10% vrednosti javnega raz-
pisa, ki mora veljati najmanj 90 dni od datu-
ma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja in roki so določeni v razpi-
sni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev gradbene po-
godbe.

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:
za priznanje sposobnosti morajo ponudniki
v svoji ponudbi predložiti dokumentacijo in
dokazila, ki so zahtevana v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 6. 2000, po
8.30.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference pri izvajanju tovrstnih
del ter usposobljenost in sposobnost za iz-
vedbo del. Največje možno število točk, ki
jih lahko ponudbe prejmejo za ponudbeno
ceno je 60 točk, za reference 20 točk in za
usposobljenost ter sposobnost 20 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje tudi pravico naro-
čiti manjši obseg del od razpisanega, ali
odstopiti od pogodbe, kolikor se izkaže, da
ne more zagotoviti sredstev za pokritje po-
godbenega zneska. V obeh primerih po-
nudniki nimajo pravice do odškodnine iz te-
ga naslova.

17.,18.
Občina Grosuplje

Ob-27089
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
5230 Bovec, 065/841-900.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika(3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Bovec, Vodenca.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sana-
cija in preplastitev ceste Bovec - Voden-
ca - II. faza.

Ocenjena vrednost celotnih razpisanih
del: 15,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumen-
taciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je 26. 6. 2000, dokončanje naj-
kasneje do 15. 7. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisna dokumentacija: Občina
Bovec - občinski urad (Milojka Kranjc), Trg
golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 26. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim na-
logom ali položnico na ŽR Občine Bovec št.
52030-630-7129 s pripison “dokumenta-
cija za cesto Bovec - Vodenca“.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 1. 6. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občinski urad Občine Bo-
vec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 1. 6. 2000 ob
14.30 na sedežu Občine Bovec.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva akceptni
nalog v višini 10 % ocenjene vrednosti del,
ki mora veljati do izbire ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanjea na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: po razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo predloženo v
razpisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudnik mora predložiti dokumente v skladu z
odredbo o obvezni vsebini razpisne in ponud-
bene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in
63/97) in v skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je po 1. 6. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21 čl. ZJN): uporablje-
na bodo merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– kontaktna oseba: Občina Bovec- Mi-
lojka Kranjc, Trg golobarskih žrtev 8, 5230
Bovec, tel. 065/841-908,

– ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 8 dni po odpiranju ponudb,

– naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odsto-
piti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

17., 18.
Občina Bovec

Št. 59 Ob-27143
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Koroški dom starostnikov Dravograd,
Črneče 146, 2370 Dravograd, faks
0602/820-090.

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

3. Kraj izvedbe del: Koroški dom sta-
rostnikov Dravograd, Črneče 146, 2370
Dravograd.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: dozi-
dava doma starostnikov Črneče.

Ocenjena vrednost znaša 30,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu iz originalne-
ga teksta in ostalih razpisnih pogojih iz raz-
pisne dokumentacije.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je 1. 7. 2000, predvideno dokon-
čanje del je 1. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Koroški dom starostnikov Dravograd, Čr-
neče 146, 2370 Dravograd, na upravi
zavoda.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 25. 5.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 17.850 SIT, z vključenim DDV,
nakazilo na ŽR 51820-603-32494, Koroški
dom starostnikov, kot plačilo razpisne do-
kumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 6. 2000 do 10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 6. 2000 ob 11. uri, na upravi naročnika
Koroški dom starostnikov Dravograd, Črne-
če 146, 2370 Dravograd.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančno zavarovanje za resnost ponudbe je
bančna garancija v vrednosti 5% od vredno-
sti ponudbe, z veljavnostjo 60 dni po datu-
mu odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.
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12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante skladno s po-
goji razpisne dokumentacije.

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:
vrsta in vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik za dokazovanje navedenih pogo-
jev, je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do začetka odpiranja
ponudb, to je do 2. 6. 2000 do 11. ure. V
primeru, da ponudniki umaknejo ponudbo
po tem roku do roka veljavnosti bančne ga-
rancije za resnost ponudbe, lahko naročnik
vnovči garancijo za resnost ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena in druga merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

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

17., 18.
Koroški dom starostnikov Dravograd

Št. 35205-10/1999 Ob-27171
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, tel.
02/729-13-10, faks 02/720-73-52.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Lenart, ob-
močje naselja Zamarkova.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja prečrpalne postaje “Šiker”; izvedba
gradbenih in obrtniških del.

Ocenjena vrednost del skupaj:
40,000.000 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: ponudniki morajo po-
nuditi vsa dela, ki so predmet javnega naro-
čila.

(c)
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: pričetek del
1. 7. 2000, dokončanje del 31. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Lenart, Trg osvoboditve 7, režijski obrat
– soba 10/I.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom na
žiro račun št. 51850-630-25659.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 6. 2000 do 9. ure,
ne glede na način dostave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Lenart, Trg osvobo-

ditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
soba 10/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 6. 2000 ob 10. uri, Občina Lenart, Trg
osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah, soba 21/I.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od vrednosti ponujenih
del, ki mora veljati vsaj 60 dni od roka,
določenega za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po mesečnih situacijah v roku 60 dni
od dneva izstavitve 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:
ponudnik mora priložiti k ponudbi ustrezna
dokazila in izjave, med njimi tudi ustrezne
reference za že izvedena dela s primerno
zahtevnostjo, kot je določeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od roka,
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (70% delež), reference (20% de-
lež), plačilni pogoji – več kot 60 dnevni
odlog plačila brez obresti (10% delež).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje do 5. 6.
2000.

17., 18.
Občina Lenart

Ob-27172
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno stanovanjska družba,
d.o.o., Goriška 23b, Ajdovščina, faks
065/63-142.

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

3. Kraj izvedbe del: Ajdovščina – Can-
karjev trg in Levstikova ulica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev Cankarjevega trga in Levstikove uli-
ce.

Ocenjena vrednost del: 17 mio SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: oddaja za vsa razpisa-
na dela skupaj.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so možne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek junij
2000, dokončanje julij 2000 – 1 mesec.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-

munalno stanovanjska družba, d.o.o., Go-
riška 23b, Ajdovščina.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko na
ŽR 52010-601-13609.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 6. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno stanovanjska
družba, d.o.o., Goriška 23b, Ajdovščina,
tajništvo.

Ponudba mora biti predložena v zapeča-
teni kuverti in označena skladno z navodili iz
razpisne dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 6. 2000 ob 10. uri, v prostorih KSD,
d.o.o., Goriška 23b, Ajdovščina.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega razpisa, za
katerega ponudnik daje ponudbo, z veljav-
nostjo 90 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede plače-
vanja: skladno z zakonodajo o izvrševanju
in izplačevanju iz proračuna RS in prora-
čuna občin, skladno z razpisno doku-
mentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skup-
nem nastopu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z določili razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v roku 90 dni od
datuma odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
pogodbenih del (60%), strokovna usposob-
ljenost ponudnika in njegove reference
(15%), tehnična opremljenost ponudnika
(5%), rok izvedbe (20%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Aleš Bačer, tel. 065/16-19-70. Na-
ročnik si pridržuje pravico do zmanjšanja
obsega del, odvisno od razpoložljivih finanč-
nih sredstev.

17., 18.
Komunalno stanovanjska
družba, d.o.o., Ajdovščina

Št. 259-1/2000 Ob-27174
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotniko-
va 28, 1000 Ljubljana, tel. 061/3003-944,
faks 061/3003-937.

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

3. Kraj izvedbe del: ZD Ljubljana – eno-
ta ZD Center, Metelkova 9.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: adaptacija
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prostorov specialističnih ambulant v IV.
etaži ZD Center – 45,000.000 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: samo za celotno
naročilo.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 15. 7.
2000 do 20. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, vložišče (soba
št. 11), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV vključen)
na bančni račun št. 50101-603-48587,
sklicna številka model 02 37-280-86.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 12. 6. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana,
vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne od-
piraj – ponudba za adaptacijo prostorov spe-
cialističnih ambulant v IV. etaži ZD Center”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 6. 2000 ob 12. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
velika sejna soba v kleti.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: plačilo po začasnih situacijah 80%,
20% po zaključku del.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: razvidno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 12. 6. 2000
po 10. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
70%, garancijski rok 10%, kadrovska se-
stava 5%, reference 5%, zgodnejše do-
končanje del 5%, druge ugodnosti, ki jih
nudi naročniku 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Jožica Pergarec.

17., 18.
Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 260-1/2000 Ob-27176
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotni-
kova 28, 1000 Ljubljana, tel.
061/3003-944, faks 061/3003-937.

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

3. Kraj izvedbe del: ZD Ljubljana – eno-
ta ZD Šiška, Derčeva 5.

4. (a) Vrsta  in  obseg  zahtevanih  grad-
benih  del  in  ocenjena  vrednost  celote
in  delov,  ki  se  bodo  oddajali  posamič-
no:  ureditev  vhoda  v  ZD  Šiška  in
preureditev  prostorov  splošnih  ordi-
nacij v I. nadstropju ZD Šiška–
48,000.000 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: samo za celotno
naročilo.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 15. 7.
2000 do 20. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, vložišče (soba
št. 11), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV vključen)
na bančni račun št. 50101-603-48587,
sklicna številka model 02 38-280-86.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 12. 6. 2000 do 11.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ljub-
ljana, vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako:
“Ne odpiraj – ponudba za ureditev vhoda v
ZD Šiška in preureditev prostorov splošnih
ordinacij v I. nadstropju ZD Šiška”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 6. 2000 ob 13. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
velika sejna soba v kleti.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: plačilo po začasnih situacijah 80%,
20% po zaključku del.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: razvidno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 12. 6. 2000
po 11. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
70%, garancijski rok 10%, kadrovska se-
stava 5%, reference 5%, zgodnejše do-
končanje del 5%, druge ugodnosti, ki jih
nudi naročniku 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Jožica Pergarec.

17., 18.
Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 2.1.2.-1945/00 Ob-27178
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Slovenske železnice, d.d., Infra-
struktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljublja-
na, faks 061/29-14-822.

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

3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Jesenice–Sežana od km 105+400
do km 105+500.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: iz-
vedba sanacije plazu “KUK” pri Braniku
od km 105+400 do km 105+500.

Ocenjena vrednost del: 12,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: dela se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava PGD ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante se ne bo-
do upoštevale.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni
čas izvedbe razpisanih del je julij 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura, Služ-
ba za gradbeno dejavnost, Oddelek za
spodnji ustroj, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana, kontaktna oseba je Zvezdana Dole-
nec, tel. 061/29-14-586.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 16. 5. 2000
do 26. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
10.000 SIT, z virmanom na žiro račun št.
50100-601-5014744, ali na glavni blagaj-
ni, Ljubljana, Kolodvorska 11, Ljubljana
(soba 115 v prvem nadstropju), kjer tudi
dobijo potrdilo o vplačilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 6. 6. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana (soba 207).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za javni razpis za izvedbo sanacije plazu
“Kuk””, na hrbtni strani mora biti polni na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 6. 2000 ob
10. uri, v prostorih Slovenskih železnic,
d.d., Kolodvorska 11, steklena dvorana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: za
zavarovanje resnosti ponudbe mora biti ob-
vezno predložena bančna garancija v višini
10% ocenjene razpisane vrednosti in mora
veljati do poteka opcije ponudbe, to je do
6. 9. 2000 (90 dni od odpiranja ponudb).
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila se bodo izvajala v skla-
du s pogodbo o izvajanju javne gospodar-
ske službe vzdrževanja in modernizacije jav-
ne železniške infrastrukture ter vodenja že-
lezniškega prometa v letu 2000, št.
1/2000-DŽP/SŽ z dne 6. 3. 2000, zakona
o izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 34/98,
91/98 in 9/00), zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99) in na njihovi podlagi
sprejetimi podzakonskimi predpisi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi ali v skupnem nastopu (joint ven-
ture), z določitvijo in pooblastilom vodilne-
ga partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbe-

no angažirano delovno silo v skladu z dolo-
čili zakona o graditvi objektov,

– izpolnjevati mora določila navodil po-
nudnikom za izdelavo ponudb – 3. točka.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost po-
nudb mora biti najmanj 60 dni od dneva,
ko poteče rok za oddajo ponudb, to je do
6. 8. 2000.

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

Tehnični del (utež 40%):
– ustrezne tehnologije, terminski plan,

zagotavljanje kvalitete – 40%,
– izobrazbena struktura kadra, predvi-

denega za izvedbo – 20%,
– splošne delovne izkušnje ponudnika

– 10%,
– reference na podobnih objektih –

30%,
– skupaj točk – 100.
Finančni del (utež 60%): višina ponud-

bene cene glede na razpisano vrednost.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije o naročilu do-
bijo ponudniki na naslovu naročnika pri
Zvezdani Dolenec, gr. inž., tel. 29-14-586.

17., 18.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 382/00 Ob-27180
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javno komunalno podjetje Žalec,
d.o.o., Ul. Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
tel. 063/715-225, faks 063/715-049,
kontaktna oseba Cveto Hercog, inž. grad.

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

3. Kraj izvedbe del: Podkraj – Stebov-
nik v Občini Žalec.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in

delov, ki se bodo oddajali posamično: iz-
gradnja vodovoda Podkraj – Stebovnik.

Ocenjena vrednost investicije znaša
80,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: takoj po pod-
pisu pogodbe, rok dokončanja glede na
finančna sredstva investitorja.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Ul.
Nade Cilenšek 5, Žalec – tajništvo, pri
Zvonki Cimerman.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 25. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila APP
RS, o plačilu materialnih stroškov na žiro
račun št. 50750-601-19709 – Javno ko-
munalno podjetje Žalec, d.o.o., s pripisom:
Razpis – Vodovod Podkraj – Stebovnik, ali
ob plačilu na blagajni podjetja v višini
15.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
12. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Javno komunalno pod-
jetje Žalec, d.o.o., Ul. Nade Cilenšek 5,
3310 Žalec, tel. 063/715-225, faks
063/715-049 – tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ponudba – Vodo-
vod Podkraj – Stebovnik – Ne odpiraj” in
številko objave v Uradnem listu RS ter oz-
nako ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 6. 2000
ob 12. uri, na naslovu: Občina Žalec, Od-
delek za okolje, prostor in komunalne za-
deve, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec, v
sejni sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudnik mora ponudbi priložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini
4,000.000 SIT, kar je 5% od ocenjene
vrednosti. Trajanje garancije je 40 dni po
sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila so detajlno opredeljeni v razpisni do-
kumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela pod posamezno točko oddal
enemu izvajalcu.

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
ponudnik za dokončanje pogojev, je opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do začetka odpiranja
ponudb 13. 6. 2000 do 12. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo – ponujena
cena, reference, usposobljenost ponudni-
ka, rok izdelave in ostale ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: najnižja ponudbena cena še ne
predstavlja najugodnejše ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisane-
ga, z ozirom na razpoložljiva finančna sred-
stva, ali odstopiti od podpisa pogodbe, pri-
držuje pa si tudi pravico, da dela ne odda
nobenemu ponudniku. V nobenem prime-
ru ponudniki nimajo pravice do uveljavlja-
nja odškodnine iz tega naslova.

17., 18.
Javno komunalno podjetje Žalec,

d.o.o.

Št. 604-1/00 Ob-27181
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210
Sežana, p. p. 47, faks 05/7346-370.

2.
3. Kraj izvedbe del: Kobilarna Lipica –

historično jedro z Graščino, Cerkvijo in Sta-
ro depandanso.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
predmet razpisa so prenova strehe in fa-
sade na objektu cerkev sv. Antona, pre-
nova strehe na objektu Graščina ter na-
daljevanje prenovitvenih del v notranjo-
sti Stare depandanse.

Ocenjena vrednost del je 27,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden
pričetek del je v juniju 2000, zaključek pa
konec avgusta 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago na
upravi Kobilarne Lipica (tajništvo – Klub
hotel), kjer lahko dobite tudi potrebne in-
formacije. Ponudniki si lahko ob dvigu do-
kumentacije ogledajo objekt, ki je predmet
prenove.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti ves čas traja-
nja razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pri dvigu dokumentacije je
potrebno plačati 10.000 SIT na ŽR
51420-603-32751.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za oddajo ponud-
be je 5. 6. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: dokumentacijo je po-
trebno predložiti v tajništvu Kobilarne Lipi-
ca oziroma po pošti na naslov: Kobilarna
Lipica, Lipica 5, p. p. 47, 6210 Sežana.

Ponudbe morajo biti zapečatene z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba – Velbanca”.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 6. 6. 2000 ob 9. uri,
v klubski sobi hotela Klub.

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

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika so:

– naslov ponudnika z dokazilom o regi-
straciji in z odločbo o izpolnjevanju predpi-
sanih pogojev za opravljanje dejavnosti,

– referenčna lista z navedbo opravlje-
nih tovrstnih del,

– cenenost ponudbe na žigosanih po-
pisih del,

– opcija ponudbe,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– garancijski rok,
– kompletnost ponudbe,
– priložena pogodba za izvedbo del,
– kakovost ponujenih obrtniških del v

skladu z obstoječimi in zahtevanimi detajli in
zahtevanimi vzorci materialov iz ponudbe,

– ponujene strokovne rešitve.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: najcenejši ponudnik ni nujno, da je
tudi najugodnejši. Investitor si pridržuje pra-
vico spremeniti obseg del, glede na plani-
rana sredstva.

Navedena dela se bodo izvajala po skle-
njeni in podpisani pogodbi.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa v treh dneh po odpiranju ponudb.

17., 18.
Kobilarna Lipica

Ob-27185
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Restavratorski center Republike
Slovenije, Plečnikov trg 2, 1000 Ljubljana,
tel. 061/2343-100, faks 2343-176.

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

3. Kraj izvedbe del: Križ pri Sežani.
Vsem zainteresiranim ponudnikom predla-
gamo ogled kraja izvedbe.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:

1. faza: montaža strešne konstrukci-
je po projektu in sanacija vencev na
ladji cerkve

Prekritje strehe ladje cerkve s kamnitimi
skrljami, položenimi klasično v malto na
opaž iz hrastovih plohov. Les, potreben za
izdelavo strešne konstrukcije ter dodatne
skrlje za prekritje strehe, so na gradbišču
deponije (zato se v ponudbi ne upoštevajo).

Ocenjena vrednost naročila za 1. fazo
je 14,000.000 SIT.

2. faza: nabava lesa, izdelava in mon-
taža nosilne strešne konstrukcije, sa-
nacija vencev in prekritje strehe prez-
biterija in zakristije cerkve s kamnitimi
skrljami, položenimi klasično v malto
na opaž iz hrastovih plohov, vključno z
dobavo manjkajočih skrlj, potrebnih za
izvedbo druge faze.

Ocenjena vrednost naročila za 2. fazo
je 15,300.000 SIT.

Ocenjena vrednost naročila skupaj:
29,300.000 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: ponudnik se lah-
ko poteguje za celoten popis.

(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:
1. faza: julij 2000 in dokončanje del

september 2000,
2. faza: začetek maja 2001 do avgusta

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
stavratorski center RS, Poljanska cesta 40,
Ljubljana – kontaktna oseba Nataša Nik,
tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 5. 2000 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: do 5. 6. 2000
do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Restavratorski center
RS, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana, v
zapečateni kuverti s pripisom “Ponudba c.
sv. Križa v Križu pri Sežani – ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v sredo, 7. 6. 2000 ob 10. uri, v prostorih
Restavratorskega centra RS, Poljanska ce-
sta 40, 1000 Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudnik mora predložiti garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% od ocenjene
vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: določeno 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
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo za priznanje spo-
sobnosti predložiti k ponudbi dokumenta-
cijo in dokazila, zahtevana z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30 dni od dne-
va, ko poteče rok za oddajo ponudb.

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

– reference: 50%,
– cena: 35%,
– rok za izvedbo del: 15%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
17. Datum predhodne objave namere

o naročilu ali navedba če je bila objavljena:
ne.

18.
Restavratorski center RS

Št. 005-08/00-133 Ob-27148
1. Naročnik,  poštni  naslov,  številka

telefaksa:  Občina  Šentjur  pri  Celju,
Mestni trg 10, 3230 Šentjur, faks, št.
063/743-446.

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

3. Kraj izvedbe del: Območje občine
Šentjur pri Celju.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: izdelava projektov za pridobitev grad-
benega dovoljenja in izvedbo čistilne na-
prave, velikosti ca. 500 PE, z vtočno in
iztočno kanalizacijo, za območje ZN
Dramlje, v ocenjeni vrednosti 1,800.000 SIT.

b), c)
5. a) Sprejemljivost ali nesprejemljivost

variant: variante so sprejemljive.
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik mora ponuditi svojo
varianto v skladu z določili razpisne doku-
mentacije.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del: pričetek del: 10. 7. 2000,
zakluček del: 10. 9. 2000.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Obči-
na Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šentjur,
kontaktna oseba: Tadeja Zorič, pisarna št.
46, II nadstropje, telefon št.
063/747-13-25, telefaks št. 063/743-446.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 5. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT z virmanom na
račun št. 50770-637-56047, Občinska
uprava Občine Šentjur pri Celju.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 6. 2000 do 8. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Šentjur pri Celju,
tajništvo urada župana, Mestni trg 10, so-
ba št. 42, 3230 Šentjur.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 6. 2000 ob 11. uri, na Občini Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, soba št. 48, II.
nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija v višini 5 % od oce-
njene vrednosti del. Veljavnost 60 dni od
dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: naročnik bo plačal z razpisom od-
dana dela po mesečnih situacijah v skladu
z razpisnimi pogoji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko anga-
žira podizvajalce pod pogoji iz razpisne do-
kumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik je lahko pravna ali fizična
oseba, ki mora biti registrirana in izpolnjeva-
ti finančno – poslovne in tehnične sposob-
nosti v skladu z razpisno dokumentacijo in
odredbo o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije.
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14. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po preteku roka
določenega za oddajo ponudb.

V primeru, da ponudnik umakne ponud-
bo po tem roku, naročnik vnovči bančno
garancijo za resnost ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure,
po predhodnem dogovoru, pri Petru Ogra-
jenšku, telefon, 747-13-24 in Tadeji Zorič,
telefon 747-13-25.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 4/00 Ob-27150
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Koper, Verdijeva
10, 6000 Koper, 066/6646-285, faks
066/271-907.

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

3. Kraj izvedbe del: Koper.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: pre-
nova mansarde v poslovnem objektu
Verdijeva 11, v Kopru.

Ocenjena vrednost celotnih del znaša
30,000.000 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: vse skupaj.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost varijant: upoštevane bo-
do ponudbe po osnovnem popisu in pogo-
jih razpisne dokumentacije.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
za pričetek izgradnje je 1. 7. 2000, rok do-
končanja razpisanih del 15. 11. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
sprejemna pisarna Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, pritličje, 6000 Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 6. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT na žiro račun Mestne občine
Koper 51400-630-90004, s pripisom: za
javni razpis Verdijeva 11.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 6. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: sprejemna pisarna
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, prit-
ličje, 6000 Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 6. 2000 ob 10. uri, Urad za nepremični-
ne Mestne občine Koper, sejna soba št. 004.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudnik mora ob dostavi ponudbe v
sklopu ponudbene dokumentacije predlo-

žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2% orientacijske vrednosti, veljavno
do 30. 7. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: določeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante skladno s po-
goji 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 izpolnjevati
ponudnik za dokazovanje navedenih pogo-
jev je detajlno opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (13. 6. 2000 do 10. ure), v prime-
ru, da ponudniki umaknejo ponudbo po tem
roku lahko naročnik unovči garancijo za re-
snost ponudbe do roka veljavnosti bančne
garancije za resnost ponudbe, kar je detajl-
no določeno v razpisni dokumentaciji.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v raz-
pisni dokumentaciji bodo skladno z
21. členom ZJN ta merila natančneje opre-
deljena, izhodišča za izbor najugodnejše-
ga ponudnika pa bodo: usposobljenost,
rok izvršitve del, reference, ponudbena ce-
na, najugodnejši garancijski rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudba mora veljati do 30. 7.
2000. Predvideni rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
je 30 dni po javnem odpiranju ponudb.
Dodatne informacije ponudniki dobijo na
naslovu Mestna občina Koper, Verdijeva
6, Koper, pri Sibili Ludvik, tel.
066/66-46-285.

17., 18.
Mestna občina Koper

Ob-27152
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, telefaks
067/41-284.

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

3. Kraj izvedbe del: Ilirska Bistrica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih obrtniških

in instalacijskih del ter ocenjena vrednost ce-
lote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
izgradnja prizidka k Zdravstvenem domu
Ilirska Bistrica - II. faza.

Orientacijska vrednost obrtniških del, ki
zajemajo: fasaderska dela, kleparska dela,
ključavničarska dela, mizarska dela, kera-
mičarska dela, tlakarska dela, slikopleskar-
ska dela, razna dela, strojnoinstalaterska
dela, elektroinstalaterska dela, znaša
24,000.000 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: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov:
izdelava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi varian-
to “ključ v roke“.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe:
štiri mesece po uvedbi v delo, predvideni
pričetek del 1. 7. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Ob-
čina Ilirska Bistrica, Oddelek za družbene
dejavnosti, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilir-
ska Bistrica; kontaktna oseba: Zdravko
Kirn, tel. 067/41-361, faks: 067/41-284.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od objave do 30. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 10.000 SIT, nakazilo na ŽR št.
52210-630-61220, namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo - izgradnja prizid-
ka ZD Ilirska Bistrica - II. faza.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: v tajništvo Občine Ilirska
Bistrica, soba št. 3, II. nadstropje, Bazo-
viška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba - Ne odpi-
raj!“ z navedbo predmeta naročila. Na hrbt-
ni strani ovojnice mora biti označen naslov
odpošiljatelja - ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 6. 2000, v sejni sobi Občine Ilirska Bi-
strica, soba št. 1, I. nadstropje, Bazoviška
cesta 14, Ilirska Bistrica, ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so v tem postopku zah-
tevana: v primeru, da ponudbena vrednost
z DDV presega 30,000.000 SIT mora po-
nudnik za resnost ponudbe kot varščino
predložiti bančno garancijo v višini 5% po-
nudbene cene z veljavnostjo 60 dni od
datuma odpiranja ponudb, v kolikor po-
nudba ne presega 30,000.000 SIT pa mo-
ra ponudnik kot instrument zavarovanja
predložiti 5 bianko podpisanih akceptnih
nalogov v skupni višini 5% ponudbene ce-
ne ter ustrezno izjavo.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: stroški naročila bremenijo občinski
proračun v okviru sredstev za investicije na
področju družbenih dejavnosti - investicije
v zdravstvu. Način plačevanja, z roki, je
določen v vzorcu pogodbe, kot obvezne
sestavine razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje z opredelitvijo in poob-
lastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno - poslovno in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
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vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da ima predpisana dovoljenja za
opravljanja dejavnosti s področja izvedbe
javnega naročila (fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni ter od-
ločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev
za opravljanje dejavnosti), za samostojne
podjetnike pa priglasitev pri davčnemu or-
ganu ter odločbo o izpolnjevanju predpisa-
nih pogojev za opravljanje dejavnosti,

– da je finančno sposoben (bonitetni
obrazec BON 1 in BON 2, ki niso starejši
od 30 dni, za samostojne podjetnike potr-
jena davčna napoved za zadnje davčno ob-
dobje in potrdilo o poravnavi davčnih ob-
veznosti,

– da ima reference in zadostne proste
kadrovske in tehnične zmogljivosti,

– da ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku,

– dodatne zahteve določene v razpisni
dokumentaciji.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: najnižja ponudbena
cena, fiknost cen, reference in strokovna
usposobljenost za obseg in področje raz-
pisanih del ter druga merila navedena v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudnik mora predložiti bančno ga-
rancijo za dobro izvedbo posla v višini 10%
ponudbene vrednosti in bančno garancijo
za odpravo napak v garancijskem obdobju
v višini 5% ponudbene vrednosti v kolikor
ponudbena vrednost presega 30,000.000
SIT, v kolikor ponudbena vrednost ne pre-
sega navedenega zneska pa ponudnik
predloži po 5 bianko podpisanih akceptnih
nalogov z ustrezno izjavo v skupni višini
10% ter 5% ponudbene vrednosti za vsako
od navedenih zavarovanj.

Naročnik si pridržuje pravico spremem-
be obsega del od razpisanega z ozirom na
razpoložljiva finančna sredstva in se za
zmanjšan obseg del tudi sklene ustrezna
pogodba. Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodninskega zahtevka.

Občina Ilirska Bistrica

Ob-27154
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, telefaks
067/41-284.

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

3. Kraj  izvedbe  del:  Podgrad,  Kute-
ževo.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih krov-
sko-kleparskih del ter ocenjena vrednost
celote in delov, ki se bodo oddajali posa-
mično:

A. Zamenjava strešne kritine na te-
lovadnici OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad,

B. Zamenjava strešne kritine na sta-
rem delu OŠ Podgora Kuteževo.

Orientacijska vrednost krovsko-klepar-
skih del znaša:

– 5,500.000 SIT za dela na objektu OŠ
Rudolfa Ukoviča Podgrad,

– 7,500.000 SIT za dela na objektu OŠ
Podgora Kuteževo.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: da.

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov:
izdelava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi varian-
to “ključ v roke“.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe:
petinštirideset dni po uvedbi v delo, pred-
videni pričetek del 1. 7. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Ob-
čina Ilirska Bistrica, Oddelek za družbene
dejavnosti, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilir-
ska Bistrica; kontaktna oseba: Zdravko
Kirn, tel. 067/41-361, faks: 067/41-284.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od objave do 30. 5.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 10.000 SIT, nakazilo na ŽR št.
52210-630-61220, namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo - investicijsko vzdr-
ževanje OŠ 2000.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: v tajništvo Občine Ilirska
Bistrica, soba št. 3, II. nadstropje, Bazo-
viška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba - Ne odpi-
raj!“ z navedbo predmeta naročila. Na hrbt-
ni strani ovojnice mora biti označen naslov
odpošiljatelja - ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 6. 2000, v sejni sobi Občine Ilirska Bi-
strica, soba št. 1, I. nadstropje, Bazoviška
cesta 14, Ilirska Bistrica, ob 12. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so v tem postopku zah-
tevana: ponudnik mora za resnost ponud-
be predložiti 5 bianko podpisanih akcept-
nih nalogov v skupni višini 5% ponudbene
cene ter ustrezno izjavo.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: stroški naročila bremenijo občinski
proračun v okviru sredstev za investicije na
področju družbenih dejavnosti - investicije
v zdravstvu. Način plačevanja, z roki, je
določen v vzorcu pogodbe, kot obvezne
sestavine razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje z opredelitvijo in poob-
lastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno - poslovno in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– da ima predpisana dovoljenja za
opravljanja dejavnosti s področja izvedbe
javnega naročila (fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni ter od-
ločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev
za opravljanje dejavnosti), za samostojne
podjetnike pa priglasitev pri davčnemu or-
ganu ter odločbo o izpolnjevanju predpisa-
nih pogojev za opravljanje dejavnosti,

– da je finančno sposoben (bonitetni
obrazec BON 1 in BON 2, ki niso starejši
od 30 dni, za samostojne podjetnike potr-
jena davčna napoved za zadnje davčno ob-
dobje in potrdilo o poravnavi davčnih ob-
veznosti,

– da ima reference in zadostne proste
kadrovske in tehnične zmogljivosti,

– da ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku,

– dodatne zahteve določene v razpisni
dokumentaciji.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: najnižja ponudbena
cena, fiknost cen, reference in strokovna
usposobljenost za obseg in področje raz-
pisanih del ter druga merila navedena v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudnik mora kot garancijo za dobro
izvedbo posla predložiti 5 bianko podpisa-
nih akceptnih nalogov z ustrezno izjavo v
skupni višini 10% ponudbene vrednosti.

Ponudnik mora kot garancijo za odpra-
vo napak v garancijskem obdobju predloži-
ti 5 bianko podpisanih akceptnih nalogov z
ustrezno izjavo v skupni višini 5% ponud-
bene vrednosti.

Naročnik si pridržuje pravico spremem-
be obsega del od razpisanega z ozirom na
razpoložljiva finančna sredstva in se za
zmanjšan obseg del tudi sklene ustrezna
pogodba. Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodninskega zahtevka.

Občina Ilirska Bistrica

Ob-27155
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, telefaks
067/41-284.

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

3. Kraj izvedbe del: Ilirska Bistrica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

beno-obrtniških del in ocenjena vrednost
celote in delov, ki se bodo oddajali posa-
mično: zunanja ureditev Osnovne šole
Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica - I.
faza.

Orientacijska vrednost gradbeno-obrt-
niških del, ki zajemajo izgradnjo zunanjega
športnega kompleksa in parkirišča z posta-
jališčem za šolski avtobus znaša
29,000.000 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: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov:
izdelava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi varian-
to “ključ v roke“.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe:
štiri (2) meseca po uvedbi v delo, predvi-
deni pričetek del 1. 7. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Ob-
čina Ilirska Bistrica, Oddelek za družbene
dejavnosti, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilir-
ska Bistrica; kontaktna oseba: Zdravko
Kirn, tel. 067/41-361, faks: 067/41-284.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od objave do 30. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 10.000 SIT, nakazilo na ŽR št.
52210-630-61220, namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo - Zunanja ureditev
OŠ AŽ - I. faza.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: v tajništvo Občine Ilirska
Bistrica, soba št. 3, II. nadstropje, Bazo-
viška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba - Ne odpi-
raj!“ z navedbo predmeta naročila. Na hrbt-
ni strani ovojnice mora biti označen naslov
odpošiljatelja - ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 6. 2000, v sejni sobi Občine Ilirska Bi-
strica, soba št. 1, I. nadstropje, Bazoviška
cesta 14, Ilirska Bistrica, ob 13.30.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v primeru, da ponudbena vrednost z DDV
presega 30,000.000 SIT mora ponudnik
za resnost ponudbe kot varščino predložiti
bančno garancijo v višini 5% ponudbene
cene z veljavnostjo 60 dni od datuma odpi-
ranja ponudb, v kolikor ponudba ne prese-
ga 30,000.000 SIT pa mora ponudnik kot
instrument zavarovanja predložiti 5 bianko
podpisanih akceptnih nalogov v skupni viši-
ni 5% ponudbene cene ter ustrezno izjavo.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: stroški naročila bremenijo občinski
proračun v okviru sredstev za investicije na
področju družbenih dejavnosti - investicije
v zdravstvu. Način plačevanja, z roki, je
določen v vzorcu pogodbe, kot obvezne
sestavine razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje z opredelitvijo in poob-
lastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno - poslovno in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da ima predpisana dovoljenja za
opravljanja dejavnosti s področja izvedbe
javnega naročila (fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni ter od-

ločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev
za opravljanje dejavnosti), za samostojne
podjetnike pa priglasitev pri davčnemu or-
ganu ter odločbo o izpolnjevanju predpisa-
nih pogojev za opravljanje dejavnosti,

– da je finančno sposoben (bonitetni
obrazec BON 1 in BON 2, ki niso starejši
od 30 dni, za samostojne podjetnike potr-
jena davčna napoved za zadnje davčno ob-
dobje in potrdilo o poravnavi davčnih ob-
veznosti,

– da ima reference in zadostne proste
kadrovske in tehnične zmogljivosti,

– da ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku,

– dodatne zahteve določene v razpisni
dokumentaciji.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: najnižja ponudbena
cena, fiknost cen, reference in strokovna
usposobljenost za obseg in področje raz-
pisanih del ter druga merila navedena v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudnik mora predložiti bančno ga-
rancijo za dobro izvedbo posla v višini 10%
ponudbene vrednosti in bančno garancijo
za odpravo napak v garancijskem obdobju
v višini 5% ponudbene vrednosti v kolikor
ponudbena vrednost presega 30,000.000
SIT, v kolikor ponudbena vrednost ne pre-
sega navedenega zneska pa ponudnik
predloži po 5 bianko podpisanih akceptnih
nalogov z ustrezno izjavo v skupni višini
10% ter 5% ponudbene vrednosti za vsako
od navedenih zavarovanj.

Naročnik si pridržuje pravico spremem-
be obsega del od razpisanega z ozirom na
razpoložljiva finančna sredstva in se za
zmanjšan obseg del tudi sklene ustrezna
pogodba. Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodninskega zahtevka.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 34/2000 Ob-27159
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Celje, Trg Celjskih
knezov 9, 3000 Celje, tel. 03/42-65-700,
faks 03/441-800.

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

3. Kraj izvedbe del: Celje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: re-
konstrukcija Partizanske ceste na od-
seku Lisce – Petriček.

Ocenjena vrednost celotnih del znaša
11,853.700 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in ostalih raz-
pisnih pogojih iz razpisne dokumentacije.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni
rok za začetek del junij 2000, predvideni
rok dokončanja del oktober 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Celje, Komunalna direkci-
ja, tajništvo, Prešernova 27, Celje, tel.
03/42-65-800.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od dneva objave pa do vljučno 29. 5. 2000
med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o nakazilu
10.000 SIT na žiro račun Mestne občine
Celje 50700-630-9010105, s pripisom:
razpisna dokumentacija – rekonstrukcija
Partizanske ceste.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo vse
ponudbe, ki bodo prispele do 5. 6. 2000
do 12. ure. Ponudba mora biti zapečatena
in označena: “Ne odpiraj – javni razpis za
dela na Partizanski cesti LC 03804 na vi-
sokovodnem nasipu Lisce – Petriček”.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Ko-
munalna direkcija, tajništvo, Prešernova 27,
Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 6. 2000 ob 13. uri, na naslovu: Mestna
občina Celje, Komunalna direkcija, Prešer-
nova 27, II. nadstropje, Celje, sejna soba.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za zavarovanje re-
snosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: podrobno določeno v razpisni doku-
mentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbra-
nim ponudnikom sklenil pogodbo o izvaja-
nju del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: vse-
bina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za
dokazovanje navedenih pogojev je podrobno
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati najmanj 60 dni od datuma odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so: ponudbena cena,
rok izvedbe, reference ponudnika, dodat-
ne ugodnosti.

Teža in način uporabe meril bosta sklad-
no z 21. členom ZJN podrobneje določe-
na v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije o naročilu po-
sreduje Razvojni center Inženiringi Celje
d.o.o., Ignac Krivec, 03/544-11-44.

17., 18.
Mestna občina Celje

Št. 34/2000 Ob-27162
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Celje, Trg Celjskih
knezov 9, 3000 Celje, tel. 03/42-65-700,
faks 03/441-800.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Celje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: ob-
novitvena dela “Cesta na grad”, izved-
ba odvodnjavanja ceste in izvedba ka-
naliziranja meteornega odvodnika.

Ocenjena vrednost celotnih del znaša
13,480.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in ostalih raz-
pisnih pogojih iz razpisne dokumentacije.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni
rok za začetek del junij 2000, predvideni
rok dokončanja del oktober 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Celje, Komunalna direkci-
ja, tajništvo, Prešernova 27, Celje, tel.
03/42-65-800.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od dneva objave pa do vljučno 29. 5. 2000
med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o nakazilu
10.000 SIT na žiro račun Mestne občine
Celje 50700-630-9010105, s pripisom:
razpisna dokumentacija – Cesta na grad.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo vse
ponudbe, ki bodo prispele do 5. 6. 2000
do 12. ure. Ponudba mora biti zapečatena
in označena: “Ne odpiraj – javni razpis za
Obnovitvena dela na Cesti na grad – Stari
grad LZ 036830”.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija, tajništvo, Prešernova
27, Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 6. 2000 ob 12. uri, na naslovu: Mestna
občina Celje, Komunalna direkcija, Prešer-
nova 27, II.nadstropje, Celje, sejna soba.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za zavarovanje re-
snosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: podrobno določeno v razpisni doku-
mentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbra-
nim ponudnikom sklenil pogodbo o izvaja-
nju del.

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

ponudnik za dokazovanje navedenih pogo-
jev je podrobno opredeljena v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati najmanj 60 dni od datuma odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so: ponudbena cena,
rok izvedbe, reference ponudnika, dodat-
ne ugodnosti.

Teža in način uporabe meril bosta sklad-
no z 21. členom ZJN podrobneje določe-
na v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije o naročilu po-
sreduje Razvojni center Inženiringi Celje
d.o.o., Ignac Krivec, 03/544-11-44.

17., 18.
Mestna občina Celje

Št. 360/00-1 Ob-27164
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: 42-55-845, Občina Dobrna, Do-
brna 19, 3204 Dobrna.

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

3. Kraj izvedbe del: Paški Kozjak.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba vodovoda na Paškem Kozjaku – od-
sek RZ Paški Kozjak 3 do RZ Špik.

Ocenjena vrednost del je 11,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden
rok pričetka del je 15. 8. 2000, naročnik
pričakuje, da bodo dela zaključena najka-
sneje do 15. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati do roka za
predložitev ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 10.000 SIT + 19% DDV- vir-
mansko nakazilo na žiro račun št.
50700-630-10259, z navedbo polnega
naslova in davčne številke 71772626.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za predložitev ponudb
je 20 dni in prične teči naslednji dan po objavi
v Uradnem listu RS. Ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 22. maja 2000 do 9.
ure na Občino Dobrna Zdenki Čerenak.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Dobrna, Dobr-
na 19, 3204 Dobrna, prejemnik: Zdenka
Čerenak.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 23. maj 2000 ob 11.
uri v sejni sobi Občine Dobrna, Dobrna
19, 3204 Dobrna.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija, ki se bo glasila na

10% ponudbene vrednosti – veljavna 45
dni po poteku opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

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: kot v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteri-
ji so razvidni v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: v zvezi z razpisom: Občine Dobrna, Do-
brna 19, 3204 Dobrna, Zdenka Čerenak

17., 18.
Občina Dobrna

Št. 031-03/00-4463 Ob-27169
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Trnovska vas, Trnovska vas
42, 2254 Trnovska vas, št. telefaksa:
062/757-166.

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

3. Kraj izvedbe del: demografsko ogro-
ženo območje in območje VTC-13 Občine
Trnovska vas.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
vitvena dela na odsekih cest na demo-
grafsko ogroženem območju občine Tr-
novska vas oziroma na območju VTC-13.

Orientacijska vrednost vseh del znaša
25,000.000 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: vse skupaj.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
julij 2000, dokončanje del: september
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254
Trnovska vas, vsak dan od 8. do 15. ure, v
petek od 8. do 13. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT virmansko na-
kazilo na ŽR št. 52400-630-20876, DDV
je upoštevan v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 6. 2000 do 16. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Trnovska vas,
Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 6. 2000 ob 16.30 na sedežu Občine
Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Tr-
novska vas.
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10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% trajanje veljavnosti 60 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: avansov ni, naročnik bo plačeval stori-
tev na izstavljene začasne in končne obra-
čunske situacije, s plačilnim rokom v skla-
du z zakonom.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vse oblike so v razpi-
sni dokumentaciji.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. 6. 2000 od
16.30.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v razpisni dokumentaciji ali po tele-
fonu 062/757-750.

17. Datum prehodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena: ni.

18.
Naročnik si pridržuje pravico določiti

manjši obseg del od razpisanega glede na
razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od po-
godbe, zaradi finančnih in drugih razlogov.

Občina Trnovska vas

Št. 34400-0001/00 Ob-27183
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Ivančna Gorica, Sokolska
8, 1295 Ivančna Gorica, faks
061/777-697.

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

3. Kraj izvedbe del: posamezni odseki
lokalnih in krajevnih cest v krajevnih skup-
nostih Občine Ivančna Gorica, ki bodo do-
končno opredeljeni z zagotovitvijo sredstev
krajevnih skupnosti.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
strojno in ročno asfaltiranje in prepla-
stitev posameznih odsekov cest ter po-
stavljanje prometne signalizacije.

Skupna dolžina vseh odsekov je ca. 15
km. Ocenjena vrednost naročila znaša
50,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ponudniki mora-
jo ponuditi vsa dela po posameznih po-
stavkah, ki so predmet javnega naročila v
celoti. Ponudniki se ne morejo prijaviti za
izvajanje posameznih delov iz 4. (a) točke.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ne.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: ponudniki lah-

ko ponudijo samo osnovno ponudbo. V pri-
meru, da ponudnik ponudi še variantno po-
nudbo se le-ta ne bo upoštevala.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: datum pričet-
ka 1. 7. 2000, datum dokončanja 31. 12.
2000. V primeru, da so vsa dela dogovorje-
na z aneksi k osnovni pogodbi ne bodo
dokončala do konca leta 2000, pa se bodo
dokončala do konca meseca maja 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295
Ivančna Gorica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR št.
50130-630-810293.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 6. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Ivančna Gori-
ca, Sokolska 8, Ivančna Gorica, tajništvo.
Ponudnik je dolžan poskrbeti, da bodo tudi
ponudbe po pošti prispele v tajništvo Obči-
ne Ivančna Gorica do 12. 6. 2000 do
8.30.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v prostorih Občine Ivančna Gorica, Sokol-
ska 8, Ivančna Gorica. 12. 6. 2000 do
9. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, veljavnost do 31. 12.
2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: način plačevanja in roki so določeni v
razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev gradbene po-
godbe in aneksov za vsak posamezni od-
sek ceste.

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: po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od odpi-
ranja ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridružuje pravico naro-
čiti manjši obseg del od razpisanega ali
odstopiti od pogodbe, kolikor se izkaže,
da ne more zagotoviti sredstev za pokriva-
nje stroškov pogodbenega zneska. V obeh
primerih ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

17., 18.
Občina Ivančna Gorica

Št. 3440-001/00 Ob-27184
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaxa:  Občina  Cerkvenjak,  Cerkvenjak

25, 2236 Cerkvenjak, telefaks
062/735-0061.

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

3. Kraj izvedbe del: občinske ceste na
območju občine Cerkvenjak.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: as-
faltiranje in modernizacija občinskih
cest v Občini Cerkvenjak. Vrednost del
po posameznih sklopih znaša:

– JP 703-611 Stanetinci na odseku –
Bratkovič – Vogrin, v dolžini ca. 770 m in
širino 3m + 2*0,5m – 10,000.000 SIT.

– JP 703-640 Smolinci na odseku –
Čurič – Žižek, v dolžini ca. 384 m in širino
3m + 2*0,5m – 5,500.000 SIT.

– JP št. 703-651 Čagona na odseku –
Bezjak – Kajnih, v dolžini ca. 300 m in
širino 3m + 2*0,5m – 4,500.000 SIT.

Ocenjena skupna vrednost vseh del
znaša 20,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov posebej, obseg sklopov in možno-
sti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali vse skupaj: dela se bodo oddajala bodi-
si po posameznih sklopih ali v celoti glede
na prispele ponudbe.

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov:
izdelava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante niso
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo va-
rianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje va-
riante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del
predvidoma 15. 6. 2000, dokončanje del
15. 8. 2000 oziroma v skladu z sklenjeno
pogodbo.

7. (a) Poln naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236
Cerkvenjak, tel.: 062/734-115.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 26. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, plačljivo na ŽR
Obcine Cerkvenjak, št. 51850-630-26021
s pripisom razpisna dokumentacija – mo-
dernizacija cest 2000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Cerkvenjak,
Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak v Slov.
gor. Ponudbe morajo biti predložene v za-
pečateni kuverti in označene v skladu z
navodili iz razpisne dokumentacije. Ostale
podrobnosti bodo razvidne iz razpisne do-
kumentacije.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 31. 5. 2000 ob 13.
uri v prostorih Občine Cerkvenjak, Cerkve-
njak 25, 2236 Cerkvenjak – sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna na-
ročila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: določena v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba z naročni-
kom, sklenjena za čas od podpisa pogod-
be do končanja del po pogodbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in
tehnične sposobnosti, ki mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti k ponudbi ustrez-
na dokazila in izjave, ki jih zahteva razpisna
dokumentacija.

14. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudb: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročil, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so podana v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v razpisni dokumentaciji.

17. Datum predhodne objave namere
o naročilu ali navedbe, če je bila objavlje-
na: predhodna objava namere o naročilu ni
bila objavljena.

18. Prvi neuspeli razpis za to naročilo:
prva objava razpisa.

Občina Cerkvenjak

Št. 34406-1/2000 Ob-27222
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, faks 068/30-61-130.

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

3. Kraj izvedbe del: Območje občine
Črnomelj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
vzdrževanje gozdnih cest v občini Čr-
nomelj za leto 2000. Ocenjena vrednost
del je 10,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: oddaja vseh del
skupaj.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: varianta spre-
jemljiva.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 1. 6. 2000
do 15. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Črnomelj, Oddelek za varstvo okolja
in urejanje prostora, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj, tel. 068/30-61-100, soba 24,
Srečko Janjoš.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, ŽR Občine Črnomelj št.
52110-630-40302 s pripisom “za razpi-

sno dokumentacijo Vzdrževanje gozdnih
cest v občini Črnomelj za leto 2000“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 5. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj, sprejemna pi-
sarna, soba št. 29.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 5. 2000 ob 9.30, sejna soba Občine
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: brezpogojna bančna garancija plačljiva
na prvi poziv v višini 5 % ponujene vredno-
sti del s trajanjem veljavnosti 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: plačila po mesečnih situacijah po de-
janskih količinah in enotnih cenah v roku
60 dni.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 23. 5. 2000 do 9.
ure. Po tem roku naročnik lahko v primeru
umika vnovči garancijo za resnost ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najniž-
ja cena, ugodnosti, reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico spre-
meniti dinamiko izvedbe del glede na do-
tok finančnih sredstev v proračun občine.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ne.

18.
Občina Črnomelj

Št. 352-05-003/2000 Ob-27225
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1,
1217 Vodice, tel. 833-26-10.

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

3. Kraj izvedbe del: dela se bodo izva-
jala v Občini Vodice, naselje Vodice.

4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov:
izgradnja meteornega in fekalnega po-
vezovalnega kanala s ponikovalno la-
guno.

Orientacijska vrednost naročila
45,000.000 SIT.

5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in

dokončanja del ali čas izvedbe: datum
predvidenega pričetka del je 15. 8. 2000,
dokončanje del pa 31. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se dvigne na naslo-
vu: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217
Vodice, pri g. Hostnik, tel. 833-26-10.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 5. 2000, med
9. in 13. uro, po predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 20.000 SIT
ponudniki poravnajo z virmanom na žiro
račun naročnika 50104- 630- 810197. Ob
dvigu dokumentacije je potrebno predložiti
potrdilo o vplačilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
16. 6. 2000, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj – ponudba – “Izgradnja meteorne-
ga in fekalnega povezovalnega kanala“. Na
hrbtni  strani  mora  biti  označen  naslov
pošiljatelja  in  telefonska  številka,  ponud-
bo  je  potrebno  predložiti  na  naslov:
Občina  Vodice,  Kopitarjev  trg  1,  1217
Vodice.

9. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja
ponudb: odpiranje ponudb bo 16. 6. 2000
ob 13. uri na naslovu naročnika.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahte-
vana: ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 10% od vrednosti razpisa z
veljavnostjo do izteka ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede
plačevanja: financiranje se zagotavlja v ok-
viru občinskega proračuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: je “Pogodba o izgrad-
nji meteornega in fekalnega povezovalne-
ga kanala s ponikovalno laguno“.

13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost: na razpis se lahko prijavijo
gospodarske družbe, ki so registrirane za
izvajanje predmetnih del.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
ne sme biti krajša kot 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost: za dodelitev naročila se upo-
rabljajo naslednja merila: ponudbena ce-
na, finančni pogoji, rok izvedbe, garancij-
ski pogoji, reference, faznost gradnje. Na-
ročnik si pridržuje pravico, da ne izbere
nobenega ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu posreduje g. Hostnik, Občina Vodi-
ce tel: 8332610.

Občina Vodice

Št. 352-05-003/2000 Ob-27226
1. Naročnik, poštni naslov, številka tel-

efaksa: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1,
1217 Vodice, tel. 8332610.

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

3. Kraj izvedbe del: dela se bodo izva-
jala v Občini Vodice, naselje Vodice.
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4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del je: izgradnja čistilne naprave.

5 (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: varianta je spre-
jemljiva.

Orientacijska vrednost naročila je
90,000.000 SIT.

6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: datum
predvidenega pričetka del je 15. 8. 2000,
dokončanje del pa 31. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se dvigne na naslo-
vu: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217
Vodice, pri g. Hostnik, tel. 8332610.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 5. 2000, med
9. in 13. uro, po predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 20,000 SIT
ponudniki poravnajo z virmanom na žiro
račun naročnika 50104-630-810197. Ob
dvigu dokumentacije je potrebno predložiti
potrdilo o vplačilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
16. 6. 2000, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj – ponudba – “izgradnja čistilne
naprave“. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja in telefonska števil-
ka, ponudbo je potrebno predložiti na na-
slov: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1,
1217 Vodice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: odpiranje ponudb bo 16. 6. 2000
ob 13. uri na naslovu naročnika.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: ponudnik mora skupaj s ponud-
bo predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% od vrednosti razpisa
z veljavnostjo do izteka ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede
plačevanja: financiranje se zagotavlja v ok-
viru občinskega proračuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: pravna oblika, ki jo
mora prevzeti ponudnik, ki mu bo dodelje-
no javno naročilo je “Pogodba o izgradnji
čistilne naprave“.

13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost: na razpis se lahko prijavijo
gospodarske družbe, ki so registrirane za
izvajanje predmetnih del.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
ne sme biti krajša kot 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): za do-
delitev naročila se uporabljajo naslednja
merila: ponudbena cena, finančni pogoji,
rok izvedbe, garancijski pogoji, reference,

faznost gradnje. Naročnik si pridržuje pra-
vico, da ne izbere nobenega ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: morebitne druge informacije o na-
ročilu: g. Hostnik Občina Vodice tel:
8332610.

Občina Vodice

Št. 8120/1392/2000 Ob-27227
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o. Hajdriho-
va 2, 1000 Ljubljana, telefaks št.
061/174-24-42.

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

3. Kraj izvedbe del: RTP 400/110 kV
Maribor.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: zamenjava VN opreme v stika-
lišču 400 Kv TR polje T41 in T42 v RTP
400/110 kV Maribor – izvajanje elek-
tromontažnih del.

b) Celovitost ponudbe: naročnik bo
upošteval samo ponudbe, ki zajemajo ce-
lotni razpis.

c) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

5. Čas izvedbe del: junij do december
2000.

6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, tajništvo Sektorja za vzdrževa-
nje, soba 22/IV, Mojca Ferleš.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 5. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 61.880 SIT (cena 52.000
SIT + DDV 9.120 SIT), virmansko nakazilo
z oznako naziva javnega razpisa na žiro
račun št. 50106-601-90093.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 6. 2000 do 11.30.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 2000 ob 12. uri, pri naročniku dvora-
na D (IV. nadstropje).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 5 % od skupne
orientacijske vrednosti, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, go-
tovinsko 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
ponudbeni dokumentaciji mora biti prilo-
žen spisek podizvajalcev in navedena prav-
na oblika odnosa med njimi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika, finančno poslovne in tehnične
sposobnosti ponudnika, ki jih mora izpol-
njevati, da mu bo priznana sposobnost

– bančna  garancija  za  resnost  po-
nudbe,

– izpolnjen obrazec “ponudba“,
– registracija podjetja pri pristojnem or-

ganu oziroma priglasitveni list,

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa,

– potrdilo Ministrstva za finance – Davč-
ne uprave RS, da je ponudnik davčni zave-
zanec za DDV,

– izjavo ponudnika o sposobnosti in us-
posobljenosti izvedbe predmeta naročila,

– z manjkajočimi podatki izpolnjena po-
godba, parafirana na vsaki strani, podpisa-
na in potrjena z žigom,

– potrjene reference ponudnika,
– dokazila o zagotavljanju kvalitete (ISO)
– in vse ostale zahtevane dokumente,

ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do izteka veljav-
nosti ponudbe (najmanj 45 dni od datuma
odpiranja ponudb).

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

– skupna ponudbena cena (67 %),
– plačilni pogoji (5 %),
– ISO standard (3 %),
– potrjene reference za dela v stikališčih

do 110 kV (5 %),
– potrjene reference za dela v stikališčih

nad 110 kV (15 %),
– potrjene reference ponudnika in nje-

govega podizvajalca za dosedanja dela (po
letu 1991) v stikališčih RTP Maribor (5 %).

15. Druge informacije o naročilu: ogled
objekta bo 24. 5. 2000 ob 10. uri v RTP
Maribor.

Ostale informacije podaja kontaktna
oseba naročnika, to je Jože Podlipnik, tel.
061/174-25-76.

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

Št. 8120/1391/2000 Ob-27228
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o. Hajdri-
hova 2, 1000 Ljubljana, telefaks št.
061/174-24-42.

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

3. Kraj izvedbe del: RTP 400/110 kV
Maribor.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: zamenjava VN opreme v stika-
lišču 400 kV v RTP 400/110 kV Mari-
bor – izvajanje gradbenih in obrtniških
del.

b) Celovitost ponudbe: naročnik bo
upošteval samo ponudbe, ki zajemajo ce-
lotni razpis.

c) Ocenjena vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

d)
5. Čas izvedbe del: junij do december

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

lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, tajništvo Sektorja za vzdrževa-
nje, soba 22/IV, Mojca Ferleš.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 5. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 61.880 SIT (cena 52.000
SIT + DDV 9.120 SIT), virmansko nakazilo
z oznako naziva javnega razpisa na žiro
račun št. 50106-601-90093.
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7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno:
predložiti ponudbe: 1. 6. 2000 do 9.30.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 2000 ob 10. uri, pri naročniku dvora-
na D (IV. nadstropje).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 5 % od skupne
orientacijske vrednosti, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, go-
tovinsko 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
ponudbeni dokumentaciji mora biti prilo-
žen spisek podizvajalcev in navedena prav-
na oblika odnosa med njimi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika, finančno poslovne in tehnične
sposobnosti ponudnika, ki jih mora izpol-
njevati, da mu bo priznana sposobnost:

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

ganu oziroma priglasitveni list,
– pravnomočno odločbo – dovoljenje

pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa,

– potrdilo Ministrstva za finance – Davč-
ne uprave RS, da je ponudnik davčni zave-
zanec za DDV,

– izjavo ponudnika o sposobnosti in us-
posobljenosti izvedbe predmeta naročila,

– z manjkajočimi podatki izpolnjena po-
godba, parafirana na vsaki strani, podpisa-
na in potrjena z žigom,

– potrjene reference ponudnika,
– dokazila o zagotavljanju kvalitete (ISO)
– in vse ostale zahtevane dokumente,

ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do izteka veljav-
nosti ponudbe (najmanj 45 dni od datuma
odpiranja ponudb).

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

– skupna ponudbena cena (67 %),
– plačilni pogoji (5 %),
– ISO standard (3 %),
– potrjene reference za dela v stikališčih

110 kV (5 %),
– potrjene reference za dela v stikališčih

nad 110 kV (15 %),
– potrjene reference ponudnika in nje-

govega podizvajalca za dosedanja dela (po
letu 1991) v stikališčih RTP Maribor (5 %).

15. Druge informacije o naročilu: ogled
objekta bo 24. 5. 2000 ob 10. uri v RTP
Maribor.

Ostale informacije podaja kontaktna
oseba naročnika, to je Jože Podlipnik, tel.
061/174-25-76.

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

Ob-27260
1. Naročnik, poštni naslov, številka tel-

efaksa: Banka Slovenije, Slovenska 35,
Ljubljana, faks 061/17-19-730.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: za-
menjava oken in senčil.

Ocenjena vrednost: 27,000.000 SIT.
(b) Če predvideva oddaja delov ali sklopov

naročila posebej, obseg sklopov in možnosti
potegovanja za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: upoštevane bodo samo ponudbe,
ki bodo vsebovale vsa razpisana dela.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 1. 7. 2000
do 31. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vlo-
žišče Banke Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 5. 2000;
vsak delovni dan od 9. do 12. in od 14. do
15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na
ŽR:50100-611-0060015, sklicna št.:
270990.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 1. 6. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Banka Slovenije, Slo-
venska 35, Ljubljana, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 6. 2000 ob 10. uri v prostorih Banke
Slovenije, soba 537.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
vrednosti ponudbe, veljavna do 30. 6.
2000.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: na-
vedeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo do-
deljeno javno naročilo: naročnik bo z izbra-
nim ponudnikom sklenil pogodbo.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe od skrajnega
roka za oddajo ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vsa dodatna pojasnila lahko intere-
senti dobijo na naslovu naročnika, kontakt-
na oseba je Tone Golob.

17., 18.
Banka Slovenije

Št. 50/99-2  Ob-27263
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen zakona o jav-
nih naročilih.

3. Kraj izvedbe del: Območje Mestne
občine Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: iz-
gradnja sistema javnega alarmiranja na
območju MOL.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: september
2000, december 2005.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentaci-
jo: Mestna občina Ljubljana Mestna uprava,
Adamič Lundrovo n. št. 2, Ljubljana, soba
255/II. nadstropje, Alenka Mihelčič, med
10. in 12 uro vsak delavnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 15. 5. 2000
do 22. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
29.750 SIT, ŽR št. 50100-630-810108
sklic na št. 121-32100.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 19. 6. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestna občina Ljublja-
na Mestna uprava, Adamič Lundrovo n. št.
2, Ljubljana, soba 255/II. nadstropje, Alen-
ka Mihelčič – osebno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 6. 2000 Mestna občina Ljubljana, Ada-
mič Lundrovo n. 2, soba 143/I, ob 8.30.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: nepreklicna bančna garancija vnovčlji-
va na prvi poziv v vrednosti 2% od razpisa-
ne vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: določeno v razpisni dokumentaciji

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 19. 6. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena 40%,
– reference 40%,
– kadrovska usposobljenost 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: določeno v razpisni dokumentaciji.

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

čilo je bil objavljen dne 12. 11. 1999 pod
št. 14546.

Mestna občina Ljubljana

Št. 403-218/97-5-505 Ob-27279
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Kraj izvedbe del: Bodina pri Ptuju.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: ze-
meljska, gradbena in montažna dela pri
izgradnji kanalizacije Ormoška cesta III.
etapa v vrednosti 26,500.000 SIT.

(b), (c).
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek:
30. 6. 2000, dokončanje: 30. 7. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, Od-
delek za gospodarsko infrastrukturo in oko-
lje, Mestni trg 1/II., pisarna 36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: sedem dni po ob-
javi v Uradnem listu RS.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim
nalogom na ŽR Mestne občine Ptuj, št.
52400-630-20701.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. dan po tej objavi
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj,
Oddelek  za  gospodarsko  infrastrukturo
in okolje, Mestni trg 1, II. nadstropje, pi-
sarna 36.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. dan po ptej objavi do 12.30 v Mestni
občini Ptuj, Mestni tg 1, I. nadstropje, so-
ba 2.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: – garancija za resnost ponudbe v višini
10% vrednosti ponudbe z rokom veljavno-
sti za čas veljavnosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: plačilo po mesečnih situacijah v 60
dneh od prejema situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora biti registriran za iz-
vedbo ponujenega dela in likviden.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po preteku ob-
jave v Uradnem listu RS.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): glej
navodila ponudnikom za izdelavo ponud-
be.

16., 17., 18.
Mestna občina Ptuj

Št. 2/2000 Ob-27302
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Krajevna skupnost Radoslavci,
Radoslavci 15b, Mala Nedelja, tel.
069/86-091, faks 069/86-091.

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

3. Kraj izvedbe del: Precetinci.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: mo-
dernizacija občinskih javnih poti, in
sicer:

– JP 723811 Precetinci–Radoslavci, v
skupni dolžni 1.510 m,

– JP 723812 Precetinci, v skupni dol-
žini 340 m.

Ocenjena vrednost del je 25,000.000
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: možna je ponud-
ba v celoti ali za posamezno občinsko jav-
no pot.

(c)
5. (a) Kjer  je  potrebno,  sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variante niso
možne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: datum pred-
videnega pričetka del je v mesecu juniju, z
rokom dokončanja 60 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Krajevna skupnost Radoslavci, Radoslavci
15b, Mala Nedelja, tel. 069/86-091, faks
069/86-091.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14 dni po objavi
razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
10.000 SIT, virmansko na žiro račun
51930-645-30869. Na dokazilu o vplačilu
mora biti navedena davčna številka pravne
osebe, ki dviguje razpisno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 2. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Krajevna skupnost Ra-
doslavci, Radoslavci 15b, 9243 Mala Ne-
delja, v zapečateni kuverti s pripisom “Ne
odpiraj – javni razpis za modernizacijo ob-
činskih javnih poti na območju KS Rado-
slavci”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 2. 6. 2000 ob 13.
uri, Krajevna skupnost Radoslavci, Rado-
slavci 15b, Mala Nedelja.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od ocenjene vrednosti del. Traja-
nje garancije 40 dni po sprejetju sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: financiranje in plačila v skladu z navo-
dilom o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/2000).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: d.d., d.o.o., s.p.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-

vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora predložiti ustrezno po-
nudbo z vsemi dokazili, ki jih zahteva razpi-
sna dokumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od dne odpira-
nja ponudb dalje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro bodo navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16., 17., 18.
Krajevna skupnost Radoslavci

Mala Nedelja

Št. 001/01/5/2000 Ob-27303
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Osnovna šola Branik, Branik 31,
Branik, faks 05 307 76 00.

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

3. Kraj izvedbe del: Branik.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja prizidka k osnovni šoli v Braniku.
Ocenjena vrednost del je 41,000.000 SIT.

(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: po izdelani pro-
jektni dokumentaciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden
pričetek del z dnem 10. 6. 2000 in dokon-
čanje do 15. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Branik, Branik 31, Branik, v
tajništvu šole.

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

predložiti ponudbo: do 25. 5. 2000.
(b)
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

26. 5. 2000 ob 9. uri v prostorih OŠ v
Braniku.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: garancija za resnost ponudbe z banč-
no garancijo v vrednosti 60.000 SIT z ve-
ljavnostjo do 15. 6. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: naročnik bo plačeval dela v roku 30
dni od izstavitve potrjene situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: gradbena pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

a) izpis iz sodnega registra, ne starejši
od 30 dni,

b) bančna garancija za resnost ponudbe,
c) potrjen obrazec MF DURS, št. 29,

pristojnega davčnega urada,
d) izpolnjevanje razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do 26. 5. 2000.
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15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

a) cena,
b) reference, teža po omenjenem za-

poredju.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: vsa dodatna pojasnila so v razpisni
dokumentaciji.

17., 18.
Osnovna šola Branik, Branik

Ob-27304
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Brda, Trg 25. maja 2, Do-
brovo, 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: Naselje Medana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: ob-
novitvena dela objekta Domačija Me-
dana 51 v Medani, gradbeno obrtniška
in instalacijska dela; 20,000.000 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: 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
1. 6. 2000, dokončanje del 30. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo, kon-
taktna 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
22. 5. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Brda, Trg 25.
maja 2 5212 Dobrovo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpi-
raj” s številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS in navedbo predmeta na-
ročila, in sicer: “Domačija Medana 51.”

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 5. 2000 ob 13. uri v prostorih Občine
Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja so nadrob-
no opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: 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
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 (22. 5. 2000 do 13. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: reference,
cena, rok izvedbe, garancijski rok.

16., 17., 18.
Občina Brda

Ob-27305
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Brda, Trg 25. maja 2, Do-
brovo, 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 grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: ob-
novitvena dela objekta Šmartno 38,
gradbeno obrtniška dela; 30,000.000
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: 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
1. 6. 2000, dokončanje del 30. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo, kon-
taktna 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
22. 5. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Brda, Trg 25.
maja 2, 5212 Dobrovo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpi-
raj” s številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS in navedbo predmeta na-
ročila, in sicer: “Šmartno 38.”

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 5. 2000 ob 13. uri v prostorih Občine
Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja so nadrob-
no opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: 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
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 (22. 5. 2000 do 13. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: reference,
rok izvedbe, garancijski rok, cena.

16., 17., 18.
Občina Brda

Ob-27306
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Brda, Trg 25. maja 2, Do-
brovo, 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 grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: re-
konstrukcijo objekta Šmartno 35, grad-
beno obrtniška in instalacijska dela;
17,000.000 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: 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
1. 6. 2000, dokončanje del 30. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo, kon-
taktna 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
22. 5. 2000 do 13. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Brda, Trg 25.
maja 2 5212 Dobrovo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpi-
raj” s številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS in navedbo predmeta na-
ročila, in sicer: “Javni razpis – Šmartno
35.”

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 5. 2000 ob 13. uri v prostorih Občine
Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: glavni pogoji glede financiranja so na-
drobno opredeljeni v razpisni dokumen-
taciji.

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
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 (22. 5. 2000 do 13. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: reference,
rok izvedbe, garancijski rok, cena.

16., 17., 18.
Občina Brda

Ob-27307
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Kozje, Kozje 37, Kozje,
faks 03/5801-075.

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

3. Kraj izvedbe del: Lesično–Zagorje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: re-
konstrukcija lokalne ceste št. 396103
– Lesično–Zagorje – nadaljevanje od-
seka.

Ocenjena vrednost celotne investicije:
35,000.000 SIT (z DDV).

(b), (c).
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden
pričetek del začetek julija, predvideno kon-
čanje del začetek septembra.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kozje, Občinski urad, Kozje 37, Kozje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 15. 5. 2000
do 22. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT je potrebno na-

kazati na ŽR Občine Kozje, št.
50730-630-10194, sklic: 00-7141-99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 1. 6. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti na naslov Občina Kozje, Kozje
37, 3260 Kozje, postopek za predložitev
ponudbe je naveden v razpisni dokumen-
taciji.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 1. 6. 2000 ob
12. uri v prostorih Občine Kozje, Kozje
37, Kozje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: zahteva se bančna garancija za resnost
ponudbe, ki se glasi na 10% ocenjene
vrednosti investicije. Ponudnik garancijo
predloži ob predložitvi ponudbe. Trajanje
garancije in vsebina ostalih zahtevanih gar-
nacij je razvidna v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
investicija se bo financirala deloma iz sred-
stev Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj, deloma iz sredstev naročnika. V pri-
meru, da se sredstva iz ministrstva ne bodo
pridobila, se naročilo ne bo izvedlo. Način
plačila in roki plačil so določeni v pogodbi,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

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 morajo k ponudbi predlo-
žiti dokumentacijo, ki se za ugotavljanje
sposobnosti zahteva v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po roku, določe-
nem za odpiranje ponudbe.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Občina Kozje, Občinski urad, Suza-
na Kunst ali Andreja Reher, tel.
03/800-1400, faks 063/5801-075,
e-mail:obcina.kozje@siol.net.

17., 18.
Občina Kozje

Št. 364-25/00-0405 Ob-27308
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: RS Ministrstvo za pravosodje, Žu-
pančičeva 3, Ljubljana, tel. 061/178 54
25, faks 061/178 55 96.

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

3. Kraj izvedbe del: Koper.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: na-
kup neopremljenih poslovnih prostorov
v skupni izmeri 190 m2 za potrebe Viš-
jega državnega tožilstva v Kopru. Oce-
njena vrednost nakupa za celoto je
62,000.000 SIT.

(b), (c).
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi:
a) že zgrajeno nepremičnino,
b) nepremičnino v gradnji.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvidena
primopredaja prostorov: najkasneje sep-
tembra 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RS
Ministrstvo za pravosodje, Sektor za logi-
stiko pravosodnih organov, Župančičeva 3,
Ljubljana, soba II/68, kontaktna oseba je
Tadej Weilguny tel. 061/178 54 25 oziro-
ma Anton Gruden tel. 061/178 56 16.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 5. 2000,
med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 12. 6. 2000 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: RS Ministrstvo za pra-
vosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, v pri-
meru osebne predaje ponudbe pa na isti
naslov – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 6. 2000 ob 10. uri v prostorih RS Mi-
nistrstvo za pravosodje Župančičeva 3,
Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

a) bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 5% od vrednosti javnega razpi-
sa, z rokom veljavnosti do vključno datuma
veljavnosti ponudbe,

b) izjavo banke, da bo izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo prevzetih ob-
veznosti v višini 5% pogodbene vrednosti.
Garancija mora veljati še tri mesece in en
dan po izvršeni primopredaji poslovnih pro-
storov,

c) izjavo banke, da bo izdala bančno
garancijo kot jamstvo za odpravo stvarnih
napak v višini 5% pogodbene vrednosti.
Rok trajanja garancije za že zgrajene ob-
jekte je šest mesecev in en dan od dneva
primopredaje. Rok trajanja garancije za ob-
jekte v gradnji je za en dan daljši kot je
jamčevalni rok za stvarne napake glede na
določila zakona o obligacijskih razmerjih in
roke določene v pogodbi.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: kupnina se bo poravnavala po meseč-
nih situacijah v skladu s planom izvajanja
del, ki je obvezna priloga pogodbe, v roku
60-90 dni po prejemu in potrditvi meseč-
nih situacij s strani kupca.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: pravna oseba, fizična oseba.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost po-
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nudbe mora biti še 120 dni po datumu
odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so:

1. Lokacijska ustreznost (v celoti,
delno, ne ustreza)

– lokacija je v bližini sodne stavbe v
Kopru do 10 točk,

2. Ustreznost  poslovnih  prostorov
po  dodatnih  merilih  (v  celoti,  delno,  ne
ustreza)

– odgovarjajoča velikost prostorov
do 10 točk,

– odgovarjajoče število in namem-
bnost prostorov do 10 točk,

– odgovarjajoča finalna obdelava
prostorov do 10 točk,

– odgovarjajoča opremljenost pro-
storov z instalacijami do 10 točk,

– odgovarjajoče število parkirnih
mest in garaž do 10 točk,.

3. Druge ugodnosti, ki jih nudi po-
nudnik naročniku

– druge ugodnosti, ki jih ponudnik
nudi naročniku do 5 točk.

Pri vrednotenju po točkah od 1-3 se
upošteva vplivnostni faktor 0,4.

4. Konkurenčnost cen
Pri vrednotenju posamezne ponud-

bene cene se izračuna količnik med naj-
nižjo in obravnavano ponudbeno ceno, ki
se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,6,
tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s
številom 100.

Pri določitvi najnižje ponudbene ce-
ne se upoštevajo samo ponudbe, ki niso
bile izločene po izločitvenih kriterijih, s tem,
da se ponudbe z neobičajno nizko ceno
obravnavajo po določilih četrtega in pete-
ga odstavka 39. člena zakona o javnih na-
ročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).

Najugodnejša ponudba je tista po-
nudba, ki doseže najvišji rezultat po vseh
vrednotenjih po posameznih variantah.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: RS Ministrstvo za pravosodje Žu-
pančičeva 3, Ljubljana, Tadej Weilguny, tel.
061/178 54 25, 061/178 55 96.

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

čilo je bil objavljen dne 10. 3. 2000 v Ur. l.
RS, pod št. 22 Ob-22702, objava o izidu
pa dne 21. 4. 2000 v Ur. l. RS, št. 34-35,
Ob-25972.

Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana

Št. 364-24/00-0405 Ob-27309
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: RS Ministrstvo za pravosodje, Žu-
pančičeva 3, Ljubljana, tel. 061/178 54
25, faks 061/178 55 96.

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

3. Kraj izvedbe del: Koper.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: na-
kup neopremljenih poslovnih prostorov
v skupni izmeri 340 m2 za potrebe sod-
nika za prekrške v Kopru. Ocenjena vred-
nost nakupa za celoto je 110,000.000 SIT.

(b), (c).
5. (a)

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi:

a) že zgrajeno nepremičnino,
b) nepremičnino v gradnji.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvidena
primopredaja prostorov: najkasneje sep-
tembra 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RS
Ministrstvo za pravosodje, Sektor za logi-
stiko pravosodnih organov, Župančičeva 3,
Ljubljana, soba II/68, kontaktna oseba je
Tadej Weilguny tel. 061/178 54 25 oziro-
ma Anton Gruden tel. 061/178 56 16.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 5. 2000,
med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 12. 6. 2000 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: RS Ministrstvo za pra-
vosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, v pri-
meru osebne predaje ponudbe pa na isti
naslov – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 6. 2000 ob 12. uri v prostorih RS Mi-
nistrstvo za pravosodje Župančičeva 3,
Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

a) bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 5% od vrednosti javnega razpi-
sa, z rokom veljavnosti do vključno datuma
veljavnosti ponudbe,

b) izjavo banke, da bo izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo prevzetih ob-
veznosti v višini 5% pogodbene vrednosti.
Garancija mora veljati še tri mesece in en
dan po izvršeni primopredaji poslovnih pro-
storov,

c) izjavo banke, da bo izdala bančno
garancijo kot jamstvo za odpravo stvarnih
napak v višini 5% pogodbene vrednosti.
Rok trajanja garancije za že zgrajene ob-
jekte je šest mesecev in en dan od dneva
primopredaje. Rok trajanja garancije za ob-
jekte v gradnji je za en dan daljši kot je
jamčevalni rok za stvarne napake glede na
določila zakona o obligacijskih razmerjih in
roke določene v pogodbi.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: kupnina se bo poravnavala po meseč-
nih situacijah v skladu s planom izvajanja
del, ki je obvezna priloga pogodbe, v roku
60-90 dni po prejemu in potrditvi meseč-
nih situacij s strani kupca.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: pravna oseba, fizična oseba.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost po-
nudbe mora biti še 120 dni po datumu
odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so:

1. Lokacijska ustreznost (v celoti,
delno, ne ustreza)

– lokacija je v bližini sodne stavbe v
Kopru do 10 točk,

2. Ustreznost poslovnih prostorov po
dodatnih merilih (v celoti, delno, ne ustreza)

– odgovarjajoča velikost prostorov
do 10 točk,

– odgovarjajoče število in namem-
bnost prostorov do 10 točk,

– odgovarjajoča finalna obdelava
prostorov do 10 točk,

– odgovarjajoča opremljenost pro-
storov z instalacijami do 10 točk,

– odgovarjajoče število parkirnih
mest in garaž do 10 točk,.

3. Druge ugodnosti, ki jih nudi po-
nudnik naročniku:

– druge ugodnosti, ki jih ponudnik
nudi naročniku do 5 točk.

Pri vrednotenju po točkah od 1-3 se
upošteva vplivnostni faktor 0,4.

4. Konkurenčnost cen
Pri vrednotenju posamezne ponud-

bene cene se izračuna količnik med naj-
nižjo in obravnavano ponudbeno ceno, ki
se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,6,
tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s
številom 100.

Pri določitvi najnižje ponudbene ce-
ne se upoštevajo samo ponudbe, ki niso
bile izločene po izločitvenih kriterijih, s tem,
da se ponudbe z neobičajno nizko ceno
obravnavajo po določilih četrtega in pete-
ga odstavka 39. člena zakona o javnih na-
ročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).

Najugodnejša ponudba je tista po-
nudba, ki doseže najvišji rezultat po vseh
vrednotenjih po posameznih variantah.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: RS Ministrstvo za pravosodje Žu-
pančičeva 3, Ljubljana, Tadej Weilguny, tel.
061/178 54 25, 061/178 55 96.

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

čilo je bil objavljen dne 10. 3. 2000 v Ur. l.
RS, pod št. 22 Ob-22702, objava o izidu
pa dne 21. 4. 2000 v Ur. l. RS, št. 34-35,
Ob-25973.

Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana

Št. 5/2000 Ob-27280
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Ul. talcev 9, 2000 Maribor, faks
062/22-86-585.

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

3. Kraj izvedbe del: Maribor – Svetoza-
revska ul. 21.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:

– vrsta: adaptacija pritličja zobnih
ambulant

– obseg: gradbena, obrtniška in in-
stalacijska dela

– ocenjena vrednost: 37,000.000
SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in
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možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ne.

5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
1. 8. 2000; zaključek del: 31. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
Ul. talcev 9/III, 2000 Maribor; pravna služba.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 5. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
21.000 SIT + 19% DDV (SIT 3.990), kar
znaša 24.990 SIT, na ŽR Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor, št.:
51800-603-31999.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 6. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9/III,
2000 Maribor; Pravna služba.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 6. 2000, ob 9. uri, Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca, Maribor, Ul talcev 9/III,
sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 500.000 SIT in z rokom veljavnosti
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: plačilo bo izvršeno v 60 dneh od dne-
va začetka del – predvidoma: 30. 9. 2000.

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: ponudnik je lahko pravna ali fizična
oseba, ki mora biti registrirana in izpolnje-
vati finančno poslovne in tehnične sposob-
nosti v skladu z razpisno dokumentacijo in
odredbo o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.:
33/97, 63/97).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v času od izteka
roka za oddajo ponudb do podpisa pogod-
be, ponudniki ne morejo umakniti ponud-
be. Veljavnost ponudbe: 15. 8. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena:
80%, reference: 20%. Ponudbe se bodo
ocenjevale na podlagi odstotkovnega in
točkovnega sistema.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ogled objekta je možen po pred-
hodni najavi na tel. št.: 062/22-70-97 –
Investicijsko vzdrževalna služba.

17., 18.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca,

Maribor

Ob-27284
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Mislinja, Šolska cesta 34,
2382 Mislinja, faks 0602/570-340.

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

3. Kraj izvedbe del: naselje Mislinja,
Mrakov jarek – Završe.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

Ocenjena vrednost celote je: 49 mio
SIT (gradbena dela 27 mio SIT, asfalter-
ska dela 22 mio 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: posebej gradbe-
na dela, asfalterska dela ali 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
sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: izvedba del
je maksimalno 30 delovnih dni, rok dokon-
čanja del je najkasneje do 15. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Občina Mislinja, Šolska
cesta 34, Mislinja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 15. 5. 2000
do 22. 5. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom ali položnico na ŽR
51840-630-25643.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
14. 6. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kakor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Mislinja, Občinski
urad Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mi-
slinja.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj – ponud-
ba za posodobitev cest“. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 14. 6.
2000 ob 10. uri v sejni sobi Občine Misli-
nja, Šolska cesta 34.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so v tem postopku zah-
tevana: vsak ponudnik mora s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 2,5 mio 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:
v skladu s pravilnikom o izvrševanju prora-
čuna RS (Uradni list RS, št. 13/2000).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki jo bo do-

deljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje z opredelitvijo in poob-
lastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo za priznanje spo-
sobnosti predložiti k ponudbi: fotokopijo
izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo
60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti,
boniteta, kadrovska sestava, opremljenost
in ostali pogoji, določeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost po-
nudbe mora biti najmanj 91 dni od dneva,
ko poteče rok za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najniž-
ja cena, plačilni pogoji in drugi pogoji na-
vedeni v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: se dobijo na naslovu Občina Misli-
nja, kontaktna oseba, Drago Pogorevc,
dipl.inž. telefon 0602/56-081.

Naročnik si pridržuje pravico naročiti
eventuelno manjši obseg del od razpisa-
nih. V tem primeru izbrani ponudnik nima
pravice uveljavljati odškodnine zaradi
zmanjšanega obsega naročila.

17., 18.
Občina Mislinja

Ob-27333
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Škofljica-Rašica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del: sanacija drsnih vozišč na ce-
sti G2 106, odsek 261 (Škofljica-Raši-
ca).

Ocenjena vrednost vseh del:
15,500.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je po-
trebno izvesti 75 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljub-
ljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic,
tel. 061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 2000 do 8. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 –
vložišče, soba št. 21/I.

Zapečatene  kuverte  morajo  biti  jasno
označene  z  napisom  Ne  odpiraj!  ponud-
ba  za  ”Sanacija  drsnih  vozišč  na  cesti
G2 106,  odsek  261  (Škofljica-Rašica).”
- S.H.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 6. 2000
ob 14. uri na naslovu: Republika Sloveni-
ja–Ministrstvo za promet in zveze–Direkci-
ja RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška
19, velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi dokumentaci-
jo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najniž-
ja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov:
Republika Slovenija–Ministrstvo za promet
in zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-27334
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Ravne-Dravograd.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del: sanacija drsnih vozišč na ce-
sti R1 226 odsek 1256 (Ravne-Dravo-
grad)

Ocenjena vrednost vseh del:
3,500.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je po-
trebno izvesti 75 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljub-
ljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic,
tel. 061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 –
vložišče, soba št. 21/I.

Zapečatene  kuverte  morajo  biti  jasno
označene  z  napisom  Ne  odpiraj!  ponud-
ba  za  ”Sanacija  drsnih  vozišč  na  cesti
R1 226 odsek 1256 (Ravne-Dravograd).”
- S.H.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 6. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-

stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opre-
delitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

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 morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi dokumentaci-
jo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najniž-
ja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov:
Republika Slovenija–Ministrstvo za promet
in zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-27335
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Kamnik-Ločica
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del: sanacija drsnih vozišč na ce-
sti R2 414 odsek 1349 (Kamnik-Loči-
ca)

Ocenjena vrednost vseh del:
10,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je po-
trebno izvesti 75 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljub-
ljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic,
tel. 061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija–
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Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 –
vložišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom Ne odpiraj! ponudba
za ”Sanacija drsnih vozišč na cesti R2 414
odsek 1349 (Kamnik-Ločica).” - S.H.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 6. 2000
ob 13. uri na naslovu: Republika Sloveni-
ja–Ministrstvo za promet in zveze–Direkci-
ja RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška
19, velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi dokumentaci-
jo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najniž-
ja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov:
Republika Slovenija–Ministrstvo za promet
in zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-27336
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Novo mesto-Met-
lika.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del: sanacija drsnih vozišč na ce-
sti G2-105, odsek 256 (Novo me-
sto-IMV-Metlika).

Ocenjena vrednost vseh del:
8,500.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.

(b) Ali  ponudnik  lahko  ponudi  samo
svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi iz-
vedbo, ki je v celoti skladna z razpisnimi
pogoji.

6. Datum  predvidenega  pričetka  in
dokončanja  del  ali  čas  izvedbe:  dela  je
potrebno  izvesti  75  dni  po  sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljub-
ljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV,
kontaktna oseba je Irena Skubic,
tel. 061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 –
vložišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom Ne odpiraj! ponudba
za ”Sanacija drsnih vozišč na cesti G2-105,
odsek 256 (Novo mesto-IMV-Metli-
ka).”-S.H.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 6. 2000
ob 11.30 na naslovu: Republika Sloveni-
ja–Ministrstvo za promet in zveze–Direkci-
ja RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška
19, velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opre-
delitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

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 morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi dokumentaci-
jo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najniž-
ja cena

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov:
Republika Slovenija–Ministrstvo za promet
in zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-27337
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: (Izlake-Zagorje).
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del: sanacija drsnih vozišč na ce-
sti R1 221 odsek 1218 (Izlake-Zagor-
je).

Ocenjena vrednost vseh del:
4,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum  predvidenega  pričetka  in
dokončanja  del  ali  čas  izvedbe:  dela  je
potrebno  izvesti  75  dni  po  sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljub-
ljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic,
tel. 061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno  dokumentacijo:  stroške  za  razpisno
dokumentacijo  5.000 SIT  ponudniki  lah-
ko  poravnajo  z  virmanom  na  račun  št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 2000 do 8. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 –
vložišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom Ne odpiraj! ponudba
za ”Sanacija drsnih vozišč na cesti R1 221
odsek 1218 (Izlake-Zagorje).” - S.H.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 6. 2000
ob 9.30 na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

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 morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi dokumentaci-
jo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najniž-
ja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov:
Republika Slovenija–Ministrstvo za promet
in zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-27338
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Češnjica-Škofja
Loka.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del: sanacija drsnih vozišč na ce-
sti R2 403, odsek 1076 (Češnjica-Škof-
ja Loka).

Ocenjena vrednost vseh del:
5,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je po-
trebno izvesti 75 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljub-
ljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic,
tel. 061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 –
vložišče, soba št. 21/I.

Zapečatene  kuverte  morajo  biti  jasno
označene  z  napisom  Ne  odpiraj!  ponud-
ba  za  ”Sanacija  drsnih  vozišč  na  cesti
R2 403, odsek 1076 (Češnjica-Škofja Lo-
ka).” - S.H.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 6. 2000
ob 10.30 na naslovu: Republika Sloveni-
ja–Ministrstvo za promet in zveze–Direkci-
ja RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška
19, velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

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 morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi dokumentaci-
jo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najniž-
ja cena

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov:
Republika Slovenija–Ministrstvo za promet
in zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-27339
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Hrastnik-Krško-Bre-
žice.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del: sanacija drsnih vozišč na ce-
sti R1 220, odsek 1334 (Krško-Breži-
ce) in R1 224, odsek 1230 (Hrast-
nik-Most čez Savo).

Ocenjena vrednost vseh del:
11,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja  del  ali  čas  izvedbe:  dela  je
potrebno  izvesti  75  dni  po  sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljub-
ljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic,
tel. 061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
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8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je
potrebno predložiti ponudbo: 1. 6. 2000
do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 –
vložišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene  z  napisom  Ne  odpiraj!  ponud-
ba za ”Sanacija drsnih vozišč na cesti R1
220, odsek 1334 (Krško-Brežice) in R1
224, odsek 1230 (Hrastnik-Most čez Sa-
vo).” - S.H.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 6. 2000
ob 13.30 na naslovu: Republika Sloveni-
ja–Ministrstvo za promet in zveze–Direkci-
ja RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška
19, velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

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 morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi dokumentaci-
jo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najniž-
ja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov:
Republika Slovenija–Ministrstvo za promet
in zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-27340
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Celje-Šmarjeta
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del: sanacija drsnih vozišč na ce-
sti G1 5, odsek 328 (Celje-Šmarjeta).

Ocenjena vrednost vseh del:
7,000.000 SIT.

(b) (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo  varianto:  ne,  ponuditi  mora  tudi
izvedbo,  ki  je  v  celoti  skladna  z  razpi-
snimi  pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je po-
trebno izvesti 75 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljub-
ljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic,
tel. 061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 –
vložišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom Ne odpiraj! ponudba
za ”Sanacija drsnih vozišč na cesti G1 5,
odsek 328 (Celje-Šmarjeta).”-S.H.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 6. 2000
ob 11. uri na naslovu: Republika Sloveni-
ja–Ministrstvo za promet in zveze–Direkci-
ja RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška
19, velika sejna soba I.nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: javno naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njego-
vi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

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 morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi dokumentaci-
jo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najniž-
ja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov:
Republika Slovenija–Ministrstvo za promet
in zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-27341
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Žalec-Šempeter.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del: sanacija drsnih vozišč na ce-
sti R2 447, odsek 367 (Žalec-Šempe-
ter).

Ocenjena vrednost vseh del:
5.500.000 SIT.

(b) (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum  predvidenega  pričetka  in
dokončanja  del  ali  čas  izvedbe:  dela  je
potrebno  izvesti  75  dni  po  sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljub-
ljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic,
tel. 061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
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8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je
potrebno  predložiti  ponudbo:  1. 6. 2000
do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 –
vložišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom Ne odpiraj! ponudba
za ”Sanacija drsnih vozišč na cesti R2 447,
odsek 367 (Žalec-Šempeter).”-S.H.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 6. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Sloveni-
ja–Ministrstvo za promet in zveze–Direkci-
ja RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška
19, velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: javno naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njego-
vi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi dokumentaci-
jo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najniž-
ja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov:
Republika Slovenija–Ministrstvo za promet
in zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/00 Ob-27365
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Družba za avtoceste v Republiki

Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Eins-
pielerjeva 6, telefaks 136-97-46.

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

3. Kraj izvedbe del: AC Klanec–Anka-
ran.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: AC
odsek Klanec–Ankaran; izvedba začet-
nih gradbenih del od km 11,500 do km
26,400.

Obseg ponudbenih del:
– deviacije in dostopi do portalov pre-

dorov in do viadukta Črni Kal (deviacije
1-16, 1-19, 1-20, 1-21 (od P11 do P36),
1-21b, 1-21d, 1-21e, 1-21f, 1-21h, 1-21i,
1-23, 1-13b, 1-23c in 1-24),

– prestavitve komunalnih vodov na po-
dročju portalov predorov, v območju via-
dukta Črni Kal in na področju navedenih
deviacij (elektrovodi VN1, SN1, SN2, SN3,
SN3a, SN5, VN2, SN7, NN1, VN4, SN9,
SN11 in VN5, TK vodi od km 15,380 do
km 16,620, od km 18,280 do km 19,600
in na deviaciji 1-23, vodovod Stepani in
vodovod Brdine),

– priprava deponije Zamatavinc za od-
laganje viškov materiala.

Ocenjena vrednost celote je
1.650,000.000 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 8 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana,
soba 103/I, kontaktna oseba je Oto Rubi-
nič, dipl. inž., tel. 17-88-331, faks
17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 12. 5. 2000 do
29. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dobijo raz-
pisno dokumentacijo za izbiro izvajalca
brez omejitev na spodaj omenjenem naslo-
vu ob vplačilu nevračljivega zneska v višini
100.000 SIT (vključno z davkom na doda-
no vrednost) ali v protivrednosti v katerikoli
konvertibilni valuti. Vplačila morajo biti izvr-
šena z bančnim prenosom na bančni žiro
račun št. 50106-601-291863 za plačila v
SIT ali za plačila v tuji valuti na bančni žiro
račun št. 51774/7 pri Novi Ljubljanski ban-
ki, d.d., Ljubljana v korist Družbe za držav-

ne ceste, d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.

Ponudniku bomo na njegovo željo po-
slali razpisno dokumentacijo s kurirsko po-
što (DHL itd.) na stroške ponudnika, ven-
dar ne prevzamemo nikakršne odgovorno-
sti za izgubo ali prepozno dostavo. V razpi-
snem postopku bodo upoštevani samo tisti
ponudniki, ki bodo plačali razpisno doku-
mentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
13. 6. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vlo-
žišče, soba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za izvedbo začetnih gradbenih del na
odseku AC Klanec–Ankaran“. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 6.
2000 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze, Langusova 4, Ljubljana,
velika dvorana v I. nadstropju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 49,500.000 SIT in veljav-
nostjo 121 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: naročilo se financira iz lastnih sredstev
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS, d.d. in kredita Evropske investicij-
ske banke (EIB). Način plačevanja z roki je
določen v pogodbi kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

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 morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo iz-
piska iz sodnega registra z veljavnostjo 60
dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, bo-
niteta, bilančno stanje oziroma poročilo re-
vizorjev za zadnja 3 leta, kadrovska sesta-
va in opremljenost.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najniž-
ja cena ob izpolnjevanju pogojev za prizna-
nje sposobnosti, navedenih v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, dipl. inž. – Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana,
tel. 17-88-331, faks 17-88-332.
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17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere je bila objavlje-
na v Uradnem listu RS, št. 9 z dne 13. 2.
1999.

18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-27366
1. Employer, address, fax no.: Motor-

way Company in the Republic of Slovenia
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje. Branch Office Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, fax 136 97 46.

2. Method of selecting the most favou-
rable bidder (Article 3 – ZJN (Public Pro-
curement Act)): Public tender for selecting
the contractor without limitations.

3. Location of the execution of works:
Motorway section Klanec–Ankaran.

4. (a) Type and extent of required con-
struction works, and the estimated value of
the total works and value of the works
which will be awarded individually: Motor-
way section Klanec–Ankaran from km
11,500 to km 26,400; Initial civil
works.

Scope of the Works from the tender:
– deviations and accesses to the tunnel

portals and to the viaduct Črni Kal (devia-
tions 1-16, 1-19, 1-20, 1-21 (from P11 to
P36), 1-21b, 1-21d, 1-21e, 1-21f, 1-21h,
1-21i, 1-23, 1-13b, 1-23c in 1-24),

– displacement of public utility lines wit-
hin the territory of the tunnel portal of the
viaduct Črni Kal and within the territory of
the mentioned deviations (power lines VN
1, SN1, SN2, SN3, SN3a, SN5, VN2,
SN7, NN1, VN4, SN9, SN11 and VN5,
Telecommunication lines from km 15,380
to km 16,620, from km 18,280 to km
19,600 and on deviation 1-23, water sup-
ply Stepani and water supply Brdine),

– preparation of depot Zamatavinc for
depositing excess material.

The estimated value of the total works
is SIT 1.650,000,000.

(b) If it has been planned that individual
parts or groups of the works of the tender
are to be awarded separately, the extent of
the groups and the possibilities for bidding
for a single group, several groups or the
total works: The works shall be awarded
as a whole.

(c) Data on the purpose of the construc-
tion works, when this also involves prepa-
ring the projects: Preparing the projects is
not included.

5. (a) Wherever necessary, the accep-
tability or non-acceptability of versions: ver-
sions are not acceptable.

(b)
6. Data on the planned beginning and

completion of the works or the duration of
the works: The final completion period for
the  Works  is  8  months  counted  from
the  day  the  Contractor  is  introduced
into  Works

7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation may
be requested: Bidders may obtain the ten-
der documentation at this address: Družba
za državne ceste d.o.o. (DDC), Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, room no. 103/I; the

contact person is Oto Rubinič, BSc Eng.,
tel. 17 88 331, fax 17 88 332.

(b) Final date for requesting the tender
documentation: The tender documentation
will be available from 12 May 2000 to 29
May 2000.

(c) The amount and manner of payment
for the tender documentation: The bidders
can obtain the tender documentation for
the selection of the contractor without limi-
tations at the address below, after paying
the non-refundable amount of SIT 100.000
(including VAT), or the equivalent amount
in any convertible currency. The payments
must  be  made  through  a  bank transfer
to the bank giro account no.
50106-601-291863 for payment in SIT,
and to the bank giro account no. 51774/7
for payment in a foreign currency, at Nova
Ljubljanska Banka d.d., Ljubljana, on be-
half of the Public Roads Company (Družba
za državne ceste, d.o.o.) with the note “for
tender documentation”.

If requested by the bidder, the docu-
ments will be promptly dispatched by cou-
rier (DHL etc.), however, at bidders’ ex-
pense, but no liability is taken from us for
loss or late delivery.

Only the bidders purchasing the tender
documentation will be eligible to participa-
te in the tender procedure.

8. (a) Final date and hour for submitting
the bid: Only those bids handed in by 9
a.m. on 13 June 2000 at the latest will be
accepted.

(b) Complete address at which the bids
must be handed in: Družba za državne ce-
ste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; Vložišče
(mail room), room 105/I.

Sealed envelopes must be clearly la-
belled “DO NOT OPEN – Bid For the exe-
cution of the initial civil works on the mo-
torway section Klanec–Ankaran.” The sen-
der’s address must be written on the back
of the envelope.

9. Date, hour and location of opening
the bids: Public opening of the bids will
take place on 13 June 2000 at 10 a.m. at
this address: Ministry of Transport and
Communications, Langusova 4, Ljubljana,
in the Great Hall on the first floor.

10. The amount, type and validity of ac-
ceptable bid bonds, if required in this pro-
cedure: Each bidder must attach to the bid
a bank-guaranteed bid bond covering the
amount of SIT 49,500,000 with a validity
of 121 days from the date of the opening
of bids.

11. The main conditions concerning the
financing and payment, and/or quoting of
relevant provisions from other documents
concerning payments: The order shall be
financed from the funds of the Motorway
Company in the Republic of Slovenia,
DARS d.d. and the loan awarded by the
European Investment Bank (EIB).

The method of payment is specified in
the contract as a mandatory component of
tender documentation.

12. Legal form required from a group
of bidders for the services to which the
public tender will be awarded: The bidders
may act as individual contractors or as a
joint venture with the statement and autho-
risation of the leading partner.

13. Requirements concerning the bid-
der and the financial, business and techni-
cal capacities required from the bidder to
be recognised as capable: For recognition
of their capacity, the bidders must attach
the following to the bid: a photocopy from
the court register valid for at least 60 days,
proof of permission for performing the ac-
tivity, credit status, balance sheet or audi-
tor’s report for the last 3 years, personnel
structure and equipment.

14.
15. The criteria for awarding the order,

weight and method of using the criteria (Ar-
ticle 21 – ZJN): The criteria for the selec-
tion shall be the bidder’s price, provided
that the qualification conditions set forth in
the tender documentation are fulfilled.

16. Possible other information about
the tender: Expert information shall be for-
warded by Oto Rubinič, BSc Civil Eng. –
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19a, Ljubljana tel. +386 61 17 88 331,
fax +386 61 17 88 332.

17. Date of the preliminary issuing of
the intention of a tender or statement, if it
had been issued. The intention of issuing a
public tender was issued on 13 February
1999 Uradni list RS no. 9/99.

18.
Motorway Company

in the Republic of Slovenia

Št. 110-1/00 Ob-27367
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Eins-
pielerjeva 6, telefaks 136-97-46.

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

3. Kraj izvedbe del: AC A1 Šentilj–Ko-
per.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: sa-
nacija vozišča na avtocesti A1 Šentilj–
Koper, pododsek Vrhnika–CP Log na
odseku 652 od km 6,300 do km 6,900.

Ocenjena vrednost celote je
65,000.000 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: izvedba del
je maksimalno 14 delovni dni, rok dokon-
čanja del je najkasneje do 29. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana,
soba 104/I, kontaktna oseba je Marjana
Štular, tel. 17-88-439, faks 17-88-332.



Stran 3728 / Št. 39 / 12. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 14. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.500 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
14. 6. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vlo-
žišče, soba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za Sanacijo vozišča na avtocesti A1 Šen-
tilj–Koper, pododsek Vrhnika–CP Log na
odseku 652 od km 6,300 do km 6,900“.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 14. 6.
2000 ob 9. uri na naslovu: Družba za dr-
žavne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, Ljublja-
na, sejna soba št. 312/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 1,950.000 SIT in veljav-
nostjo 91 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: naročilo v celoti financira naročnik iz
lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je
določen v pogodbi kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

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 morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo iz-
piska iz sodnega registra z veljavnostjo 60
dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, bo-
niteta, bilančno stanje oziroma poročilo re-
vizorjev za zadnja 3 leta, kadrovska sesta-
va in opremljenost.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najniž-
ja cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovne informacije posreduje Svit
Černe, univ. dipl. inž. grad. – Družba za
državne ceste, d.o.o., Einspielerjeva 6,
1000 Ljubljana, tel. 30-94-273, faks
30-94-264.

17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Št. 15001/22000 04 01 Ob-27091
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, tel. 062/22010, faks
062/2201 293.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: socialna kuhinja – pri-
prava in postrežba dnevnega obroka v
lastnih ali najetih prostorih.

Ocenjena vrednost naročila v letu 2000
je 5,990.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: zakon o gostinstvu (Ur. l. RS, št.
1/95), pravilnik o minimalni stopnji izobraz-
be oseb, ki opravljajo dela v gostinski dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 34/95).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v raz-
pisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da
navesti strokovno osebo in kvalifikacijo.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo samo za celotno razpisano javno naro-
čilo.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 7. 2000 do
31. 12. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, kontaktna oseba je Lilijana Zorko, tel.
št. 062/2201 313.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine na ŽR št.
51800-630-25505 v višini 5.000 SIT z na-
menom nakazila “pristojbina za javni razpis
za socialno kuhinjo – pripravo in postrežbo
dnevnega obroka.”

10. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je
potrebno predložiti ponudbo: 24. 5. 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Od-
delek za družbene dejavnosti, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, soba 336.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 5. 2000 ob 13. uri v kletni sejni sobi
Mestne občine Maribor.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
niso zahtevana.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: v skladu s pogodbo, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
se bo sklenila pogodba v skladu z 61. čle-
nom zakona o javnih naročilih.

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:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 24. 5. 2000
po 12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 14. 4. 2000.

Mestna občina Maribor

Ob-27134
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za zunanje zadeve, Gre-
gorčičeva 25, Ljubljana, faks 178-23-65.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje mednarod-
nih selitev – selitve stanovanjske, pisar-
niške in osebne opreme zaposlenih v
diplomatsko konzularnih predstavništvih
RS v tujini in iz tujine v RS.

Ocenjena vrednost naročila znaša
42.000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: kraji izvedbe so navede-
ni v razpisni dokumentaciji.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo samo za celotno storitev.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: variantnih ponudb ne bomo upo-
števali.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum pričetka del je
10 dni po sklenitvi pogodbe in velja do
31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudbe se lahko zahteva na naslednjem na-
slovu: Ministrstvo za zunanje zadeve, Gre-
gorčičeva 25, Ljubljana, peto nadstropje,
soba 104, Sabina Gregorinčič.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva te objave
do 9. 6. 2000 do 9. ure na omenjenem
naslovu.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: razpisno dokumen-
tacijo je potrebno predložiti do 9. 6. 2000
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: razpisno dokumentacijo je
potrebno predložiti na Ministrstvo za zuna-
nje zadeve, Gregorčičeva 25, Ljubljana, so-
ba 104, Sabina Gregorinčič.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo potekalo 9. 6.
2000 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za
zunanje zadeve, Ljubljana.

Ponudba mora biti v zaprti ovojnici,
opremljena z polnim imenom in naslovom
ponudnika in napisom “Ponudba - ne odpi-
raj” in navedbo številke Javnega razpisa v
Uradnem listu RS in navedbo predmeta na-
ročila.

12., 13., 14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
ba mora veljati do sklenitve ponudbe z enim
od ponudnikov.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki bodo o izidu javnega razpisa ob-
veščeni v sedmih dneh od sprejetega
sklepa o izbiri.

19., 20.
Ministrstvo za zunanje zadeve

Št. 2813 Ob-27187
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povše-
tova ulica 6, Ljubljana, telefaks 061/177
97 13.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: odstranjevanje nevar-
nih gospodinjskih odpadkov, ki se zbira-
jo in začasno skladiščijo na odlagališču
komunalnih odpadkov Barje, Ljubljana,
Cesta dveh cesarjev.

4. Kraj izvedbe: Deponija Barje, Cesta
dveh cesarjev, Ljubljana.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da,
v skladu z razpisno dokumentacijo št. JR
S3/00.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: brez variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od julija do decembra
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, služba za investicije, soba št.
49/I. nadstropje, tel. 061/177 96 92, ob
delovnikih od 8. do 12. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 12. ju-
nija 2000, ob delovnikih med 8. in 12. uro,
proti dokazilu o vplačilu stroškov za razpi-
sno dokumentacijo (položnica, blagajniški
prejemek). Obvezno priložiti fotokopijo po-
trdila o registraciji, izdano od Davčnega ura-
da RS MF DURS.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR številka
50103-601-23953, namen nakazila: JR
S3/00, ali z gotovino na blagajni podjetja,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, ob delovnikih
od 8. do 9.30 in od 10. do 13. ure. Obvez-
no navesti davčno in matično številko vplač-
nika.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 12. junij 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana.

11. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb:  12.  junij  2000  ob  12.30,  Povše-
tova ulica 6, Ljubljana, soba št. 51, II. nad-
stropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: razvidno iz razpi-
sne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: veljavna pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 12. junij
2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): razvid-
no iz razpisne dokumentacije.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba je Čepon Lidija, univ. dipl.
inž. tel. 200 35 28, ob delovnikih od 8. do
13. ure.

19., 20.
Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 318/00 Ob-27189
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2,
Ljubljana, faks 143 12 54.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: organiziranje prehrane
zaposlenih v Kliničnem centru Ljublja-
na, ocenjena vrednost: 60,000.000 SIT za
pogodbeni čas.

4. Kraj izvedbe: Klinični center Ljublja-
na, in sicer na lokacijah:

– okrepčevalnica in kavarnica na Za-
loški 7,

– okrepčevalnica v Bolnišnici dr. Petra
Držaja, Vodnikova 62,

– okrepčevalnica na Pediatrični kliniki,
Vrazov trg 2.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o gostinski dejavnosti.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: naročilo se oddaja kot
celota.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od julija 2000 za dobo
5 let z možnostjo podaljšanja.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kli-
nični center Ljubljana, Komercialni sektor,
tajništvo I. nadstropje, soba 13, Poljanski
nasip 58, Ljubljana, vsak delovnik med 9. in
12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na ŽR št.
50103-603-51820.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 2. 6. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajniš-
tvo I. nadstropje, soba 13, Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 6. 2000 ob 10.30 v stavbi Upravno-ad-
ministrativnih služb KC, Bohoričeva 28,
Ljubljana, prvo nadstropje, soba št. 84.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 1% od razpisane vrednosti naročila; traja-
nje bančne garancije je 30 dni po preteku
veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: v skladu s po-
godbo, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 2. 6. 2000
po 10. uri.

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

– strokovne zahteve 50%,
– dodatne ugodnosti 31,5%,
– reference 12%,
– možnost prevzema delavcev 6,5%.
18., 19.
20.

Klinični center Ljubljana

Št. 64-2/99-50 Ob-27190
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ravne na Koroškem, Gačni-
kova pot 5, Ravne na Koroškem, faks
0602/870-55-41.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi šolskih otrok
na relaciji OŠ Koroških Jeklarjev, OŠ
Prežihovega Voranca in CUDV Črna na
Koroškem.

Ocenjena vrednost: 18,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Ravne

na Koroškem.
5. (a), (b), (c).
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik pripravi ponudbo na
podlagi razpisne dokumentacije.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje naročila: 10
mesecev, pričetek 1. 9. 2000, dokončanje
30. 6. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene
dejavnosti, kontaktna oseba: Rozman Er-
vin, tel. 0602/870-55-39.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: na razpolago do
19. 5. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: do 2. 6. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Ravne na Ko-
roškem, prevzemnica Andreja Kert, Gačni-
kova pot 5, Ravne na Koroškem, tel.
0602/870-55-34.

Zapečatene kuverte morajo biti javno
označene z napisom: “Ponudba – ne odpi-
raj” in številko objave tega javnega razpisa
z navedbo predmeta naročila. Na hrbtni
strani mora biti napisan poln naslov ponud-
nika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 6. 2000
ob 10. uri na naslovu Občina Ravne, Gačni-
kova pot 5, Ravne na Koroškem – sejna
soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ni zahtevana garancija za resnost po-
nudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik bo oprav-
ljena dela poravnal v roku 30 dni po oprav-
ljeni storitvi.

14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– dosedanje izkušnje pri prevozu šolskih

otrok,
– fiksnost cene,
– druge ugodnosti.
Vrstni red je napravljen na podlagi teže

in pomembnosti meril za izbor najugodnej-
šega ponudnika.

18. Druge informacije o naročilu: vse do-
datne informacije dobite pri vodji oddelka
za družbene dejavnosti Ervinu Rozmanu.

19., 20.
Občina Ravne na Koroškem

Št. 2.0.-2280/00 Ob-27192
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Sekcija
SVTK Ljubljana, Trg OF 7, Ljubljana,
061/2912227.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: ponapetje samonosil-
nega kabla; orientacijska vrednost del je
14,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: odsek proge Grosup-
lje–Čušperk.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila ni v ničemer
rezervirana na specifičen poklic.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
zakon o železniškem prometu (Ur. l. RS, št.
92/99), zakon o izvrševanju proračuna RS
za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00) in zakon o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99) ter
plan investicijskega vzdrževanja kablov in
linij sekcije SVTK Ljubljana za leto 2000.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: pravne
osebe morajo navesti imena odgovornih
oseb za izvedbo posla.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo samo za skupno izvedbo posla.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so nespre-
menljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: dela morajo biti konča-
na v 30 dneh po podpisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Sekcija SVTK Ljub-
ljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo je
možno dvigniti do 19. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne doku-
mentacije znašajo 5.000 SIT in se nakaže-
jo na ŽR Slovenskih železnic št.
50100-601-5014744.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 29. 5. 2000 do
8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Sekcija SVTK Ljubljana, Trg OF 7, 1000
Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 5. 2000 ob 9. uri v prostorih SŽ – Sekci-
je SVTK Ljubljana, Trg OF 7, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna ga-
rancija v višini 10% ponudbene cene.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih: financiranje se
izvaja po mesečnih situacijah, rok plačila je
60 dni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: javno naročilo bo do-
deljeno enemu ponudniku.

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 so lahko firme, d.d., ali firme,
d.o.o., s tem da izpolnjujejo vse pogoje
9. točke razpisnih pogojev.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 29. 5. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): veljajo
vsa merila ki so zajeta v 12. členu ZJN.

18. Druge informacije o naročilu: mož-
ne so ustne informacije na sedežu naročni-
ka ali ogled na terenu.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.

20.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 2.0.-2280/00 Ob-27193
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura Ljubljana, faks 061/29 14 820.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projekta
PGD/PZR: “Prilagoditev ENP za daljin-
sko vodenje in izvedba daljinskega vo-
denja ENP na progah Dobova–Ljublja-
na–Jesenice in Zidani Most–Šentilj.

Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila je pogojena z
registracijo in ustreznimi referencami po-
nudnika za projektiranje del, ki so predmet
tega razpisa v skladu z zakonom o graditvi
objektov (Ur. l. RS, št. 29/86, 40/94,
69/94, 29/95, 59/96).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: pro-
jekt, ki je predmet tega razpisa, mora biti
izveden v skladu s pravilnikom o podrobnej-
ši vsebini projektne dokumentacije (Ur. l.
RS, št 35/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravna oseba mora navesti imena, strokov-
ne kvalifikacije in reference osebja odgo-
vornega za izvedbo storitve.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 5 mesecev od podpisa
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura – Služ-
ba ETD, Kolodvorska 11, Ljubljana, soba
365/III. nadstropje, tel. 061/29 14 601.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na voljo do 23. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o nakazilu
15.000 SIT na žiro račun št.
50100-601-5014744.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 2. 6. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljubljana,
soba 205/II. nadstropje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 6. 2000 ob 10.
uri v prostorih Slovenskih železnic, d.d., Ko-
lodvorska 11, Ljubljana – steklena dvorana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe mora ponudnik predlo-
žiti bančno garancijo v višini 1,000.000 SIT
z veljavnostjo 60 dni po dnevu odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje in pla-
čila se bodo izvajala v skladu z določili za-
kona o izvajanju proračuna (Ur. l. RS, št.
9/00 in v skladu z razpisno dokumentacijo.

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:
samostojni izvajalec v sodelovanju s podi-
zvajalci, ki jih navede v ponudbi.

Najmanj 50,000.000 SIT letnega pro-
meta v zadnjih treh letih.

Najmanj tri pooblaščene projektante za
izvedbo razpisanih del.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 6. 6. 2000 oziro-
ma po začetku javnega odpiranja ponudb.

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

– reference: 30%,
– rok: 15%,
– ostale ugodnosti: 5%,
– ponudbena cena: 50%.
18. Druge informacije o naročilu: druge

informacije o naročilu lahko ponudniki zah-
tevajo pisno ali po telefaksu 061/29 14
820 do 12. 5. 2000. Naročnik bo na vsa
vprašanja pisno odgovoril vsem zainteresi-
ranim ponudnikom, ki so pravočasno dvig-
nili ponudbo, do 26. 5. 2000.

19., 20.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 2997 Ob-27194
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povše-
tova ulica 6, Ljubljana, telefaks 061/177
97 13.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: drobljenje odpadkov v
letu 2000 na odlagališču komunalnih
odpadkov Barje – drobljenje odpadkov:
25,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, odlagališče
komunalnih odpadkov Barje, Cesta dveh ce-
sarjev.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da, v
skladu z razpisno dokumentacijo JR S
4/00.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: brez variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: leto 2000 (od 3. 7. do
31. 12. 2000).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, služba za investicije, soba št.
49/I. nadstropje, tel. 0617177 96 92, ob
delovnikih od 8. do 12. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 1. 6.
2000, ob delovnikih med 8. in 12. uro,
proti dokazilu o vplačilu stroškov za razpi-
sno dokumentacijo (položnica, blagajniški
prejemek). Obvezno priložiti fotokopijo po-
trdila o registraciji, izdano od davčnega ura-
da RS MF DURS.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
50103-601-23953, namen nakazila: JR
S4/00 - drobljenje odpadkov, ali z gotovino
na blagajni podjetja, Povšetova ulica 6, Ljub-
ljana, ob delovnikih od 8. do 9.30 in od 10.
do 13. ure. Obvezno navesti davčno in ma-
tično številko vplačnika.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do vključno 1. 6.
2000 do 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 2000 ob 13. uri, Povšetova ulica 6,
Ljubljana, soba št. 51, II. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: razvidno iz razpi-
sne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: veljavna pogodba –
razvidno iz razpisne dokumentacije.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po vključno
16. 6. 2000 po 12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): razvid-
no iz razpisne dokumentacije.

18., 19., 20.
Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 2998 Ob-27196
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povše-
tova ulica 6, Ljubljana, telefaks 061/177
97 13.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba nadgradnje,
obnovitvenih in vzdrževalnih del odpli-
njanja nove in stare deponije ter name-
stitev začasnega odplinjanja v letu 2000
za odlagališče komunalnih odpadkov
Barje – ocenjena vrednost naročila
18,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, odlagališče
komunalnih odpadkov Barje, Cesta dveh ce-
sarjev.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
da, v skladu z razpisno dokumentacijo JR
G 1/00.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: brez variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: leto 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, služba za investicije, soba št.
49/I. nadstropje, tel. 061/177 96 92, ob
delovnikih od 8. do 12. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 26. 5.
2000, ob delovnikih med 8. in 12. uro,
proti dokazilu o vplačilu stroškov za razpi-
sno dokumentacijo (položnica, blagajniški
prejemek). Obvezno priložiti fotokopijo po-
trdila o registraciji, izdano od davčnega ura-
da RS MF DURS.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
50103-601-23953, namen nakazila: JR
G1/00 - izvedba in vzdrževanje odplinjanja
nove in stare deponije v letu 2000, ali z
gotovino na blagajni podjetja, Povšetova uli-
ca 6, Ljubljana, ob delovnikih od 8. do 9.30
in od 10. do 13. ure. Obvezno navesti davč-
no in matično številko vplačnika.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do vključno 5. 6.
2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 6. 2000 ob 13. uri, Povšetova ulica 6,
Ljubljana, soba št. 51, II. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: razvidno iz razpi-
sne dokumentacije.
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14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: veljavna pogodba –
razvidno iz razpisne dokumentacije.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po vključno
5. 6. 2000 po 12.30.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): razvid-
no iz razpisne dokumentacije.

18., 19., 20.
Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 3/00 Ob-27198
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Sodnik za pre-
krške Tolmin, ulica Padlih borcev 1/c, Tol-
min, telefaks 065/81-045.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem poslovnih pro-
storov za opravljanje pravosodne dejav-
nosti Sodnika za prekrške Tolmin. Oce-
njena vrednost naročila znaš 2,100.000 SIT
letno oziroma 175.000 tolarjev mesečno.

4. Kraj izvedbe: Tolmin.
5. (a), (b), (c).
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: čas trajanja storitve po
predlogu najugodnejšega ponudnika.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Sodnik za prekrške Tol-
min, ulica Padlih borcev 1/c, Tolmin, kon-
taktna oseba Jolanda Koren, tel. in telefaks
065/81-045.

(b), (c).
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: do vključno 2. 6.
2000 do 15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Sodnik
za prekrške Tolmin, ulica Padlih borcev 1/c,
Tolmin.

Ponudnik mora ponudbo predložiti v
enem ali več ovitkih, ki morajo biti označeni
po zaporedju in njihovo število navedeno.
Na vsakem ovitku mora biti naslov naročni-
ka z vidno oznako “Ne odpiraj, ponudba” in
navedba javnega razpisa, na katerega se
ponudba nanaša. Ovitki morajo biti zapeča-
teni ali zaprti tako, da je na odpiranju mogo-
če preveriti, da so zaprti tako, kot so bili
predani. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 6. 2000 ob 10. uri, v glavni pisarni na
naslovu: Republika Slovenija, Sodnik za pre-
krške Tolmin, ulica Padlih borcev 1/c, Tol-
min.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 6. 2000.

12., 13., 14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– lokacijska ustreznost,

– ustreznost poslovnih prostorov po teh-
ničnih zahtevah in kvaliteti za opravljanje pra-
vosodne dejavnosti,

– višina najemnine,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
Merila se uporabljajo enakovredno.
18., 19., 20.

Sodnik za prekrške Tolmin

Ob-27206
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, Velenje, faks 063/869-131.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje prevozov za
zaposlene Premogovnika Velenje na de-
lo in z dela za obdobje dveh let; ocenje-
na vrednost naročila je ca. 205,000.000
SIT na leto.

4. Kraj izvedbe: mesto Velenje in Vele-
nje z okolico (največja oddaljenost posa-
mezne relacije je 53 km).

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da, po razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: po raz-
pisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročnik bo upošteval celo-
vite ponudbe, ali po segmentih (mestni pro-
met, primestni promet, medkrajevni pro-
met); ponudbe za posamezno relacijo ne
bodo upoštevane.

7. (a), (b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: dela bodo oddana za
obdobje dveh let.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Premogovnik Velenje, d.d., Rudarska 6,
Velenje, Gospodarski sektor – nabavna
služba Srečko Anžej, soba št. 107, tel.
063/8982 112.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 15. 5. 2000
do 19. 5. 2000, v času od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 40.000
SIT na žiro račun naročnika, št.
52800-601-23430 z oznako predmeta pla-
čila.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 12. 6. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Premogovnik Velenje, d.d.,
Rudarska 6, Velenje, Gospodarski sektor –
nabavna služba, kontaktna oseba je Srečko
Anžej, soba št. 107, tel. 063/8982 112, v
zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 6. 2000 ob 11. uri v Premogovniku Vele-
nje, sejna soba direktorja, drugo nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost dane ponudbe s strani po-
nudnika, in sicer v višini 5% vrednosti celot-
ne ponudbe.

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:
je navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 12. 6. 2000
po 10. uri.

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

– ponudbena cena za avto-dan,
– plačilni rok,
– fiksnost cen,
– standardi ISO 9001, 14001.
18. Druge informacije o naročilu: vse

dodatne informacije lahko dobite pri vodji
naročila, Lukner Janku, tel. 063/871-465
int. 1275.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 3, z dne 14. 1. 2000, Ob-18688;
popravek namere objavljen v Uradnem listu
RS, št. 4-5 z dne 21. 1. 2000.

20.
Premogovnik Velenje, d.d.

Ob-27207
1. Naročnik: Občina Bled, C. svobode

13, 4260 Bled. tel. 740-010, faks
741-243.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih
cest v zasebnih, moratorijskih in držav-
nih gozdovih na območju občine Bled v
letu 2000.

Orientacijska vrednost naročila:
A) za zasebne in moratorijske gozdove 8

mio SIT,
B) za državne gozdove 13 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine 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: ne.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN, za-
kon o gozdovih.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
skladno z zahtevami razpisne dokumentaci-
je.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbi morata biti ločeni in
sicer posebej za vzdrževanje gozdnih cest
pod A) in posebej za vzdrževanje gozdnih
cest pod B).

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: začetek del je predvi-
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den po podpisu pogodbe, rok za dokonča-
nje del je 30. 11. 1999.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
tajništvo Zavoda za gozdove Slovenije - OE
Bled, Ljubljanska c.19, Bled, Vilman
Alenka.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva, ki je rok
za oddajo ponudb.

c) Znesek  in  način  plačila  za  razpisno
dokumentacijo:  5.000 SIT,  na  ŽR  Zavo-
da za gozdove Slovenije, št.
50106-603-54908.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: dvajseti dan po objavi v
Uradnem listu RS (dan izida Uradnega lista
RS se ne šteje) do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Bled, C. svobode
13, 4260 Bled, v tajništvo.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dvajseti dan po objavi v Uradnem listu RS
(dan izida Uradnega lista RS se ne šteje) ob
13. uri v sejni sobi Občine Bled, C. svobo-
de 13, Bled.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
veljavnost ponudbe mora biti do 30. 7.
2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno s pogoji v
razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: skladno s pogoji v raz-
pisni dokumentaciji.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do roka za
odpiranje ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence - 10%, skupna vrednost razpisanih
del - 60%, ustreznost delovnih sredstev -
10%, rok plačila - 5%, fiksnost cen - 10%,
posebne ugodnosti - 5%.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije na Zavodu za gozdove Slo-
venije - OE Bled, Ljubljanska cesta 19,
Bled, Andrej Klinar, tel. 748-030, faks
741-069.

19., 20.
Občina Bled

in
Zavod za gozdove Slovenije

OE Bled

Ob-27208
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Slovenska Bistrica, Ko-
lodvorska 10, Slovenska Bistrica, tel.
062/811-241, faks 062/811-141.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
predšolskih in šolskih otrok v vrtce in

osnovne šole občine Slovenska Bistrica
v letu 2000/2001. Ocenjena vrednost na-
ročila je 70,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Slovenska Bi-
strica.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponud-
nik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije in je registriran za opravljanje zah-
tevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99), odred-
ba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97), zakon
o organizaciji in financiranju vzgoje in izo-
braževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: po raz-
pisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki oddajo ponudbo
za vsako relacijo posebej, sklop relacij ali
za vse relacije, vendar mora biti ponujena
cena razvidna za vsako relacijo posebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumenta-
ciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum začetka in
dokončanja storitve: šolsko leto
2000/2001, začetek 1. 9. 2000 in zaklju-
ček 24. 6. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vlo-
žišče Občine Slovenska Bistrica, Kolodvor-
ska 10, Slovenska Bistrica, prva stavba, 2.
nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo med 15. 5. 2000 in 5. 6.
2000, od 7.30. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu je potrebno pred-
ložiti dokazilo o plačilu stroškov razpisne
dokumentacije v višini 5.000 SIT na ŽR
Občine Slovenska Bistrica, št.
51810-630-25589, sklic na številko 65 pri
APP ali plačilo na blagajni Občine Sloven-
ska Bistrica.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: torek, 13. 6. 2000
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Slovenska Bistrica,
Oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvor-
ska 10, Slovenska Bistrica.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba - ne odpiraj”, z
navedbo predmeta naročila “prevozi pred-
šolskih in šolskih otrok”, naslovom Občina
Slovenska Bistrica, Oddelek za družbene
dejavnosti, Kolodvorska 10, 2310 Sloven-
ska Bistrica; na hrbtni strani pa mora biti
označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo, dne
14. 6. 2000 ob 9. uri, na naslovu Občina
Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, II. nad-
stropje, Slovenska Bistrica. Odpiranje bo
vodila Iva Soršak. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju po-
nudb, morajo predložiti pisno pooblastilo za
zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti dela javnega razpisa, na
katerem konkurira ponudnik. Veljavnost
bančne garancije najmanj 90 dni od izteka
razpisnega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na mirodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: cene šolskih pre-
vozov so v celotnem šolskem letu fiksne in
vključujejo davek na dodano vrednost.
Obračun opravljenih prevozov se opravlja
po principu dejansko opravljenih prevozov.
Izvajalec izstavi račun zadnjega v mesecu
za tekoči mesec. Rok za potrditev računa s
strani naročnika je 8 dni, rok plačila pa 30
dni po izstavitvi računa. Avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: sklenitev pisne po-
godbe.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 13. 6. 2000
(do poteka roka za oddajo ponudbe).

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

– najugodnejša cena,
– 10% višja cena od najugodnejše, če

nudi dodatne ugodnosti in ima več izkušenj
pri prevozu otrok.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki morajo svoje storitve nuditi kvalitet-
no in v skladu s cestno prometno zakono-
dajo. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v roku 15. dni po odpi-
ranju ponudb.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ni bil objavljen.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 64-1/00 Ob-27210
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica, 061/861-091.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
učencev v osnovne šole na območju Ob-
čine Ribnica za šolsko leto 2000/2001,
2001/2002 in 2002/2003. Ocenjena
vrednost naročila za šolsko leto 2000/2001
je 29,000.000 SIT. Javno naročilo storitev
šolskih prevozov se razpisuje za naslednje
relacije:
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Osnovna šola Ribnica:
1. Grčarice - Rakitnica - Dolenja vas -

Prigorica - Nemška vas - Ribnica (šola). Na
tej relaciji je ena vožnja iz Grčaric, ena vož-
nja iz Rakitnice in dve vožnji iz Dolenje vasi
(avtobus - 207 učencev).

2. Žlebič - Breže - Jurjevica - Zapotok
- Sušje - Breg - Ribnica (avtobus - ena vož-
nja - 54 učencev).

3. Žlebič - Sušje - Zapotok - Jurjevica
- Breže - Breg - Ribnica (avtobus - ena vož-
nja - 54 učencev).

4. Grič - Breg - Ribnica (avtobus - dve
vožnji - 94 učencev).

5. Finkovo - Ortnek - Žukovo - Velike
Poljane - Gorenji Lazi - Sušje - Ribnica (kom-
bi - dve vožnji - 16 učencev).

6. Dane - Ribnica (kombi - ena vožnja
- 8 učencev).

7. Sajevec - Bukovica - Ribnica (kom-
bi - ena vožnja - 8 učencev 1. do 4. razred).

Osnovna šola Sodražica:
8. Praproče - Maršiči - Hojče - Hudi

konec - Sv. Gregor - Sodražica (minibus -
ena vožnja - 24 učencev, vključno z malo
šolo).

9. Junčje - Marolče - Andol - Sv. Gre-
gor - Sodražica (kombi - ena vožnja - 10
učencev, vključno z malo šolo).

10. Vintarji - Zadniki - Črnec - Bri-
novščica - Sv. Gregor - Sodražica (kombi -
ena vožnja - 8 učencev, vključno z malo
šolo).

4. Kraj izvedbe: Občina Ribnica in Obči-
na Sodražica.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponud-
nik izpolnjuje vse zahtevane razpisne pogo-
je in je registriran za opravljanje zahtevanih
storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97), zakon o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 12/96,23/96), zakon o prevozih v cest-
nem prometu (Ur. l. RS, št. 72/94, 18/95,
54/96, 48/98), pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok (Ur. l. RS,
št. 78/99).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po
razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki oddajo ponudbo
za vsako relacijo posebej, sklop relacij ali
za vse relacije, vendar mora biti ponujena
cena razvidna za vsako relacijo posebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumen-
taciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: šolsko leto
2000/2001, 2001/2002 in 2002/2003,

začetek 1. 9. 2000 in zaključek 30. 6.
2003.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ribnica, Oddelek za družbene de-
javnosti, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribni-
ca, tel. 061/837-20-23, kontaktna oseba:
Metka Tramte (ob dvigu predložiti dokazilo
o plačilu).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 2. 6. 2000 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, virmansko plačilo na
Ž.R. št. 51310-630-12019 pri APP ali pla-
čilo na blagajni Občine Ribnica.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 6. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ribnica, Gorenjska
cesta 3, 1310 Ribnica (vložišče). Zapeča-
tene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Ne odpiraj-ponudba za šolske pre-
voze“ in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 6. 2000
ob12. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Go-
renjska cesta 3. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju po-
nudb, morajo predložiti pisno pooblastilo za
zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5 % ocenjene vrednosti naročila, veljav-
nost bančne garancije najmanj 60 dni od
izteka razpisnega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: cene šolskih pre-
vozov so v celotnem šolskem letu fiksne in
vključujejo davek na dodano vrednost, za
šolski leti 2001/2002 in 2002/2003 se
cene določijo z aneksom k osnovni pogod-
bi v skladu z gibanjem cen prevozov na
trgu. Obračun šolskih prevozov se opravlja
po principu dejansko opravljenih prevozov.
Izvajalec izstavi račun zadnjega v mesecu
za tekoči mesec. Rok za potrditev računa s
strani naročnika je 8 dni, rok plačila pa 30
dni po potrditvi računa. Avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: sklenitev pisne po-
godbe.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 6. 6. 2000
po 10. uri.

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

– ponudbena cena - 60 %,
– reference s področja razpisanih stori-

tev - 20 %,
– druge ugodnosti, ki jih šolam nudijo

ponudniki že v oblikovanih cenah - 20%.

Način uporabe meril je opredeljen v raz-
pisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki morajo svoje storitve nuditi kvalitet-
no in v skladu s cestnoprometno zakonoda-
jo. Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v roku 15. dni po odpiranju
ponudb. Naročnik si pridržuje pravico do
sprememb relacij in števila voženj, glede na
število otrok v posameznem šolskem letu.
Za posamezno šolsko leto bo izvajalec mo-
ral predložiti bančno garancijo za dobro iz-
vedbo del v višini 10 % pogodbene vredno-
sti posla.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ni bil objavljen.

Občina Ribnica

Št. 06/2000 Ob-27224
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Koper, Urad za okolje
in prostor, Verdijeva 6, Koper, št. faks
066/273-214.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega naro-
čila je priprava, organizacija in izvedba
treh problemskih urbanističnih delavnic
z naslovom “Usmeritve za urbanistično
zasnovo Kopra“; orientacijska vrednost na-
ročila je 7,000.000 tolarjev.

4. Kraj izvedbe je mesto Koper.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije ose-
bja odgovornega za izvedbo storitve: prav-
ne osebe morajo navesti imena in strokov-
ne kvalifikacije osebja odgovornega za iz-
vedbo storitve.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: urbanistična delavnica bo
potekala v treh fazah:

– prva faza bo potekala do 31. 7. 2000,
– druga faza do 31. 10. 2000,
– tretja faza do novembra 2000 (razsta-

va, zaključno gradivo).
7., 8.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se pridobi na Uradu za
okolje in prostor pri Grozdani Počkaj
(066/446-281), Verdijeva 6, Koper, v času
uradnih ur.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo se lahko pridobi do 3. 6. 2000 do
12. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti osebno ali po pošti do 9. 6.
2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestna občina Koper,
Urad za okolje in prostor, Verdijeva 6, Ko-
per.

Zapečatene kuverte morajo ponudniki
oddati z jasno oznako in napisom “Ponudba
– ne odpiraj!“ in z navedbo predmeta naro-
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čila in sicer: “Javni razpis – urbanistična
delavnica“.

11. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
12. 6. 2000 ob 11.30. v prostorih Mestne
občine Koper, Urad za okolje in prostor,
pritličje, soba št. 004, Verdijeva 6, Koper.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančno zavarovanje, ki ga naročnik zahte-
va je bančna garancija za dobro izvedbo del
v višini 5% pogodbene vrednosti del.

13., 14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so ena-
kovredna in sicer so to:

– reference ponudnika,
– cena.

Mestna občina Koper

Št. 90315-8/2000-2 Ob-27261
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slov-
enije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-48-34.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Usklajevanje podatkov
in dovzdrževanje DKN –
območje 2000-16, 6,000.000 SIT,

3.2. Usklajevanje podatkov
in dovzdrževanje DKN –
območje 2000-17, 750.000 SIT,

3.3. Usklajevanje podatkov
in dovzdrževanje DKN –
območje 2000-18, 4,000.000 SIT,

3.4. Usklajevanje podatkov
in dovzdrževanje DKN –
območje 2000-19, 2,000.000 SIT,

3.5. Usklajevanje podatkov
in dovzdrževanje DKN –
območje 2000-20, 1,700.000 SIT,

3.6. Skaniranje arhiva
zemljiškega katastra –
območje 2000-21, 15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih naročnika oziroma zadnja naloga
(3.6.) lahko tudi v prostorih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega 5 nalog, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke,
zadnjo nalogo (3.6.) pa tako kot je določe-
no v razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zemljiškem katastru za prve štiri na-
loge.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo

za del storitev: deli stroritve oziroma naloge
so že opredeljeni v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba nalog poteka po zahte-
vah naročnika, opredeljenih v razpisni do-
kumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja nalo-
ge je opredeljen z uveljevitvijo pogodbe ozi-
roma prevzemom podatkov, dokončanje pa
je določeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P25, tel.
061-178-49-27.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 6. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo: cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
5.000 SIT – ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 14. 6. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P25.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
14. 6. 2000 ob 10.30; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe ni po-
trebna.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naloge financira
naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 6. 2000
do 8. ure.

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

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
Za ponudnike, ki želijo izvajati prvič to

vrsto naloge (velja za vse naloge) za naroč-
nika, je izločitveni kriterij nepravilno izdelan
test. Test se izdela v skladu s tehničnimi
pogoji (za posamezno vrsto naloge), ki so v
razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena – 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: to je prva objava.

Geodetska uprava RS

Št. 080-09-2869 Ob-27262
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Občina Železniki, Češnjica 48,
4228 Železniki, tel. 04/5000000, faks
04/5000020.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje dejavnosti
šolskih prevozov na območju občine Že-
lezniki.

Ocenjena skupna vrednost z upošteva-
njem cen na dan razpisa skupaj z DDV:
105,600.000 SIT.

Smer Povprečno Št. km
št.otrok na dan

1. Zabrekve- OŠ Železniki 22  40
2. Kališe-Selca-OŠ Železniki 4  28
3. Lajše-OŠ Železniki  18  28
4. Golica-Selca-OŠ Železniki 10  26
5. Dolenja vas- Selca-OŠ Že-

lezniki  69  22
6. Ojstri Vrh-OŠ Železniki  21  27
7. Martinj Vrh-OŠ Železniki  36  42
8. Potok-OŠ Železniki  25  42
9. Davča-OŠ Železniki  21  62

10. Danje – OŠ Železniki  88  68
11. Dražgoše –OŠ Železniki  53  28
12. Prtovč, Podlonk-OŠ Že-
lezniki  25  30

Prihodi avtobusov v OŠ Železniki v času
med 7. in 7.45; odhodi ob 13.10.

Glede na organizacijo dela v šoli se časi
prihodov in odhodov lahko spreminjajo.

Za obdobje trajanja naročila (8. točka)
mora koncesionar prevozna sredstva prila-
goditi številu otrok, ki se s šolskim letom
spreminjajo.

4. Kraj izvedbe: smeri šolskih prevozov
v Občini Železniki.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: prevoze lahko opravlja pravna ali fizična
oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima opravljanje dejavnosti potniške-
ga prevoza vpisano v sodni register (pravna
oseba), oziroma, da ima priglašeno oprav-
ljanje prej navedene dejavnosti pri pristojni
izpostavi davčnega urada (fizična oseba),

– da ima reference na področju oprav-
ljanja koncesionirane dejavnosti,

– da ima licenco za opravljanje prostega
cestnega prevoza oseb v notranjem cest-
nem prometu po zakonu o prevozih v cest-
nem prometu,

– da izpolnjuje pogoje, ki jih določa pra-
vilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok (Uradni list RS, št. 78/99) in
pravilnik o oznakah in opremi vozil, s kateri-
mi se opravljajo prevozi v cestnem prometu
(Uradni list RS, št. 70/99), tako glede voz-
nikov kot vozila,
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– da ima lastna ali s pogodbo zagotovlje-
na parkirišča za svoje avtobuse in prostore
za vzdrževanje vozil.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o razpisni dokumentaciji (Ur. l. RS,
št. 33/97), zakon o prevozih v cestnem
prometu (Ur. l. RS, št. 72/94, 18/95,
54/96, 48/98, 65/99), zakon o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96), pravilnik o
oznakah in opremi vozil, s katerimi se oprav-
ljajo prevozi v cestnem prometu (Ur. l. RS,
št. 70/99), pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila, s katerimi se vozijo sku-
pine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99), koncesij-
ski akt (Ur. l. RS, št. 18/95), odlok o kon-
cesiji za opravljanje dejavnosti šolskih pre-
vozov na območju občine Železniki (Ur. l.
RS, št. 36/2000).

(c)
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: v dneh, ko poteka
pouk, v času od 1. 9. 2000 do 31. 12.
2004.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železni-
ki, II. nadstropje, sprejemna pisarna,
tel. 04/5000000.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT za razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko plačajo na bla-
gajni občine ali z virmanom na žiro račun
občine št. 51510-630- 50272.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 6. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Železniki, Češnjica
48, 4228 Železniki. Zaprte ovojnice morajo
biti jasno označene z napisom “Ne odpi-
raj-ponudba za prevoz osnovnošolskih
otrok“ in številko objave tega javnega
razpisa.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 6. 2000 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 1% od
vrednosti ponudbe z veljavnostjo 60 dni od
dneva odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila/ali sklicevanje na merodajna določi-
la v drugih dokumentih: plačila v roku 30
dni po preteku meseca, za katerega se sto-
ritve zaračunajo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik storitve, ki mu bo dodeljeno
javno naročilo: koncesijska pogodba.

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

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno je v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 6. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
strokovno tehnična in kadrovska opremlje-
nost, cena, izkušnje kandidatov na tem
področju, celovitost ponudbe.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudbena cena mora veljati do 31. 12.
2000.

19., 20.
Občina Železniki

Št. 266-12/00 Ob-27292
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-55-79.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava investicijske
dokumentacije in izvajanje investicijske-
ga inženiringa za:

1. izgradnjo objekta mejnega preho-
da Rogatec,

2. sanacijo terena in izgradnjo objek-
ta mejnega prehoda Sočerga,

3. prestavitev, oziroma izgradnjo ob-
jekta mejnega prehoda Starod.

Ocenjena skupana vrednost naročila
znaša 21,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: MP Rogatec, MP So-
čerga in MP Starod.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:

1. izgradnja objekta mejnega preho-
da Rogatec; ocenjena vrednost 5,000.000
SIT,

2. sanacija terena in izgradnja objek-
ta mejnega prehoda Sočerga; ocenjena
vrednost 8,000.000 SIT,

3. predstavitev, oziroma izgradnja ob-
jekta mejnega prehoda Starod; ocenjena
vrednost 8,000.000 SIT.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantna ponudba
ni sprejemljiva.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora obvezno predlo-
žiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve: takoj
po podpisu pogodbe, čas trajanja storitve
po potrjenem terminskem planu ponudnika.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Slove-
nije, Servis skupnih služb vlade, Gregorči-
čeva 27a, 1000 Ljubljana, Mirjam Ple-
stenjak, tel. 01/478-54-96, telefaks
01/478-55-79.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 5. 2000,
vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-

trebno predložiti ponudbo: 6. 6. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 6. 2000 ob 10. uri v sejni sobi, na naslo-
vu: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z določili
posebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahteve.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, ustrezna pooblastila in de-
lovne zmožnosti ter zadostne proste tehnič-
ne zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanes-
ljivost, izkušnje in ugled.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 9. 2000.

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

Merila  za  izbiro  najugodnejše  ponud-
be so:

1. finančna usposobljenost ponudni-
ka (10 točk),

2. reference ponudnika (0–46 točk),
3. certifikat za sistem kakovosti ISO

9001 oziroma ISO 9002 (5 točk),
4. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik naročniku (3 točke).
Pri vrednosti po točkah od 1. do 4. se

upošteva vplivnostni faktor 0,5.
5. ponudbena cena.

Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračunava količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,5, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

18. Datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpsia: 23. 6.
2000.

19., 20.
Vlada RS

Servis skupnih služb vlade

Št. 85/00 Ob-27316
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šen-
tilj, 062/651-135.

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 39 / 12. 5. 2000 / Stran 3737

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: obnovitvena dela na
občinskih cestah.

Ocenjena vrednost: 21,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Štrihovec in Vranji Vrh.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega storitve, ki ga
lahko opravijo ponudniki zakonsko določe-
ne stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: naro-
čilo mora biti izvedeno v skladu z zakoni in
predpisi, ki veljajo za gradnjo objektov in
ostalimi ustreznimi zakoni.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
navodilo je sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko prijavijo
samo za vsa razpisana dela.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predviden začetek del
je 3. 7. 2000, rok končanja pa je odvisen
od terminskega plana izvedbe del najugod-
nejšega ponudnika.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šentilj, Oddelek za komunalno gospo-
darstvo in okolje, Šentilj 69, 2212 Šentilj,
kontaktna oseba: Anžel Miroslav, tel.
062/651-133.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvig razpisne do-
kumentacije je možen: od drugi delovni dan
po objavi razpisa do 8 dni pred datumom
odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: gotovinsko plačilo v raču-
novodstvu Občine Šentilj, v višini 10.000
SIT.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no oddati v tajništvu Občine Šentilj do
11.30, na dan odpiranja ponudb.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Šentilj, Šentilj 69,
2212 Šentilj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 21. dan po objavi jav-
nega razpisa, ob 12. uri, v sejni sobi naroč-
nika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 5% od skup-
ne vrednosti ponudbe, z veljavnostjo 60 dni
od dneva odpiranja ponudb, ter bančno ga-
rancijo (izbrani ponudnik) za kvaliteto izve-
denih del v višini 10% pogodbene vrednosti
pred začetkom del, z veljavnostjo 60 dni po
roku dokončanja del.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: rok plačila za iz-
vedena dela ne sme biti krajši od 60 dni od

dneva, ko investitor prejme potrjeno situaci-
jo od nadzornega organa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo.

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:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba mo-
ra veljati najmanj 60 dni od datuma odpira-
nja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: posto-
pek za zahtevo po dodatnih pojasnilih je
naveden v razpisni dokumentaciji.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo: to je prvi javni razpis.
Občina Šentilj

Št. 110-1/00 Ob-27364
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije za sistem podajalcev in či-
talcev magnetnih cestninskih listkov na
cestninskih postajah avtoceste Ljublja-
na–Kozina.

Ocenjena vrednost naročila je
8,000.000 SIT.

4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja 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: idejni projekt mora biti
izdelan v roku 60 dni po podpisu pogodbe,
PGD, PZI in PZR pa v roku 60 dni po oprav-
ljeni reviziji oziroma potrditvi idejnega pro-
jekta.

9. (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

104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 17-88-439, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 2. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.500 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
2. 6. 2000 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 Izdelavo projektne dokumentacije za si-
stem podajalcev in čitalcev magnetnih cest-
ninskih listkov na cestninskih postajah avto-
ceste Ljubljana–Kozina“. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 6. 2000
ob 9. uri na naslovu: Družba za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, sejna soba
št. 312/III.

12. Znesek,  vrsta  in  trajanje  veljavno-
sti sprejemljivih finančnih zavarovanj resno-
sti ponudbe, če so v tem postopku zahte-
vana: vsak ponudnik mora skupaj s ponud-
bo predložiti tudi bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 240.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v po-
godbi kot obvezni sestavini razpisne doku-
mentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in merila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Danilo Štor,
univ. dipl. inž. el., DARS, d.d., Ulica XIV.
divizije 4, Celje, tel. 063/442-000, faks
063/442-001.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
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Zbiranje ponudb

Št. 110-1/00 Ob-27368
1. Ime in naslov naročnika ter številka

telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

2. Opis razpisanega naročila: zbiranje
predlogov z javnim razpisom (3. in 57. člen
ZJN) za izvedbo razvojno raziskovalnih
nalog s področja gradnje, vzdrževanja in
upravljanja cest.

3. Skupna višina sredstev in predvidena
posamična vrednost predloga: skupna viši-
na sredstev za leti 2000 in 2001 (vključno z
DDV) je ocenjena na 149,000.000 SIT. Za
izvedbo I. faze razpisanih del je predvideno
75,000.000 SIT, za II. in III. fazo v letu
2001 pa 74,000.000 SIT. Predvidena po-
samična vrednost predloga praviloma ne bo
presegala 8 mio SIT.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: za-
četek izvedbe izbranih razvojno-raziskoval-
nih nalog je v letu 2000. Rok dokončanja
del je 31. 10. 2001.

5. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati
predlog: izsledki razvojno-raziskovalnih na-
log morajo biti obdelani v zaključnem poro-
čilu, ki ga izbrani ponudnik pripravi v 6 izvo-
dih. Zaključno poročilo bo obravnavala po-
sebna strokovna komisija, katere ugotovitve
bodo upoštevane pri končni oceni naloge.
Natančna oblika končnih poročil bo določe-
na naknadno in bo izbranim izvajalcem po-
dana do 15. 3. 2001.

6. Merila za ocenjevanje predlogov in
način uporabe meril:

– opredelitev problema in raziskovalni
pristop (namen in cilj naloge, metode dela):
do 20 točk,

– usposobljenost ponudnika (reference
odgovornega nosilca del in sodelavcev, refe-
renčni projekti, opremljenost, vpis v eviden-
co raziskovalnih organizacij): do 20 točk,

– učinkovitost oziroma ustreznost ponu-
jenega predloga glede na razpisane cilje
naročnika in uporabnost rezultatov za na-
ročnika: do 30 točk,

– vrednost izvedbe predloga, upošteva-
joč vse spremljajoče stroške): do 30 točk.

Predlogi bodo ocenjeni na podlagi nave-
denih meril, prednost pri izboru bodo imeli
predlogi, ki bodo dosegli večje število točk.

Naročnik bo upošteval učinkovitost pred-
loga glede na navedena merila neodvisno
od cene. Cena bo upoštevana pri ocenjeva-
nju predloga šele po tem, ko bo naročnik
ocenil vsebinsko ustreznost predloga.

Vsem ponudnikom, ki bodo predložili
predloge in katerih predlogi ne bodo zavr-
njeni, bo dana možnost pogajanja v skladu z
59. členom ZJN.

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
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 17-88-439, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 14. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št.
50106-601-291863.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti predlog: upoštevani bodo predlo-
gi, ki bodo predloženi najkasneje do 14. 6.
2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti predlog: 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 – Predlog za
Izvedba razvojno-raziskovalnih nalog«. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja predlo-
gov: Javno odpiranje predlogov bo dne
14. 6. 2000 ob 10. uri, na naslovu: Družbe
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, sejna soba št. 312/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
predloga, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s predlogom
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
predloga v višini 3% od vrednosti posamič-
nega predloga in veljavnostjo 91 dni od da-
tuma odpiranja predlogov.

11. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Lado Kavčič,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, tel.
17-88-375, faks 17-88-378.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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. 2/2000 Ob-27136
1. Naročnik, poštni naslov: Center za us-

posabljanje Elvira Vatovec Strunjan, Stru-
njan 140, 6320 Portorož.

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

3. Datum izbire: sklep sprejet 3. 5.
2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): pri ocenjevanju ponudb je naroč-
nik upošteval vsa merila, podana v razpisni
dokumentaciji: cena do 10 točk, plačilni
pogoji do 8 točk, kvaliteta živil do 6 točk,
reference ponudnika do 5 točk, odzivni čas
na naročilo do 3 točke, posebne ugodnosti
ponudnika do 5 točk.

Izbor ponudnikov oziroma izid javnega
razpisa po posameznih skupinah blaga je
naslednji:

1. ribe – sveže in zmrznjene: javni
razpis za to skupino blaga ni uspel, ker ni
bilo ponudb;

2. olje jedilno: javni razpis ni uspel,
ker je prispela le ena veljavna in popolna
ponudba;

3. sveža zelenjava in suhe stročni-
ce: Jestvina, d.d., Koper;

4. konzervirana in zmrznjena zele-
njava: javni razpis ni uspel, ker je prispela
le ena ponudba;

5. sadje sveže: Jestvina, d.d., Ko-
per;

6. konzervirano sadje, marmelade
in kompoti: javni razpis ni uspel, ker je
prispela le ena ponudba;

7. žita, mlevski izdelki in testeni-
ne: javni razpis ni uspel, ker je prispela le
ena ponudba;

8. ostalo prehrambeno blago: javni
razpis ni uspel, ker je prispela le ena po-
nudba.

5.
6. (a) Kraj dobave: Center za usposab-

ljanje Elvira Vatovec Strunjan.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: glej 4. točko objave. Količi-
na artiklov, ki se bo dobavljala sukcesivno,
je v skladu z razpisno dokumentacijo.

7. Pogodbena vrednost: Jestvina, d.d.:
1,422.150,48 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani po-
nudniki ne nastopajo s podizvajalci.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. /
2. 239.027,81 SIT,
3. 1,218.191 SIT, 664.201 SIT,
4. 446.939,81 SIT,
5. 874.163 SIT, 560.143,08 SIT,
6. 82.190,78 SIT,
7. 404.430,12 SIT,
8. 341.469,93 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000, št. objave
02/2000, Ob-23017.

Center za usposabljanje
Elvira Vatovec, Strunjan

Ob-27137
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 3. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ustreznejša tehnična rešitev, re-
ference, cena in plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Prinsis, d.o.o., Stegne 35,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: SŽ – Centralne de-
lavnice Ljubljana, d.o.o., Zaloška 217,
1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 33 razsmernikov napeto-
sti DC-AC.

7. Pogodbena vrednost: 32,620.252,50
SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,870.713,29 SIT, 32,620.252,50
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11-12 z dne 11. 2. 2000,
Ob-20578.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 95 Ob-27140
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica

Golnik-KOPA, 4204 Golnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 14. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– status ponudnika (registracija ponud-

nika, dovoljenje upravnega organa za oprav-
ljanje dejavnosti),

– nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo, nekaznovanost vodilnih de-
lavcev,

– poravnane davčne obveznosti,
– finančna boniteta ponudnika,
– reference ponudnika,
– predložitev parafiranega vzorca pogod-

be,
– predložene garancije,
– podpisane izjave,
– druge zahteve, navedene v razpisni do-

kumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
skupina A: sadje in zelenjava:
1. podskupina: sadje:
– Sadjarstvo Boris Toš, Vitomarci,
– Kmetijsko gozdarska zadruga Sava,

z.o.o., Radovljica,
– Emona blagovni center, d.d., Ljublja-

na,
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljub-

ljajna,
– Živila Kranj, d.d., Naklo,
– Gea Produkt, d.o.o., Ljubljana,
– Pik As, d.o.o., Tržič,
– Tutu – Fruti, d.o.o., Naklo;
2. podskupina: zelenjava sveža in kme-

tijski izdelki:
– Kmetijstvo Snar, Križe,
– Emona blagovni center, d.d., Ljublja-

na,
– Kmetijski pridelki Triler, Okroglo,
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljub-

ljana,
– Živila Kranj, d.d., Naklo,
– Gea Produkt, d.o.o., Ljubljana,
– Pik As, d.o.o., Tržič,
– Tuti – Fruti, d.o.o., Naklo;
3. podskupina: zmrznjeno sadje in ze-

lenjava:
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljub-

ljana,
– Živila Kranj, d.d., Naklo,
– Kvibo, d.o.o., Tržič,
– Emona blagovni center, d.d., Ljublja-

na,
– Mariborska mlekarna, d.d., Maribor,
– Brumec – Ručigaj, d.o.o., Loka-Men-

geš,

– Pems, d.o.o., Ljubljana,
– Pik As, d.o.o., Tržič;
4. podskupina: konzervirano sadje in ze-

lenjava:
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljub-

ljana,
– Živila Kranj, d.d., Naklo,
– Emona blagovni center, d.d., Ljublja-

na,
– Kolinska, d.d., Ljubljana,
– Mercator Gorenjska, d.d., Škofja Lo-

ka,
– Raks, d.o.o., Radomlje;
skupina B: kruh in pekovsko pecivo:
– Žito, d.d., Ljubljana,
– Pekarna Kranj, d.d., Naklo,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Škofljica,
– Peks, d.o.o., Škofja Loka,
– Don Don, d.o.o., Metlika;
skupina C: mlevski izdelki, riž in testeni-

ne:
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljub-

ljana,
– Živila Kranj, d.d., Naklo,
– Emona blagovni center, d.d., Ljublja-

na,
– Žito, d.d., Ljubljana,
– Mercator Gorenjska, d.d., Škofja Lo-

ka,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Škofljica,
– Mariborska mlekarna, d.d., Maribor,
– Peks, d.o.o., Škofja Loka;
skupina D: mleko in mlečni izdelki:
– Mariborska mlekarna, d.d., Maribor,
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljub-

ljana,
– Ljubljanske mlekarne, d.d. (obrat

Kranj), Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, d.d., Celje;
skupina E: meso in mesni izdelki:
1. podskupina: meso sveže:
– Mesnine dežele kranjske, d.d., Ljub-

ljana,
– Arvaj, s.p., Kranj,
– Jurmes, d.d., Šentjur;
2. podskupina: drobovina:
– Mesnine dežele kranjske, d.d., Ljub-

ljana,
– Jurmes, d.d., Šentjur,
– Arvaj, s.p., Kranj;
3. podskupina: mesni izdelki:
– Mesnine dežele kranjske, d.d., Ljub-

ljana,
– Jurmes, d.d., Šentjur,
– Hrib, d.o.o., Večje Brdo,
– Pomurka trženje, d.d., Ljubljana,
– Arvaj, s.p., Kranj;
skupina F: perutnina in perutninski izdel-

ki:
1. podskupina: perutninsko sveže me-

so:
– Hrib, d.o.o., Večje Brdo,
– Jata, d.d., Ljubljana;
2. podskupina: perutninski izdelki:
– Hrib, d.o.o., Večje Brdo,
– Jata, d.d., Ljubljana;
skupina G: ribe sveže in zmrznjene, mor-

ski sadeži:
– Kvibo, d.o.o., Tržič,
– Mariborska mlekarna, d.d., Maribor,
– Brumec – Ručigaj, d.o.o., Loka-Men-

geš,
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljub-

ljana,
– Živila Kranj, d.d., Naklo,

– Pems, d.o.o., Ljubljana;
skupina H: splošno prehrambeno blago:
1. podskupina: jedilno olje, margarina in

majoneza:
– Kolinska, d.d., Ljubljana,
– Oljarica, d.d., Kranj,
– Emona blagovni center, d.d., Ljublja-

na,
– Mercator Gorenjska, d.d., Škofja Lo-

ka,
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljub-

ljana,
– Živila Kranj, d.d., Naklo,
– Emona blagovni center, d.d., Ljublja-

na;
2. podskupina: jajca:
– Jurmes, d.d., Šentjur,
– Emona blagovni center, d.d., Ljublja-

na,
– Mercator Gorenjska, d.d., Škofja Lo-

ka,
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljub-

ljana,
– Živila Kranj, d.d., Naklo,
– Pik As, d.o.o., Tržič;
3. podskupina: kis:
– Kolinska, d.d., Ljubljana,
– Emona blagovni center, d.d., Ljublja-

na,
– Mercator Gorenjska, d.d., Škofja Lo-

ka,
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljub-

ljana,
– Živila Kranj, d.d., Naklo;
4. podskupina: sladkor in sladki namazi:
– Kolinska, d.d., Ljubljana,
– Emona blagovni center, d.d., Ljublja-

na,
– Mercator Gorenjska, d.d., Škofja Lo-

ka,
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljub-

ljana,
– Živila Kranj, d.d., Naklo;
5. podskupina: čaj, kava in nadomestki:
– Kolinska, d.d., Ljubljana,
– Emona blagovni center, d.d., Ljublja-

na,
– Mercator Gorenjska, d.d., Škofja Lo-

ka,
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljub-

ljana,
– Živila Kranj,d.d., Naklo;
6. podskupina: sadni sokovi, mineralne

vode in alkoholne pijače:
– Kolinska, d.d., Ljubljana,
– Nektar, d.o.o., Črnuče,
– Emona blagovni center, d.d., Ljublja-

na,
– Fructal, d.d., Ajdovščina,
– Mercator Gorenjska, d.d., Škofja Loka,
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljub-

ljana,
– Živila Kranj, d.d., Naklo;
skupina I: začimbe in koncentrati:
– Kolinska, d.d., Ljubljana,
– Emona blagovni center, d.d., Ljublja-

na,
– Mercator Gorenjska, d.d., Škofja Lo-

ka,
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljub-

ljana,
– Živila Kranj, d.d., Naklo;
skupina J: ostala živila:
– Emona blagovni center, d.d., Ljublja-

na,
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– Mercator Gorenjska, d.d., Škofja Lo-
ka,

– Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljub-
ljana,

– Živila Kranj, d.d., Naklo.
6. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Gol-

nik-KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

7. Pogodbena vrednost: 65,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 37.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: izbra-
ni ponudniki bodo v predmetnem delu po-
stopka pozvani, naj dostavijo cenike, naroč-
nik bo nato po merilu najnižje cene in kvali-
tete blaga izbral najugodnejšega
dobavitelja(e) za določeno obdobje.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 13-14 z dne 18. 2.
2000, Ob-21552.

13.
Bolnišnica Golnik-KOPA

Št. 796-08-2/00-3223 Ob-27142
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava za iz-

vrševanje kazenskih sankcij, Tivolska 50,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 21. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani so bili ponudniki, ki so
ponudili uniforme, oblačila, obutev ter dru-
ge tekstilne izdelke za paznike, obsojence
in kuharje po najnižji ceni.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– PIK, tovarna perila in konfekcije, d.d.,
Maribor, Ul. Kraljeviča Marka 5, 2000 Mari-
bor: moške srajce in ženske bluze,

– Ika Ajdovščina, d.d., Tovarniška cesta
24, 5270 Ajdovščina: uniforme, moške in
ženske nogavice za paznike, bunde, spod-
nje perilo za obsojence, športne superge
za obsojence,

– Krojaško podjetje Trebnje, d.o.o.,
Gubčeva cesta 28, 8210 Trebnje: čepice,
šapke, klobučki, pulover, termo podoble-
ka, intervencijski kombinezon, hlače jeans
za obsojence,

– Kara, Rizmal Marija, s.p., šivilstvo –
zastopstvo, Dobreteša vas 53/b, 3311
Šempeter v Savinjski dolini: moške kravate
in ženske pentlje,

– Usnje, trgovsko podjetje Celje, d.o.o.,
Prešernova ulica 25, 3000 Celje: moški
letni čevelj za paznike, ženski letni čevelj za
paznice, terenski čevelj polškorenj za paz-
nike,

– Alpina, d.d., Žiri, Srojarska 2, 4226
Žiri: moški prehodni čevelj za paznike,

– Gasilska oprema, d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana: dežni plašči, epolete,

– Sanolabor, d.d., Leskovškova 4, 1000
Ljubljana: kimone, razni tekstilni izdelki za
obsojence, brisače,

– Žarek trade, d.o.o., Prušnikova 95,
1000 Ljubljana: moške in ženske nogavice

za obsojence, pas za obsojence, natikači
za obsojence,

– Galant – M, d.o.o., Prušnikova 95,
1000 Ljubljana: pas za paznike,

– Gumiks, d.o.o., Podgorje 120, 1240
Kamnik: moški čevlji za obsojence,

– Blurent, d.o.o., Šaranovičeva 12,
1000 Ljubljana: oblačila, obutev in drugi
tekstilni izdelki za kuharje.

6. (a) Kraj dobave: Zavodi za prestajanje
kazni zapora.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: tekstilni izdelki za pazni-
ke: delovne hlače 280 kosov, delovni suk-
njič 184 kosov, moške hlače 231 kosov,
ženske hlače 35 kosov, ženska krila 24
kosov, športni jopiči 167 kosov, ženske jak-
ne 21 kosov, moški svečani suknjiči 17 ko-
sov, intervencijski kombinezoni 80 kosov,
čepice 262 kosov, moške srajce dolg ro-
kav 592 kosov, moške srajce kratki rokav
592 kosov, ženske bluze dolgi rokav 41
kosov, ženska bluza kratki rokav 41 kosov,
šapke 147 kosov, klobučki 16 kosov, pulo-
verji 366 kosov, bunde 113 kosov, termo
podobleke 20 kosov, moški letni čevlji 439
parov, moški pohodni čevlji 30 parov, žen-
ski letni čevlji 34 parov, terenski čevlji
polškornji 80 parov, pasovi 257 kosov, dež-
ni plašči 47 kosov, moške letne nogavice
1958 parov, ženske hlačne nogavice 312
kosov, kravate regat 423 kosov, kravate
samovezne 69 kosov, ženske pentlje 38
kosov, epolete 202 kosov, kimone 80 ko-
sov, moške nogavice za obsojence 2259
parov, ženske hlačne nogavice za obsojen-
ke 50 kosov, moške spodnje majice 1846
kosov, ženske spodnje majice 30 kosov,
moške spodnje hlače 1172 kosov, spodnje
hlače ženske 50 kosov, hlače jeans 30 ko-
sov, športne superge 30 kosov, moški čev-
lji za obsojence 374 parov, natikači 1035
parov, pasovi za obsojence 579 kosov, bri-
sače 3544 kosov, rjuhe 2890 kosov,
vzglavniki 620 kosov, prevleke za vzglavni-
ke 1653 kosov, odeje 982 kosov, kuhar-
ska kapa 252 kosov, kuharske hlače 439
kosov, kuharski jopič 409 kosov, kuharska
halja 104 kosov, kuharski predpasnik 526
kosov, kuharski čevlji 250 parov, pvc pred-
pasnik 50 kosov, bele nogavice 590 parov,
natikači kuharski 55 parov, majice kratki
rokav 600 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 67,800.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: nič.
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,101.984 SIT, 233.266 SIT. Ponud-
be so bile selektivne in jih je bilo možno
primerjati le v posameznem sklopu artiklov.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: po-
nudniki so ponudili ustrezno blago in zanj
ponudili najnižjo ceno. Druga merila iz raz-
pisne dokumentacije niso prišla v poštev.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil izveden.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19, Ob-21576.

Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih

sankcij, Ljubljana

Št. 65-00 Ob-27144
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtci občine

Žalec, Tomšičeva 5, Žalec.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 25. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kri-
terijev in najnižja cena. Za skupine živil: jaj-
ca; ribe; čaji, suho sadje, ni bila opravljena
izbira. Razlog: nezadostno število popolnih
in ustreznih ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo živil
in materiala za prehrano se za čas od
28. 5. 2000 do 27. 5. 2001 prizna nasled-
njim ponudnikom:

a) kruh, pekovsko pecivo:
1. Donats, d.o.o., Bohovska c. 21,

Hoče,
2. Klasje MPP, d.d., Resljeva 16, Ce-

lje;
b) slaščičarski izdelki:

1. Žito, d.d., Šmartinska 154, Ljub-
ljana,

2. Donats, d.o.o., Bohovska c. 21,
Hoče;

c) sadje, zelenjava sveža:
1. Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
2. Geaprodukt, d.o.o., Dolenjska c.

244, Ljubljana,
3. Citronka, d.o.o., Kidričeva 36, Ce-

lje;
d) mleko, mlečni izdelki:

1. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-
jeva 63, Ljubljana,

2. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče;

e) meso, mesni izdelki:
1. Mesnine Žerak, Franc Žerak, s.p.,

Strmolska 9, Rogatec,
2. Jurmes, d.d., Šentjur;

f) drobni prehrambeni izdelki:
1. TP Center, d.d., Brodarjeva 5, Ce-

lje,
2. Era, d.d., Prešernova 10, Velenje;

g) zamrznjeni izdelki:
1. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska

c. 442, Škofljica,
2. Žito, d.d., Šmartinska 154, Ljub-

ljana.
6. (a) Kraj dobave: Vrtec Žalec, Tomši-

čeva 5; Vrtec Šempeter, Vrtec Petrovče,
Vrtec Velika Pirešica.

(b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na-
ročnik bo izmed ponudnikov, ki jim je priz-
nal sposobnost, izbral dobavitelja ob vsako-
kratnem naročilu po naslednjih merilih: naj-
nižja cena.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 26 z dne 24. 3.
2000.

13.
Vrtci občine Žalec
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Št. 05267/00 Ob-27145
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: 26. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, strokovna ocena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Ero, d.o.o., Dolenjska ce-
sta 83, 1108 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: dobaviti fco Central-
no skladišče Maribor in Ljubljana.

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

– 145 kosov poštni nabiralnik na
ključ,

– 75 kosov polavtomatski poštni na-
biralnik,

– 14 kosov samostoječi okrogli pošt-
ni nabiralnik,

– 2 kosa izpostavljeni poštni nabiral-
nik,

– 45 kosov izpostavljeni predalčniki,
– 30 kosov dostavnik.
7. Pogodbena vrednost:

12,539.510,76 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,535.552,50 SIT, 12,539.510,76
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000,
Ob-23483.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 700/00 Ob-27146
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lu-

kovica, Lukovica 46, 1225 Lukovica,
061/735-119.

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

3. Datum izbire: 3. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe, reference,
cena, garancijski rok, rok dobave, rok pla-
čila in plačilni pogoji, organiziranost servi-
sa.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Man, Gospodarska vozila
Slovenije, d.o.o., Celovška c. 182, Ljublja-
na.

6. (a) Kraj dobave: Občina Lukovica, Lu-
kovica 46, 1225 Lukovica.

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

7. Pogodbena vrednost: 17,109.911
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,484.568 SIT, 17,109.911 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: odpi-
ranja ponudb so se udeležili predstavniki
vseh treh ponudnikov.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 26 z dne 24. 3. 2000,
Ob-23882.

Občina Lukovica

Št. 315/00 Ob-27202
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični cen-

ter Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): neposredna pogodba v
skladu z 41. členom ZJN.

3. Datum izbire: 30. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): nobena prispela ponudba ni
ustrezala razpisnim zahtevam (ponujena ge-
neratorja nista aparata za hlajeno ablacijo,
temveč za običajno). Ker je bil to drugi neus-
peli razpis, je naročnik v skladu z 41. čle-
nom ZJN naročilo oddal z neposredno po-
godbo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Impakta, d.d., Kersnikova
2, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, SPS Interna klinika, Klinični oddelek
za kardiologijo, Zaloška 7, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: radiofrekvenčni genera-
tor za transkatetersko ablacijo motenj
srčnega ritma, proizvajalec Cardiac
Pathways Cooperation, ZDA.

7. Pogodbena vrednost: 9,005.501,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13-14 z dne 18. 2. 2000,
Ob-21562.

Klinični center Ljubljana

Št. 8-158 Ob-27203
1. Naročnik, poštni naslov: Cankarjev

dom, kulturni in kongresni center, Prešer-
nova 10, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 26. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): tehnični parametri, cena, izpol-
njevanje zahtev naročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: javno naročilo ni bilo odda-
no nobenemu od ponudnikov. Nobena od
ponudb ne ustreza zadovoljivo zahtevam
razpisne dokumentacije. Po tehnoloških pa-
rametrih ponudbe ne dosegajo zadovoljivo
vseh zahtev. Ponudbe cenovno presegajo
predvidene meje.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: oprema za posodobitev krmil-
no-nadzornega sistema odrske tehnike v
Gallusovi dvorani – lučni vlaki, kar obsega
dobavo opreme in storitev: izdelava projekt-
ne dokumentacije, dobava merilnikov in kr-
milnikov, dobava računalniškega sistema za
nadzor, dobava upravljalnih pultov, izdelava
elektroinstalacij, dodelava na strojnih elemen-
tih, inženiring, šolanje, uvajanje.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 84,720.384 SIT, 21,267.680 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 10. 3. 2000,
Ob-22872.

Cankarjev dom, kulturni in
kongresni center, p.o., Ljubljana

Ob-27147
1. Naročnik, poštni naslov: Snaga javno

podjetje, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000
Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: izbira izvajalca brez omejitve.

3. Datum izbire: sklep o izbiri je bil potr-
jen dne 25. 4. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev):

Merila, ki so bila upoštevana in ocenjena
ter njih ponderji:

Merilo Ponder

izpolnjevanje tehničnih zahtev, skladnosti
z obstoječim voznim parkom in sposob-
nosti dobavitelja 35
servis 15
reference 15
cena 10
garancija 10
plačilni pogoji 5
dobavni rok 5
druge ugodnosti 5

Vsako merilo je bilo ocenjeno z oceno
od 0 do 10 na podlagi primerjave vseh ve-
ljavno prispelih ponudb. Ocene se lahko
tudi ponavljajo, kolikor je ponujen element
med različnimi ponudniki enakovreden.

Pri ocenjevanju je komisija upoštevala
ponudbeno gradivo in poznane reference
ponudnikov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Atrik, d.o.o., Litijska c.
261, 1261 Ljubljana-Dobrunje.

6. (a) Kraj dobave: dobava blaga je fco.
naslov naročnika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vozilo za prediranje ka-
nalizacije in črpanje fekalij (šasija MAN
15.224 LK + nadgradnja KA06).

7. Pogodbena vrednost: vrednost izbra-
nega vozila za prediranje kanalizacije in čr-
panje fekalij: 24,456.930 SIT.

Opomba: vrednost vsebuje manipulativ-
ne in uvozne stroške, homologacijo, carino
ter DDV!

8. Vrednost blaga, ki ga bo ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: na razpis so
bile poslane ponudbe 5 ponudnikov – od
tega je bila na javnem odpiranju zaradi ne-
popolnosti izključena iz nadaljnjih obravnav
ponudba enega izmed ponudnikov. Skupno
je bilo ponujenih 19 različnih kombinacij
šasij in nadgradenj vozila za prediranje ka-
nalizacije in črpanje fekalij.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 34,974.092 SIT, 23,435.525 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti: ni bilo razpisa.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000.

Snaga, javno podjetje, d.o.o., Maribor

Št. 2304-1/00 Ob-27200
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad Republike Slovenije, Poljanska 31,
1001 Ljubljana, p.p.2044.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev za blago.

3. Datum izbire: 14. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila so bila navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: LIKO PRIS d.o.o., Verd 100
A, Vrhnika.

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

trebno dobaviti:
1. najsodobnejši osebni računal-

nik – 2 kosa,
2. MS SQL strežnik za Windows NT

(25 licenc) – 1 kos,
3. laserski tiskalnik – 2 kosa,
4. matrični tiskalnik – 2 kosa,
5. monitor 15” LCD – 20 kosov,
6. monitor 18” LCD – 1 kos,
7. usmerjevalnik ISDN – 1 kos,
8. nadgradnja DRAM DIMM

128MB – 11 kosov,
9. nadgradnja CPU PIII-550 Mhz –

11 kosov.
7. Pogodbena vrednost: 8,765.123,50

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be najvišja: 10,636.286 SIT,
8,765.123,50 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije , Ur. l.
RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000, Ob-24377.

Stanovanjski sklad RS

Št. 8120/1349/2000 Ob-27223
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o. Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
telefaks št. 061/174-24-42.

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

3. Datum izbire: 18. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): skupna ponudbena cena (60 %),
plačilni pogoji (5 %), rok dobave opreme
(5%), reference ponudnika za tovrstno opre-
mo na objektih 110 kV (15 %) in reference
ponudnika za tovrstno opremo na objektih
220 kV (15%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

A – dobava obešalnega materiala: Da-
len, d.o.o., Šlandrova 10, Ljubljana,

B – dobava kompozitnih izolatorjev: Ko-
sič d.o.o., Vodovnikova 13, Maribor.

6. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: RTP Pekre za DV 110 kV HE Vu-
hred-HE Ožbolt, RTP Kleče za DV 220 kV

Beričevo-Podlog in DV 220 kV Beriče-
vo-Kleče.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bo dobaviti: dobava obešalnih materia-
lov in kompozitnih izolatorjev za DV
110 kV HE Vuhred – HE Ožbolt, DV
220 kV Beričevo-Podlog in DV 220 kV
Beričevo-Kleče.

7. Pogodbena vrednost:
A – 18,038.240,30 SIT,
B – 25,227.833,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:
A – 14,850.000 SIT,
B -
9. Število prejetih ponudb:
A – 2,
B – 5.
10. Vrednost najvišje ponudbe:
A – 18,681.435 SIT,
B – 30,184.470,90 SIT.
Vrednost najnižje ponudbe:
A – 18,038.240,30 SIT,
B – 25,227.833,40 SIT.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 22, z dne, 10. 3. 2000.

Elektro - Slovenija d.o.o.

Ob-27229
1. Naročnik, poštni naslov: Dom starej-

ših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210
Trebnje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis brez
omejitev za nabavo kurilnega olja EL in
plina propana (kontejnerski prevoz).

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
14. 4. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na ponovni javni razpis za naba-
vo kurilnega olja EL in plina propana (kon-
tejnerski prevoz) je veljavno ponudbo pred-
ložil le en ponudnik, zato ponovni javni raz-
pis ni uspel.

5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 26 z dne 24. 3. 2000,
Ob-23911.

Dom starejših občanov Trebnje

Ob-27230
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faxa: Dom starejših občanov Trebnje, Stari
trg 63, 8210 Trebnje.

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

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
28. 4. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): cena, kvaliteta, finančno stanje
ponudnika in rok plačila in druga merila iz
razpisne dokumentacije;

– skupina artiklov A: sveže ter suho sad-
je in zelenjava, skupina artiklov D: ribe in
skupina artiklov H: splošno prehrambeno
blago. Ker po pregledu in ocenjevanju za
navedene skupine blaga nista ostali popolni
ponudbi vsaj dveh ponudnikov, se izbira naj-
ugodnejšega ponudnika ne opravi. Javni
razpis za skupine A, D in H se ponovi.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– skupina artiklov B: zmrznjena zelenja-
va in sadje: Brumec Ručigaj, d.o.o., Loka,
Testenova 55, Mengeš,

– skupina artiklov C: mleko in mlečni iz-
delki: Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva 63,
1000 Ljubljana,

– skupina artiklov E: meso in mesni iz-
delki: Mesarstvo Cvetan s.p., 8230 Mokro-
nog,

– skupina artiklov F: perutnina: Perutni-
na Ptuj, d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj,

– skupina artiklov G: kruh in pekarsko
pecivo: Optima, d.o.o., Šentrupert, 8232
Šentrupert,

– skupina artiklov I: alkoholne in brezal-
koholne pijače: Mercator Dolenjska, d.d.
Novo mesto, Livada 8, 8000 Novo mesto.

6. (a) Kraj dobave: Dom starejših
občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Treb-
nje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava pre-
hrambenega blaga – živila.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina artiklov B:

242.334,72 SIT,
– skupina artiklov C:

4,959.246,60 SIT,
– skupina artiklov E:

7,113.387,60 SIT,
– skupina artiklov F:

1,101.720 SIT,
– skupina artiklov G:

1,629.357,80 SIT,
– skupina artiklov I:

808.048,56 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– skupina artiklov B: 496.147,68 SIT –

242.334,72 SIT,
– skupina artiklov C: 6,043.214,93 SIT

– 4.959.246,60 SIT,
– skupina artiklov E: 8,464.177,08 SIT

– 6,734.124 SIT,
– skupina artiklov F: 1,261.873,08 SIT

– 1,101.720 SIT,
– skupina artiklov G: 1,767.229,70 SIT

– 1,629.357,80 SIT,
– skupina artiklov I: 835.237 SIT –

808.048,56 SIT.
11., 12.
13. Datum objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 26 z
dne 24. 3. 2000, Ob-23897.

Dom starejših občanov Trebnje

Št. 1295/00 Ob-27264
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

ljana, Javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Sloven-
ska c. 58.

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

3. Datum izbire: 18. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost (67% de-

lež),
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– plačilni pogoji (5% delež),
– reference ponudnika za dobavo s.n.

materiala in opreme elektrodistribucijskim
podjetjem Slovenije (5% delež),

– reference proizvajalca energetskega
kabla, ki se že uporablja v Elektro Ljubljana
d.d. (10% delež),

– dobavni rok (10% delež),
– certifikat ponudnika ISO razreda 9000

(3% delež).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Eltima, d.o.o., Šlandrova ul.
8 a, 1231 Ljubljana-Črnuče.

6. (a) Kraj dobave: dostava energetske-
ga kabla je v skladišče JP Elektro Ljubljana,
d.d., pri RTP Domžale, vsakokrat razloženo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kabel 20 kV, XHEh 91-A,
1 x 70/16/(60 + 75) mm2 5.000 m.

7. Pogodbena vrednost: 10,430.000
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,430.000 SIT, 7,553.300 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 3283 Ob-27289
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

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

3. Datum izbire: 26. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je tudi edini
ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Petrol, d.d., Ljubljana, Du-
najska cesta 50, 1527 Ljubljana.

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

trebno dobaviti: plinsko olje posebne kva-
litete za DG.

7. Pogodbena vrednost: 10,587.460
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podatka.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,578.460 SIT, 10,587.460 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni po-
datka.

12., 13.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 312/00 Ob-27290
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Koper,

Kettejeva 13, Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vsi kriteriji in merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za skupino A1: KZ, p.o., Agraria Ko-
per, Ul. 15. maja 17, 6000 Koper,

– za skupino A2: Jestvina Koper, d.d.,
Belveder 8, 6000 Koper,

– za skupino B: Kruh Koper, d.d., Ul.
15. maja 12, 6000 Koper,

– za skupino C: Žito, d.d., Šmartinska
154, 1529 Ljubljana,

– za skupino D: Mesarstvo Čefuta G.,
s.p., Cesta 9 št. 12 – Prade, 6000 Koper,

– za skupino E: Perutnina Ptuj, d.d., Po-
trčeva 10, 2250 Ptuj,

– za skupino F: Delmar, d.d., Dantejeva
2, 6310 Izola,

– za skupino G: Ljubljanske mlekarne,
d.d., Dekani 3, 6271 Dekani,

– za skupino H: Ceglar D., s.p., Pro-
izvodnja jajc, Cesta 2. oktobra 7, 6000 Ko-
per,

– za skupino I: Jestvina Koper, d.d., Bel-
veder 8, 6000 Koper,

– za skupino J: Nektar, d.o.o., Brnčiče-
va 3, 1231 Ljubljana-Črnuče,

– za skupino K: Ljubljanske mlekarne,
d.d., Dekani 3, 6271 Dekani.

6. (a) Kraj dobave: Vrtec Koper:
– Enota Pionirski dom, Kettejeva 13, Ko-

per;
– Enota Ribnica, Ferrarska 17, Koper;
– Enota Pobegi, C. I. Istrske brig. 52,

Pobegi;
– Enota Bertoki, C. borcev 10, Koper;
– Enota Šalara, Vanganelska c. 87, Ko-

per;
– Enota Vanganel, Vanganel 68, Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih skupinah:

A) sadje in zelenjava:
1. sadje,
2. zelenjava;

B) kruh in pekovsko pecivo;
C) mlevski izdelki in testenine;
D) meso in mesni izdelki;
E) perutnina in perutninski izdelki;
F) ribe;
G) mleko in mlečni izdelki;
H) jajca;
I) splošno prehrambeno blago;
J) sadni sokovi;
K) zamrznjena zelenjava in zamrznjeni iz-

delki.
7. Pogodbena vrednost: v skladu s po-

nudbo ponudnikov.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 21.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 10. 3. 2000.

Vrtec Koper

Ob-27291
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 4. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javni razpis ni uspel, ker ni bilo
predložene nobene ponudbe.

5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: gozdarski merilni inštru-
menti po naslednjih skupinah:

1. skupina: optični inštrumenti,
2. skupina: tehnični inštrumenti,
3. skupina: premerke.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 0.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000,
Ob-24901.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 254/2000 Ob-27327
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za finance, Županči-
čeva 3, 1502 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): oddaja naročila s pred-
hodno izvedenim javnim razpisom za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kakovost blaga, konkurenčnost
cen in plačilni roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mladinska knjiga trgovina,
d.d., Slovenska 29, p.p. 36/1, 1001 Ljub-
ljana.

6. (a) Kraj dobave: Župančičeva 3, Beet-
hovnova 11, Tivolska 50, Cankarjeva 18 in
Slovenska 54, vse Ljubljana.

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

7. Pogodbena vrednost: 12,429.960
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,935.233 SIT, 12,429.960 SIT.
11., 12., 13.

Ministrstvo za finance

Ob-27369
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Bo-

hinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska
Bistrica.

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

3. Datum izbire: 13. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– za dobavo in montažo športnega

poda: FILBO d.o.o., Ajdovska cesta 2, Bo-
hinjska Bistrica.

– za dobavo in montažo športne opre-
me: OMEGA d.o.o., Efenkova 61, Velenje,

– za dobavo in izdelavo plinskega
ogrevanja: FILBO d.o.o., Ajdovska cesta
2, Bohinjska Bistrica.

6. (a) Kraj dobave, montaže in izdelave:
večnamenska dvorana Danica v Bohinjski
Bistrici.

(b)
7. Pogodbena vrednost:
– dobava in montaža športnega poda:

16,000.000 SIT,
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– dobava in montaža športne opreme:
3,849.293 SIT,

– dobava in izdelava plinskega ogreva-
nja: 12,500.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb:
– dobava in montaža športnega poda: 8,
– dobava in montaža športne opreme: 6,
– dobava in izdelava plinskega ogreva-

nja: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– dobava in montaža športnega poda:

10,449.720 SIT, 25,932.908,40 SIT,
– dobava in montaža športne opreme:

5,674.764,90 SIT, 3,011.546 SIT,
– dobava in izdelava plinskega ogreva-

nja: 20,455.756,20 SIT, 12,500.000 SIT.
11.,12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 10. 3. 2000,
Ob-22635.

   Občina Bohinj

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. 41405/00013/2000 Ob-27151
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 20. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Boris Muraus, s.p., Ul. Ro-
berta Kukovca 21, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela pri obnovi sanitarij
v naslednjih objektih:

Vrtec Jadvige Golež, Betnavska 100,
Maribor,

Vrtec Koroška vrata, Smetanova 34a,
Maribor,

Vrtec Studenci, enota Radvanje, Grizol-
dova 3, Maribor,

Vrtec Pobrežje, Cesta IX. divizije 14a,
Maribor,

Vrtec Tezno, enota Mezinček, Heroja
Nandeta 3, Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
– 3,122.833,70 SIT za Vrtec Jadvige

Golež, Betnavska 100, Maribor,
– 3,449.607,70 SIT za Vrtec Koroška

vrata, Smetanova 34a, Maribor,
– 1,801.767,10 SIT za Vrtec Studenci,

enota Radvanje, Grizoldova 3, Maribor,

– 3,165.947,40 SIT za Vrtec Pobrežje,
Cesta IX. divizije 14a, Maribor,

– 5,000.415,70 SIT za Vrtec Tezno,
enota Mezinček, Heroja Nandeta 3, Mari-
bor.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:

– 0 SIT za Vrtec Jadvige Golež, Betnav-
ska 100, Maribor,

– 0 SIT za Vrtec Koroška vrata, Smeta-
nova 34a, Maribor,

– 0 SIT za Vrtec Studenci, enota Radva-
nje, Grizoldova 3, Maribor,

– 0 SIT za Vrtec Pobrežje, Cesta IX. divi-
zije 14a, Maribor,

– 0 SIT za Vrtec Tezno, enota Mezinček,
Heroja Nandeta 3, Maribor.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– 4,069.319,24 SIT, 3,122.833,70 SIT

za Vrtec Jadvige Golež, Betnavska 100, Ma-
ribor,

– 3,592.492,19 SIT, 3,449.607,70 SIT
za Vrtec Koroška vrata, Smetanova 34a,
Maribor,

– 2,230.220,65 SIT, 1,765.412,60 SIT
za Vrtec Studenci, enota Radvanje, Grizol-
dova 3, Maribor,

– 3,938.494,21 SIT, 3,165.947,40 SIT
za Vrtec Pobrežje, Cesta IX. divizije 14a,
Maribor,

– 6,218.669,87 SIT, 5,000.415,70 SIT
za Vrtec Tezno, enota Mezinček, Heroja
Nandeta 3, Maribor.

11.
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. 22 z dne 10. 3. 2000,
Ob-22654.

Mestna občina Maribor

Št. 41405/00014/2000 Ob-27153
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 14. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: AJM, d.o.o., Kozjak nad Pe-
snico 2a, Pesnica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dobava in montaža
PVC oken:

OŠ Draga Kobala, Tolstojeva 3, Mari-
bor,

OŠ Franca Rozmana Staneta, Kersniko-
va 10, Maribor,

OŠ Ivana Cankarja, Cankarjeva 5, Mari-
bor,

OŠ Borisa Kidriča, Žolgarjeva 4, Mari-
bor,

OŠ Franceta Prešerna, Žolgarjeva 2, Ma-
ribor,

OŠ Ludvika Pliberška, Lackova 4, Mari-
bor,

ZPM – Dom ustvarjalnosti mladih, Razla-
gova 16, Maribor,

Vrtec Studenci, enota Limbuš, Šolska
ul. 25, Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
– 3,962.457 SIT za OŠ Draga Kobala,

Tolstojeva 3, Maribor,
– 3,814.292 SIT za OŠ Franca Rozma-

na Staneta, Kersnikova 10, Maribor,
– 3,281.122 SIT za OŠ Ivana Cankarja,

Cankarjeva 5, Maribor,
– 3,433.261 SIT za OŠ Borisa Kidriča,

Žolgarjeva 4, Maribor,
– 2,638.867 SIT za OŠ Franceta Pre-

šerna, Žolgarjeva 2, Maribor,
– 2,694.371 SIT za OŠ Ludvika Pli-

berška, Lackova 4, Maribor,
– 1,957.395 SIT za ZPM – Dom ustvar-

jalnosti mladih, Razlagova 16, Maribor,
– 2,529.925 SIT za Vrtec Studenci, eno-

ta Limbuš, Šolska ul. 25, Maribor.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:
– 0 SIT za OŠ Draga Kobala, Tolstojeva

3, Maribor,
0 SIT za OŠ Franca Rozmana Staneta,

Kersnikova 10, Maribor,
0 SIT za OŠ Ivana Cankarja, Cankarjeva

5, Maribor,
0 SIT za OŠ Borisa Kidriča, Žolgarjeva

4, Maribor,
0 SIT za OŠ Franceta Prešerna, Žolgar-

jeva 2, Maribor,
0 SIT za OŠ Ludvika Pliberška, Lackova

4, Maribor,
0 SIT za ZPM – Dom ustvarjalnosti mla-

dih, Razlagova 16, Maribor,
0 SIT za Vrtec Studenci, enota Limbuš,

Šolska ul. 25, Maribor.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– 4,436.410,44 SIT, 3,962.457 SIT za

OŠ Draga Kobala, Tolstojeva 3, Maribor,
– 5,373.145,12 SIT, 3,661.228 SIT za

OŠ Franca Rozmana Staneta, Kersnikova
10, Maribor,

– 3,952.076,87 SIT, 3,281.122 SIT za
OŠ Ivana Cankarja, Cankarjeva 5, Maribor,

– 3,955.483,84 SIT, 3,433.261 SIT za
OŠ Borisa Kidriča, Žolgarjeva 4, Maribor,

– 2,638.367 SIT, 2,570.806,90 SIT za
OŠ Franceta Prešerna, Žolgarjeva 2, Mari-
bor,

– 3,145.635,23 SIT, 2,605.172 SIT za
OŠ Ludvika Pliberška, Lackova 4, Maribor,

– 2,296.950 SIT, 1,957.395 SIT za
ZPM – Dom ustvarjalnosti mladih, Razlago-
va 16, Maribor,

– 2,849.149,17 SIT, 2,529.925 SIT za
Vrtec Studenci, enota Limbuš, Šolska ul.
25, Maribor.

11.
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. 19 z dne 3. 3. 2000, Ob-22359.

Mestna občina Maribor
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Št. 41405/00011/2000 0400 01 Ob-27158
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 28. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Granit, d.d., Titovac 87, Slo-
venska Bistrica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dokončanje gradnje
telovadnice z veznim hodnikom pri OŠ
Bojana Ilicha, Mladinska 13, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 109,729.806
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 90,856.279

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 123,043.192 SIT, 109,729.806 SIT.
11.
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. 13-14 z dne 18. 2. 2000,
Ob-21545.

Mestna občina Maribor

Ob-27160
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3,
2250 Ptuj.

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

3. Datum izbire: 26. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, garancijski rok,
rok izvedbe del in ostali razpisani pogoji. Pri
ocenjevanju ponudb so bili upoštevani kri-
teriji, navedeni v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradis, gradbeno podjetje
gradnje Ptuj, d.d., Ormoška cesta 22, 2250
Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja garažno-skla-
diščnega objekta v Puhovi ulici na Ptuju.

7. Pogodbena vrednost: 78,267.075
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 95,759.832,60 SIT, 76,661.020 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000,
Ob-23275.

Komunalno podjetje Ptuj, d.d.

Št. 569-0025/99-540-2000 Ob-27161
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Velenje, Urad za negospodarske javne
službe, Titov trg 1, 3320 Velenje.

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

3. Datum izbire: 18. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, plačilni pogoji,
popusti. Pri ocenjevanju ponudb so bili upo-
števani kriteirji, navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cigrad, d.o.o., Ravne 103c,
Šoštanj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja prizidka k
podružnični OŠ Gustav Šilih v Šentilju
za potrebe vrtca.

7. Pogodbena vrednost:
16,077.235,58 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,718.243,70 SIT, 16,077.235,58
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 3. 3. 2000.

Mestna občina Velenje

Ob-27163
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ra-

če-Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik ni izbral izvajalca zaradi
ugotovitve računovodskih napak pri ponud-
nikih.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: izgradnja čistilne na-
prave v Podovi.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 77,406.794,89 SIT, 44,292.403 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13-14 z dne 18. 2. 2000.

Občina Rače-Fram

Št. 1/00 Ob-27165
1. Naročnik, poštni naslov: Sklad za raz-

voj obrti in podjetništva Celje, Trg celjskih
knezov 8, 3000 Celje, tel. 063/485-000,
faks 063/492-44-61, e-mail: sklad-raz-
voj-obpo@celje.si.

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

3. Datum izbire: 17. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila vsa merila
objavljena v razpisni dokumentaciji (ponud-
bena cena, plačilni pogoji oziroma ugodno-
sti, rok izvedbe del, reference ter predlože-
ne garancije).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradia, d.o.o., Valvazorjeva
56, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava nosilnih,
obodnih in pregradnih sten ter fasad z
okni in vrati – hala B.

7. Pogodbena vrednost: 26,677.275,77
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,947.712,60 SIT, 26,677.275,77
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 10. 3. 2000,
Ob-22727.

Sklad za razvoj obrti
in podjetništva Celje

Ob-27166
1. Naročnik, poštni naslov: Muzeji radov-

ljiške občine, Linhartov trg 1, 4240 Radov-
ljica.

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

3. Datum izbire: 6. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): nižja cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Mizarstvo MID, Iskra Dare,
s.p., Dolnji Ajdovec, Dvor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prenova razstavne
zbirke Čebelarskega muzeja Radovljica.

7. Pogodbena vrednost: 8,382.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo je
bilo oddano kot celota.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,201.800 SIT, 8,382.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 3. 3. 2000.

Muzeji radovljiške občine

Št. 403-070-1/00-02-04 Ob-27199
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ljub-

no, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob
Savinji.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Datum izbire: 7. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejši plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: PUV, d.d., Lava 11, Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: izgradnja III. faze pri-
marne kanalizacije – Kanal “S” na de-
snem bregu Savinje.

7. Pogodbena vrednost: 19,244.072,64
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

19,244.072,64 SIT, 16,479.881,96 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000.

Občina Ljubno
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Št. 49/00 Ob-27168
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Mi-

ren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

Z izbranim ponudnikom sklene naročnik
pisno pogodbo.

3. Datum izbire: 11. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je bil izbran na podlagi
referenc, najugodnejše cene in ker je naj-
bolj ustrezal ostalim objavljenim merilom
med katerimi izstopa ponujena ugodnost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Arčon d.o.o., Bilje 31/a,
5292 Renče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev, obnova in
rekonstrukcija javne razsvetljave v Ob-
čini Miren-Kostanjevica.

Kraj izvedbe: Območje občine Miren-Ko-
stanjevica.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: stro-
kovna komisija je pri odpiranju ponudb ugo-
tovila, da sta dve ponudbi izmed sedmih
veljavnih ponudb nepopolni.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 10. 3. 2000.

Občina Miren-Kostanjevica

Št. 403-128/98 Ob-27195
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 3. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpi-

sni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

naročilo dodeljeno:
– ureditev okolja: Granit, d.d. Sloven-

ska Bistrica,
– steklarska dela: Reflex, d.o.o. Gor-

nja Radgona.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih in
obrtniških del – 3. etapa GOI del na ob-
jektu Univerzitetne stavbe v Mariboru.

7. Pogodbena vrednost:
– ureditev okolja: 28,333.069,40 SIT,
– steklarska dela: 11,806.564,80 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb:

– ureditev okolja: 1,
– steklarska dela: 1.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

– ureditev okolja: 28,333.069,40 SIT
– steklarska dela: 11,806.564,80 SIT

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 20/2000 z dne 31. 3. 2000
Ob-24484.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-27252
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Komunalna direkcija, Prešerno-
va 27, 3000 Celje, Energetika Celje, j.p.,
d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje.

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

3. Datum izbire: 25. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); ponudbena cena, reference, ka-
drovska in tehnična usposobljenost: izbrani
ponudnik je dosegel največje število točk
po kriterijih vrednotenja opredeljenih meril.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ceste kanalizacija Celje,
d.d..

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija vroče-
voda Kraigherjeva ulica – Pohorska uli-
ca in rekonstrukcija srednjetlačnega pli-
novoda Dečkova cesta – Nova vas (skup-
na izvedba del), MO Celje.

7. Pogodbena vrednost: 55,282.424,60
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 70,874.455,10 SIT, 55,282.424,60
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave javnega raz-

pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Ur. l. RS, št. 17 z dne 25. 2. 2000.

Mestna občina Celje
Komunalna direkcija

Energetika Celje, j.p., d.o.o.

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 54/2000 Ob-27170
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jo-

žef Stefan”, Jamova 39, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 7. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):

Merilo Utež v %

– ponudbena cena (najnižja cena
ni nujno najugodnejša) 30
– kvaliteta uporabljenega materiala 10
– količina uporabljenega materiala 10
– število ur čiščenja 5
– stalnost cene (kriteriji spremembe
cene ob inflaciji) 5
– kadrovska usposobljenost ponudnika
za predmet javnega naročila 5
– preglednost in celovitost pondube 5

Merilo Utež v %

– reference (število sklenjenih pogodb
za čiščenje, pogodbene stranke
ponudnika, priporočila, število pogodb
na podlagi javnih razpisov, zgodovina
ponudnika, dolžina
opravljanja dejavnosti) 20
– opcija ponudbe (drugačna sestava
cene, vključitev drugih stroškov v ceno) 5
– druge posebne ugodnosti (prevzem
del in popusti pri nepredvidenih potrebah
za čiščenje (remont, adaptacije prostorov),
sposobnost prevzema dela v primeru
povečanja kvadrature...) 5.

Ocenjevanje: najugodnejši ponudnik pri
posameznem merilu dobi 10 točk in naj-
manj ugoden 0 točk.

Ostali ponudniki se razvrstijo na lestvici
med 0 in 10 točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ISS Servisystem, d.o.o., Ko-
pitarjeva 5, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  čišče-
nje poslovnih prostorov na Institutu “Jo-
žef Stefan”.

7. Pogodbena vrednost: 3,163.341,30
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,196.340 SIT, 3,153.500 SIT.
11., 12.

Institut “Jožef Stefan” Ljubljana

Št. 29-4/99 Ob-27173
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za znanost in tehnolo-
gijo, Urad RS za intelektualno lastnino, Kot-
nikova 6, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 26. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):po pregledu in ocenjevanju po-
nudb je strokovna komisija iz postopka od-
daje naročila skladno z izločitvenimi kriteriji,
navedenimi v splošnih razpisnih pogojih iz-
ločila vse ponudnike, in ugotovila, da nista
popolni vsaj dve ponudbi, zato naročnik po
določilih prvega odstavka 41. člena zakona
o javnih naročilih ne more sprejeti sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,507.107,19 SIT, 8,261.318 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 11-12 z dne 11. 2.
2000, Ob-21141.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Urad RS za intelektualno lastnino

Št. 401-1/2000-60 Ob-27175
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Upra-
va za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod
za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Pov-
šetova 5, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): najugodnejši ponudnik
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je bil izbran z javnim razpisom za izbiro do-
bavitelja brez omejitev za oskrbo s priprav-
ljenimi obroki hrane ZPKZ Ljubljana, oddel-
ka Novo mesto in Ig, ki je bil objavljen v
Uradnem listu Republike Slovenije št.
22/2000 z dne 10. 3. 2000.

3. Datum izbire: 12. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena celote vseh obrokov.
Ob enaki ceni (za enako ceno velja tista

cena, ki je za manj kot 0,5% višja od najniž-
je cene), pa veljajo še naslednja merila:

– ponudba za oskrbo obeh oddelkov za-
voda,

– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku,

– plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: naročilo je bilo dodeljeno:
Sodexho Slovenija, Prehrana in storitve So-
dexho, d.o.o., Tržaška 40, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: naro-
čilo obsega oskrbo ZPKZ Ljubljana, od-
delkov Novo mesto in Ig s pripravljenimi
obroki hrane.

7. Pogodbena vrednost:
– oddelek Novo mesto 11,000.000 SIT,
– oddelek Ig 9,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:5,842,80  SIT/dan, 5,227,20 SIT/dan.
11., 12.

Republika Slovenija
Ministrstvo za pravosodje

Št. 15001/2/2000 04 Ob-27177
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.

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

3. Datum izbire: 3. 5. 2000, sklep o po-
novnem javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izvajanje storitve socialna ku-
hinja – priprava in postrežba dnevnega
obroka v lastnih ali najetih prostorih.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispela le ena
ponudba, zato javni razpis ni uspel.

5., 6., 7., 8. 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava, Maribor

Št. 193 Ob-27186
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference in dodatna us-
posobljenost ponudnikov in podizvajalcev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročilo je bilo dodeljeno

ponudniku IMP Promont Montaža, d.o.o.,
Pot k sejmišču 30, črnuče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dode-
ljena so bila dela po javnem naročilu:
izvedba delne rekonstrukcije kotlovnice
– faza A.

7. Pogodbena vrednost: 41,274.866,68
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo ni
bilo oddano po delih.

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 53,568.490,22 SIT, 41,274.866,68
SIT.

11., 12.
Splošna bolnišnica Celje

Št. 90315-5/2000-8 Ob-27188
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: 20. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– 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. : Krim podjetje za informa-

tiko d.o.o., 1290 Grosuplje, Pod hribom
III/3.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: 3.1.
Vzdrževanje PP INKAT.

7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 14,750.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.

Geodetska uprava RS

Št. 90315-2/2000-23 Ob-27191
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: 13. 4. 2000 in 18. 4.
2000.

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.
Ni oddana naloga 3.8.

Za navedeno nalogo nobena od prejetih
ponudb ni ustrezala zahtevam iz razpisne
dokumentacije glede bistvenih elementov
ponudbe (cena). V teku je novi razpis.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– naloga 3.1.: Geodetski zavod Sloveni-
je d.d.,Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljub-
ljana,

– naloga 3.2.: Pars d.o.o., Mestni trg 2,
5280 Idrija,

– naloga 3.3.: GZ Maribor – geodetske
dejavnosti d.o.o., Partizanska cesta 12,
2000 Maribor,

– naloga 3.4.: Gemar d.o.o., Pristaniška
12, 6001 Koper,

– naloga 3.5.: Geodetski zavod Celje
d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, 3000 Celje,

– naloga 3.6.: ni bilo nobene ponudbe
– razpis je ponovljen,

– naloga 3.7.: GZ Maribor – geodetske
dejavnosti d.o.o., Partizanska cesta 12,
2000 Maribor,

– naloga 3.8.: ni oddana – v teku je novi
razpis.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– naloga: 3.1. Zemljiškokatastrska no-

va izmera »Sežana 4«,
– naloga: 3.2. Zemljiškokatastrska no-

va izmera »Vipavski križ«,
– naloga: 3.3. Zemljiškokatastrska no-

va izmera »Škocjan«,
– naloga: 3.4. Sanacija zemljiškega

katastra v k.o. Vinica,
– naloga: 3.5. Sanacija zemljiškega

katastra »Rečiška gmajna«,
– naloga: 3.6. Sanacija zemljiškega

katastra »Bistrica«,
– naloga: 3.7. Sanacija zemljiškega

katastra »Lendava«,
– naloga: 3.8. Sanacija zemljiškega

katastra »Sevnica«.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 12,990.000 SIT,
– naloga 3.2.: 8,449.000 SIT,
– naloga 3.3.: 8,500.000 SIT,
– naloga 3.4.: 12,300.000 SIT,
– naloga 3.5.: 4,920.000 SIT,
– naloga 3.6.: -
– naloga 3.7.: 2,000.000 SIT,
– naloga 3.8.: -.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim podizvajalci
sodelujejo pri naslednjih nalogah in sicer:

– naloga: 3.2.: 2%,
– naloga: 3.3.: 4%,
– naloga: 3.7.: 4%.
9. Število prejetih ponudb:
– naloga 3.1.: 4,
– naloga 3.2.: 2,
– naloga 3.3.: 3,
– naloga 3.4.: 3,
– naloga 3.5.: 2,
– naloga 3.6.: -
– naloga 3.7.: 2,
– naloga 3.8.: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– naloga 3.1.: 14,950.000 SIT

12,990.000 SIT,
– naloga 3.2.: 8,980.000 SIT,

8,449.000 SIT,
– naloga 3.3.: 9,333.000 SIT,

8,500.000 SIT,
– naloga 3.4.: 12,495.000 SIT,

12,300.000 SIT,
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– naloga 3.5.: 5,760.000 SIT,
4,920.000 SIT,

– naloga 3.6.: -
– naloga 3.7.: 2,980.000 SIT,

2,000.000 SIT,
– naloga 3.8.: 4,700.000 SIT,

3,722.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.

Geodetska uprava RS

Št. 1294/00 Ob-27265
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

ljana, Javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Sloven-
ska 58.

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

3. Datum izbire: 17. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena (50% delež),
– reference ponudnika (25% delež),
– rok izvedbe (5% delež),
– kvaliteta (20% delež).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: LUZ, d.d., Vojkova c. 57,
1001 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va prostorske dokumentacije – lokacij-
skega načrta za DV 2 x 110 kV RTP
Polje-RTP Vič.

7. Pogodbena vrednost: 23,250.000
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,369.747,90 SIT, 23,250.000 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 24 z
dne 17. 3. 2000.

Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-27374
1. Naročnik, poštni naslov: RTH d.o.o.,

Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): JN za nabavo storitev
brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: merila iz raz-
pisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: EKO-LES, Rogozniška 14,
2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prede-
lava in odstranitev odpadkov, ki vsebu-
jejo askarele.

7. Pogodbena vrednost: 5,250.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,250.000 SIT, 5,250.000 SIT.
11., 12., 13.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik

Št. 731-1/00  Ob-27257
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica

12, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev

storitev brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: značilnost programa, število delavnic, usposobljenost in

reference mentorjev, reference ponudnika pri izvajanju poletnih taborov za mlade, prostor-
ski in tehnični pogoji, sofinanciranje iz drugih virov, dodatna ponudba, trajanje tabora.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za izvedbo poletnih taborov za
Zoisove štipendiste v letu 2000 so bili izbrani naslednji izvajalci:

Območna
Služba Izvajalec  Pogodbena vrednost

OS Celje  Petan storitveno podjetje d.o.o. Celje,
Vilharjeva 7, 3000 Celje 1,680.000 SIT

OS Koper  Forum Piranense d.o.o. Koper,
Podbrežna 12, 6000 Koper 2,800.000 SIT

OS Kranj  GEA College PIC, d.o.o. Ljubljana,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana 1,400.000 SIT

OS Ljubljana  Izida, zavod, Ljubljana,
Kotnikova 2, 1000 Ljubljana 2,240.000 SIT

OS Maribor  Ljudska univerza Slovenska Bistrica,
Partizanska 22, 2310 Slovenska Bistrica 1,680.000 SIT

OS Murska Sobota  Osnovna šola III, Murska Sobota,
Trstenjakova 73, 9000 Murska Sobota 1,400.000 SIT

OS Novo mesto  Klub za nadarjene učence, Novo mesto,
Prešernov trg 3, 8000 Novo mesto 1,680.000 SIT

OS Ptuj  Znanstveno raziskovalno središče Bistra
Ptuj, Slovenski trg 6, 2250 Ptuj 1,120.000 SIT

OS Sevnica Gimnazija Brežice,
Trg izgnancev 14, 8250 Brežice 1,680.000 SIT

OS Trbovlje  Azor d.o.o., agencija za osebni razvoj,
Likozarjeva 14, 1000 Ljubljana 1,120.000 SIT

OS Velenje  ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave,
Koroška 58, 3322 Velenje 2,240.000 SIT

6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10., 11., 12.

Zavod RS za zaposlovanje

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. 316-00 Ob-27156
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični cen-

ter Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 20. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): Klinični center Ljubljana, SPS
Interna klinika, Center za intenzivno interno
medicino bo z naročilom strojne in program-
ske opreme nadgradil ultrazvok Hewlett
Packard SONOS 1000 v najmodernejši
aparat SONOS 4500. Proizvajalec na željo
uporabnikov redno nadgrajuje svoje ultra-
zvočne aparate in s tem zagotavlja uporab-
nikom stalno uporabo najsodobnejše napra-
ve. Z dodatno strojno in programsko opre-

mo se bo lahko obstoječi ultrazvok še na-
prej uporabljal v CIIM. Ponudniku je bilo
naročilo dodeljeno v skladu s 3. točko prve-
ga odstavka 55. člena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hermes Plus, d.d., Šlandro-
va 2, 1231 Ljubljana-Črnuče.

6. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, SPS Interna klinika, Center za inten-
zivno interno medicino, Zaloška 7, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nadgradnja ultrazvoka –
oprema Aglient Technologies (Hew-
lett-Packard).

7. Pogodbena vrednost: 24,773.613,84
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Klinični center Ljubljana

Št. 317-00 Ob-27157
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični cen-

ter Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 20. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani analizator za vidno elek-
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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. 022-25/00 Ob-27139
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Du-
najska 56-58, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: v skladu z zakonom o finančnih
intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in po-
nudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in
proračunom Republike Slovenije za leto
2000 (Ur. l. RS, št. 9/00) namenja Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no (v nadaljnjem besedilu: MKGP) prora-
čunska sredstva za uresničevanje ciljev
predvidenih z navedenim zakonom. Postop-
ki dodelitve in namen dodeljenih proračun-
skih sredstev so določeni z vsakokratno
uredbo o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvod-
nje hrane oziroma za celostno urejanje po-
deželja in obnovo vasi. Postopek dodelitve
sredstev do izplačila le-teh upravičencem,
vodenje informacijskih baz in evidenc ter
analiz zahteva veliko administrativnih opravil
in obdelave podatkov ter posledično ustrez-
ne kadre, opremo, računalniške programe
in podatkovne baze, s katerimi, zaradi oprav-
ljanja nalog v preteklih devetih letih razpola-
ga poslovno združenje prehrane Slovenije,
G.I.Z., Ljubljana, Slovenska 54 in je zato
edino usposobljeno za izvajanje teh del.

Zaradi navedenega je MKGP na podlagi
3. točke prvega odstavka 55. člena zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) to
združenje izbralo brez javnega razpisa in bo
na podlagi tega sklepa z njim sklenilo aneks
k pogodbi za obdobje april–junij 2000.

trofiziologijo je edini aparat na področju
diagnostike vidnega sistema, ki omogoča
tudi nevrološko diagnostiko. Primeren je ta-
ko za diagnostično kot za raziskovalno delo
in na trgu nima konkurence.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Impakta, d.d., Kersnikova
2, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, SPS Nevrološka klinika, Inštitut za
klinično nevrofiziologijo, Zaloška 7, Ljublja-
na.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: analizator za vidno elek-
trofiziologijo s podsistemom za mehan-
sko draženje ESPION, proizvajalec Diag-
nosys, ZDA.

7. Pogodbena vrednost: 43.536 USD.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Klinični center Ljubljana

3. Datum izbire: 28. 3. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: poslovno združenje prehra-
ne Slovenije, G.I.Z., Slovenska cesta 54,
Ljubljana.

6.
7. Pogodbena vrednost: 17,244.000

SIT.
8., 9., 10., 11.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Št. 2421-1/00-1 Ob-27141
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad Republike Slove-
nije, Poljanska 31, 1001 Ljubljana, p.p.
2044, telefaks 061/17-10-503.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: sveto-
valne in nestandardne storitve, pri katerih
cena ni bistveno merilo za izbiro izvajalca,
izvedbe naročila pa ni možno podrobno do-
ločiti brez sodelovanja izvajalca.

3. Datum izbire: 25. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): dosedanje kvalitetno delo izbra-
nega izvajalca.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Temida d.o.o., Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava in vzdrževanje računalniških si-
stemov in podsistemov in njihovo pove-
zovanje v celoviti računalniški sistem na-
ročnika.

7. Pogodbena vrednost: za posamezen
računalniški sistem oziroma podsistem.

8., 9., 10., 11., 12.
Stanovanjski sklad RS

Št. 3283 Ob-27278
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 8. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): navedeni ponudnik je izbran za-
to, ker je s strani NE Krško verificiran kot
edini ponudnik z zahtevano tehnično opre-
mo, z ustreznimi strokovnimi kadri in s pravi-
cami intelektualne lastnine.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SIAP, d.o.o., Pesnica pri
Mariboru, Pesnica 20a, 2211 Pesnica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
preliminarne obratovalne analize za 17.
ciklus.

7. Pogodbena vrednost: 26,694.402
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Popravek

Št. 3/2000 Ob-27373
V javnem razpisu za zdravstveni material,

objavljen v Uradnem listu RS, št. 36-37 z
dne 5. 5. 2000, Ob-26875, Št. 3/2000,
se datum v 5.(a) točki pravilno glasi:

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 29. 5. 2000 do
10. ure.

Splošna bolnišnica Brežice

Št. 159/2000 Ob-27132
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Murska Sobota,
Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, tel.
069/32-010, faks 069/21-007, kontaktna
oseba Slavica Ileric.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Murska Sobota – skladišče, Ul. dr. Vrbnja-
ka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota.

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

A) pisarniški material – razni,
B) pisarniški material – tiskani obraz-

ci,
C) papirna konfekcija,
D) pralna sredstva,
E) izdelki iz tekstila,
F) sredstva za čiščenje in higieno –

razna,
G) krpe za čiščenje.
Dobavitelj se lahko poteguje za naročilo

blaga v celoti ali po posameznih skupinah.
(Podrobnejši opis v razpisni dokumentaciji.)

(c) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost javnega naročila je 57,500.000
SIT: a) 8 mio SIT, b) 6 mio SIT, c) 6,5 mio
SIT, d) 7 mio SIT, e) 13 mio SIT, f) 13 mio
SIT, g) 4 mio SIT, fco Splošna bolnišnica
Murska Sobota, z vključenim davkom na
dodano vrednost.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivna
dobava za čas enega leta, najkasneje 30
dni od podpisa pogodbe z izbranim dobavi-
teljem, lahko tudi prej.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: tajništvo naročnika v Raki-
čanu, Ul. dr. Vrbnjaka 6, p. p. 1301, 9001
Murska Sobota, od 8. do 14. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od razpisa v Urad-
nem listu RS do 31. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 7.000 SIT in jo je možno dobiti z
dokazilom (virmanom) na ŽR št.
51900-603-32361.
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5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 16. 6. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Murska
Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6 (tajniš-
tvo bolnišnice).

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 19. 6. 2000 ob
11. uri, v Splošni bolnišnici Murska Sobota,
v knjižnici kirurške stavbe v Rakičanu, Ul.
dr. Vrbnjaka 6 (5. nadstropje).

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): razvidni iz razpisne dokumenta-
cije.

9., 10.
Splošna bolnišnica Murska Sobota

Ob-27133
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Inštitut za varovanje zdravja Republi-
ke Slovenije, Trubarjeva 2, Ljubljana, tele-
faks 01/2323-955.

2. (a) Kraj dobave: Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva 2,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava pisarniškega in
računalniškega materiala na podlagi 50.
člena ZJN, v količini letne potrebe naročni-
ka, okvirno navedene v razpisni dokumen-
taciji, skupaj s seznamom blaga.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
19,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave:  sukcesivna
dobava v obdobju dvanajst mesecev, pred-
vidoma od junija 2000 do junija 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  Inštitut za varovanje zdrav-
ja Republike Slovenije, vložišče, Trubarjeva
2, Ljubljana, tel. 01/4323-245, int. 113.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 1. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o vpla-
čilu 5.000 SIT na žiro račun št.
50100-603-41773.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 6. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:  Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije, vložišče, soba št. 001,
Trubarjeva 2, Ljubljana.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 6. 2000 ob 12. uri.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo:  en nosilec
posla.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

A) izpolnjevanje pogojev usposobljeno-
sti po 1.-4. točki 2. odst. 40. člena ZJN,
dokazano s predložitvijo:

– potrdila okrožnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečaja ali likvidacije,

– potrdila pristojnega sodišča o registra-
ciji (za pravne osebe); potrdila DURS o

opravljanju samostojne podjetniške dejav-
nosti (za civilne osebe),

– potrdila Ministrstva za pravosodje, da
vodstveni delavci ponudnika niso bili obso-
jeni za kazniva dejanja s področja poslova-
nja v zadnjih 3 letih,

– potrdilo pristojnega organa DURS, da
ima poravnane obveznosti iz naslova dav-
kov, taks in drugih zakonskih dajatev;

B) finančna sposobnost, dokazovana s
predložitvijo:

– BON 1 in BON 2 ali BON 3 za pravne
osebe

– podatkov zadnje bilance stanja in us-
peha, potrjene s strani pristojnega organa
DURS in potrdilo banke, pri kateri ima odprt
žiro račun, o povprečnem stanju na računu
v zadnjih 6 mesecih (civilne osebe);

C) izpolnjevanje predpisanih pogojev za
opravljanje ustrezne dejavnosti, dokazano z:

– odločbo po 6. točki 4. člena ZGD (za
pravne osebe),

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje samostojne dejavnosti (za civil-
ne osebe);

(oboje izdano s strani pristojne upravne
enote);

D) drugi pogoji: predložitev vzorcev po
seznamu v razpisni dokumentaciji, referen-
ce po razpisni dokumentaciji, zagotavljanje
celotnih letnih količin blaga naročnika;
30-dnevni plačilni rok; garantiranje popu-
stov in drugih znižanj cen v višini najugod-
nejših znižanj drugim kupcem; mesečno do-
stavljanje predračunov ali cenikov v roku 2
dni po pozivu naročnika; dostava blaga fco
naročnik razloženo, odzivni čas 3 dni (pred-
ložitev izjav);

E) bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT.

Pogoji in dokazila za njihovo dokazova-
nje so izrecno določeni v razpisni dokumen-
taciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo s ponudniki, ki jim bo v
skladu z določili razpisne dokumentacije
priznana sposobnost, sklenil zadevno po-
godbo za obdobje 12 mesecev.

Naročnik bo za sukcesivne dobave v ne-
formalnem postopku med izbranimi ponud-
niki izbral tistega, ki bo po delnem predra-
čunu ponudil najnižjo ceno glede na oce-
njevano enako kakovost (merila).

10.
Inštitut za varovanje zdravja Republike

Slovenije

Št. 1. Ob-27135
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: OŠ Angela Besednjaka, Celjska 11,
Maribor, faks 3001-401.

2. (a) Kraj dobave: OŠ Angela Besed-
njaka.

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

1. čaj,
2. kruh in pek. pecivo,
3. meso in mesni izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. sadje in zelenjava,
6. sokovi in sirupi,
7. ostala osnovna živila.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

6,700.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave:  12 mese-
cev.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: OŠ Angela Besednjaka,
Celsjka 11, Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  od 15. 5. 2000 do
26. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  5.950 SIT na ŽR št.
51800-603-30229.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  1. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: OŠ Angela Besednjaka, Celj-
ska 11, Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 6. 2000 ob 9. uri v OŠ Angela Besednja-
ka.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji iz 40. člena ZJN, odzivni
čas, rok dobave, kontrola kakovosti, najniž-
ja cena.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: OŠ Angela Besednjaka, Plošinjak Er-
vin.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena.

Osnovna šola Angela Besednjaka
Maribor

Št. 4/2000 Ob-27138
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:
Meta Bogovič, mag. farm., spec.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Brežice, Černelčeva 15, Brežice.

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

Skupina I: zdravila skupine D.
1. sanitetno obvezilni material –

13,000.000 SIT,
2. material za inkontinenco – 4,500.000

SIT,
3. sredstva za hospitalno higieno in de-

zinfekcijo,
A) preparati na podlagi joda za razkuže-

vanje in umivanje kože – 500.000 SIT,
B) sredstva za čiščenje laboratorijskega

materiala – 100.000 SIT,
C) encimatski pripravki za čiščenje en-

doskopov – 55.000 SIT,
D) ostala sredstva za hospitalno higieno

– 300.000 SIT;
4. material za vakuumski odvzem krvi –

1,500.000 SIT,
5. infuzijski in transfuzijski sistemi –

2,900.000 SIT,
6. Intravenozne kanile – 3,000.000 SIT,
7. elektrode in papir – vezane na obsto-

ječe aparate – 1,000.000 SIT,
8. rokavice – 2,500.000 SIT,
Skupina II: ostali medicinski potrošni ma-

terial – 12,000.000 SIT.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

44,055.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 7. 2000

do 30. 6. 2001.
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4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Breži-
ce, tajništvo, Černelčeva 15, Brežice pri
Mileni Gramc od ponedeljka do petka, tel.
0608/668106, faks 0608/668110 po
enodnevni predhodni najavi po faksu.

Dokumentacija je na voljo po predložitvi
dokazila o plačilu.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  neomejeno, vsak de-
lovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 15.000
SIT na ŽR naročnika št. 51620-603-31177,
s pripisom za zdravila skupine D in ostali
potrošni material.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  do 12. 6. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Brežice,
tajništvo, Černelčeva 15, Brežice.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 6. 2000 ob
11. uri na naslovu: Splošna bolnišnica Bre-
žice, sejna soba, Černelčeva 15, Brežice.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): kot ponudnik lahko sodeluje vsa-
ka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana
za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovo-
ljenja. Zahteve iz 40. člena ZJN so razvidne
iz razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu:  podrobnejše informacije lahko ponudniki
dobijo samo pisno na naslovu naročnika.

10.
Splošna bolnišnica Brežice

Ob-27149
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Snaga, javno podjetje, d.o.o., Nasip-
na ulica 64, 2000 Maribor, faks
062/307-661.

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

trebno dobaviti:
(1) Rezervni deli za komunalna tovor-

na vozila:
(a) rezervni deli za vozila TAM,
(b) rezervni deli za vozila MER-

CEDES, FAP,
(c) rezervni deli za vozila IVECO,
(d) rezervni deli za vozila MORO;

(2) Avtoplašči za komunalna tovorna
vozila;

(3) Osebna zaščitna sredstva.
Natančnejša specifikacija je podana v

razpisni dokumentaciji.
(c) Ocenjena vrednost naročila: skupna

ocenjena vrednost naročila: 102,500.000
SIT, razdeljena na naslednje skupine:

(1) 87,000.000 SIT,
(a) 45,000.000 SIT,
(b) 27,000.000 SIT,
(c) 8,000.000 SIT,
(d) 7,000.000 SIT,

(2) 9,000.000 SIT,
(3) 6,500.000 SIT.
Pod 1. točko: dobavijo se rezervni deli

za vsa komunalna tovorna vozila ali le za
posamezne vrste vozil – a, b, c, d.

Pod 2. točko: dobavijo se avtoplašči za
vsa komunalna tovorna vozila

Pod 3. točko: dobavijo se osebna zaščit-
na sredstva.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivno za
obdobje 12 mesecev od sklenitve pogodbe.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Snaga javno podjetje
d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor – v
tajništvu podjetja; kontaktna oseba je Stani-
slav Žagar oziroma Irena Bartok, tel.
062/33-13-551.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 24. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT v gotovini na
blagajni podjetja ali z nakazilom na žiro ra-
čun 51800-601-18972 s pripisom
»JN4/00«.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
oddati do 2. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Snaga javno podjetje, d.o.o.,
Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, tajništvo
direktorja, prevzemnica Ida Ornik.

Zapečatene kuverte, na katerih je napi-
san poleg naslovnika tudi naslov ponudni-
ka, morajo biti označene z napisom »Ne
odpiraj – ponudba« z navedbo predmeta
naročila in grupo, za katero se ponudnik
prijavlja ter številko objave tega javnega raz-
pisa.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 5. 6. 2000 ob 12. uri
na sedežu naročnika. Na odpiranju ponudb
lahko sodelujejo samo predstavniki ponud-
nikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje
pri odpiranju ponudb, ki so svoja pooblasti-
la komisiji oddali pred odpiranjem.

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): pogoji oziroma zahteve so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

Merila za ocenjevanje ponudb:
(a) tehnično-tehnološka ustreznost,
(b) reference,
(c) cena in plačilni pogoji,
(d) reklamacijski in garancijski pogoji,
(e) dobavni pogoji,
(f) ostale ugodnosti.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena let-
na pogodba na podlagi priznane sposobno-
sti za dobavo posameznih skupin blaga.

Ponudniki bodo s pisnim sklepom do
26. 6. 2000 obveščeni o izidu javnega raz-
pisa o priznani sposobnosti.

10.
Snaga, javno podjetje, d.o.o., Maribor

Ob-27220
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks
02/311-533.

2. a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: računalniška oprema.

c) Ocenjena vrednost naročila (vrednost
v SIT):

A) Strežniki, osebni računalniki, preno-
sni računalniki, tiskalniki in druga dopolnilna
računalniška oprema – 40,000.000 SIT,

B) Omrežne komponente – 5,000.000
SIT.

Skupaj – 45,000.000 SIT.
3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,

od 1. 8. 2000 do 31. 7. 2001.
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 14. 6. 2000.

(Vsak delovni dan med 11. in 13. uro).
c) Znesek in način plačila za razpisno

dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun št.
51800-603-33486, s pripisom za razpisno
dokumentacijo Računalniška oprema.

5. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 6. 2000, do
13. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 15. 6. 2000, ob 11. 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, likvidacije ali ste-
čajni postopek; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (računano od dneva odpiranja
ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti; za ponudnika, ki ni
vpisan v register pri sodišču, zadostuje po-
trdilo, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki
ga izda pristojni davčni urad;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (računano od dneva od-
piranja ponudb);

4. da ima poravnane davke in pris-
pevke določene z zakonom, zapadle do
dneva izdaje potrdila; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (računano od dneva od-
piranja ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3); potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (računano od dneva od-
piranja ponudb);
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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 % razpisanih vrst
in količin blaga iz posamezne skupine na
katero se prijavlja (ponudnik se lahko prijavi
na obe skupini ali pa na eno skupino);

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma dobave blaga;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo v prostore raču-
nalniškega centra;

9. da zagotavlja dobavo blaga najka-
sneje v roku 30 dni po prejemu naročila;

10. da bo na poziv naročnika predlo-
žil ponudbo v roku 7 dni od prejema zahtev-
ka za predložitev ponudbe;

11. da bo dobavil blago, ki ustreza
standardom in atestom, ki so potrebni v Re-
publiki Sloveniji;

12. da nudi garancijo za dobavljeno
blago najmanj eno leto po dobavi blaga;

13. da zagotavlja odpravo napake v
času trajanja garancije v roku 24 ur po prija-
vi napake;

14. da zagotavlja dobavo rezervnih
delov ter potrošnega materiala še najmanj
tri leta po izteku garancijske dobe;

15. da zagotavlja odzivni čas največ
štiri ure in servisne storitve 24 ur dnevno
vse dni v letu pod enakimi pogoji;

16. da bo na poziv naročnika predlo-
žil certifikat, ki izkazuje ustreznost dobavlje-
nega blaga standardom in atestom, ki so
veljavni v Republiki Sloveniji;

17. da zagotavlja originalne rezervne
dele po normativih proizvajalca blaga;

18. da ima najmanj tri redno zaposle-
ne certificirane sistemske inženirje (velja za
ponudnike, ki se prijavijo na skupino A);

19. da ima najmanj pet redno zapo-
slenih certificiranih sistemskih serviserjev
(velja za ponudnike, ki se prijavijo na skupi-
no A);

20. da je v letu 1999 prodal najmanj
1500 kosov osebnih računalnikov (velja za
ponudnike, ki se prijavijo na skupino A);

21. da ima s principalom ali zastopni-
kom sklenjeno veljavno pogodbo o prodaji
blaga (velja za ponudnike, ki se prijavijo na
skupino A);

22. da ima lasten, s strani proizvajal-
ca pooblaščen in usposobljen servis za bla-
go iz tega razpisa (velja za ponudnike, ki se
prijavijo na skupino A);

23.1 reference – da je v letu 1999
vsaj trem pravnim osebam prodal vsaj 50
računalniških enot (velja za ponudnike, ki
se prijavijo na skupino A);

23.2 reference – da je v letu 1999
dobavil aktivno mrežno opremo vsaj petim
pravnim osebam (velja za ponudnike, ki se
prijavijo na skupino B);

24. da ima najmanj tri redno zaposle-
ne certificirane sistemske inženirje za po-
dročje računalniških omrežij (velja za po-
nudnike, ki se prijavijo na skupino B);

25. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini:

– 1,000.000 SIT, če se prijavi na sku-
pino A) oziroma na A) in B) hkrati ali

– 10 % od razpisane vrednosti skupi-
ne B), če se prijavi samo na skupino B),
veljavno do 1. 9. 2000;

26. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10 % pogod-
bene vrednosti na podlagi predložene skle-
njene kupoprodajne pogodbe ter sklenje-
nega aneksa h kupoprodajni pogodbi;

27. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10 % pogodbene
vrednosti na podlagi predložene sklenjene
kupoprodajne pogodbe ter sklenjenega
aneksa h kupoprodajni pogodbi.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.

Merila, ki bodo uporabljena pri ocenje-
vanju ponudb:

za skupino A):
a) končna cena,
b) garancijski rok,
c) certificirani sistemski inženirji,
d) certificirani sistemski serviserji,
e) reference,
f) število prodanih osebnih računalni-

kov v RS ter
g) dobavni rok;

pri čemer predstavlja končna cena 80 %,
ostala merila od točke b) do g) pa 20 %
ocene ponudnika.

za skupino B):
a) končna cena,
b) certificirani sistemski inženirji za po-

dročje računalniških omrežij,
c) garancijski rok,
d) reference ter
e) dobavni rok;

pri čemer predstavlja končna cena 80 %
ostala merila od b) do e) pa 20 % ocene
ponudnika.

Ponudniki se lahko prijavijo na A) in B)
skupino hkrati ali pa samo na eno skupino.

Ponudniki lahko zahtevajo podatke o raz-
pisanih vrstah in količinah blaga od Skupine
za javna naročila, tel. 02/321-25-04 ali
321-25-62, katera bo le-te posredovala v
pisni obliki.

10., 11.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 0501/48-3-308/18-00 Ob-27329
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 01/132-51-25, telefaks
01/315-073.

2. (a) Kraj dobave in morebitne izvedbe
oziroma inštalacije: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana ter osta-
le organizacijske enote Ministrstva za notra-
nje zadeve v Republiki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet ugotavljanja
sposobnosti izvajalcev, proizvajalcev,
dobaviteljev in vzdrževalcev javnega na-
ročila je oprema tehničnega varovanja
oseb in objektov, informacijska oprema
in oprema za strukturirano ožičenje in
neprekinjeno napajanje, in sicer:

Sklop 1: Informacijska oprema;
– podsklop 1.1: osebni računalniki,
– podsklop 1.2: tiskalniki,
– podsklop 1.3: risalniki in čitalniki,
– podsklop 1.4: omrežna oprema.

Sklop 2: oprema za tehnično varovanje;
– podsklop 2.1: oprema za protivlom-

no varovanje,
– podsklop 2.2: oprema za protipo-

žarno varovanje,
– podsklop 2.3: oprema za prenos

alarmnih signalov in sporočil,
– podsklop 2.4: sistem televizije za-

prtega kroga – video nadzor,
– podsklop 2.5: oprema hišnih govo-

rilnih naprav.
Sklop 3: oprema strukturiranega ožiče-

nja.
(c) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-

na okvirna vrednost, ki je predvidena za
enoletno obdobje (za vse tri sklope) je
500,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave in inštalacije,
če je predvideno: razpisano opremo bo mo-
ral izbrani ponudnik dobaviti najkasneje za:

Sklop 1: informacijska oprema v 60
dneh od podpisa pogodbe;

Sklop 2: oprema za tehnično varovanje v
60 dneh od podpisa pogodbe;

Sklop 3: oprema strukturiranega ožiče-
nja v 180 dneh od podpisa pogodbe.

Naročnik si pridružuje pravico do spre-
menbe rokov pri posameznih konkretnih po-
zivih.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hla-
de (tel: 061/172-43-83).

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-18-00.
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Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni os-
novni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
navedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 12. 6. 2000, do 14. ure.

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

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 6.
2000, ob 10. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na.

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

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o do-
bavi informacijske opreme, v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti so po-
dani v razpisni dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: merila na podlagi katerih se bo dode-
ljevala usposobljenost ponudnikov so: ka-
kovost in zanesljivost delovanja opreme;
združljivost opreme z delujočo opremo in
sistemi MNZ ter ustreznost vsem tehničnim
zahtevam; vzdrževanje in servisiranje v ga-
rancijskem roku ter zagotavljanje originalnih
rezervnih delov na področju Republike Slo-
venije; kadrovska zasedba in strokovna us-
posobljenost ponudnika za opremo, ki je
predmet javnega razpisa; ustrezni atesti do-
mačih in/ali tujih institucij in ISO certifikati;
specializirano strokovno šolanje in svetova-
nje uporabniku, strokovna literatura; poslo-
vanje v Sloveniji v preteklem letu z opremo,
ki je predmet javnega razpisa; dosedanje
izkušnje; čas obstoja dobavitelja na sloven-
skem trgu; reference doma in v tujini; doka-
zilo o zastopstvu oziroma poslovnem odno-
su s poslovnimi partnerji za področja, ki so
predmet razpisa; finančna sposobnost.

Naročnik bo izbral usposobljene dobavi-
telje po posameznih podsklopih. Meja za
dodelitev usposobljenosti je doseženih 66%
vseh možnih točk.

Podrobna opredelitev meril in njihovih
vrednosti je podana v razpisni dokumentaci-
ji.

10. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
javnem naročilu je bila objavljena v Urad-
nem listu RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999,
Ob-13998.

Ministrvo za notranje zadeve

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. 110-1/00 Ob-27342
Invitation

to the International Prequalification of
Contractors for construction of the

Motorway Celje–Ljubljana
section 6 Vransko–Blagovica km

70.720–87.507,
sub-section 6/1: Vransko–Trojane km

70.720 – 79.320
1. The Motorway Company in the Re-

public of Slovenia, DARS, d.d., pursuant to
Clause 43 of the Law on Public Procure-
ments (Official Gazette RS No. 24, dated 5
May 1997), invites the Contractors to parti-
cipate in the Prequalification of Contractors
for: the Execution of Electrical and Mecha-
nical Installation in the Ločica Tunnel and
Jasovnik Tunnel.

2. The scope of the Works tendered:
2.1. Electrical and mechanical installa-

tion in the Ločica tunnel,
2.2. Electrical and mechanical installa-

tion in the Jasovnik tunnel,
2.3. Pressure pipeline for fire water with

electrical installation from the high-level sto-
rage tank to the Jasovnik tunnel,

2.4. Control centre for the remote ope-
ration of the tunnels in the MW maintenance
depot at Vransko,

2.5. Electrical installation in the V Zideh
tunnel (lighting),

2.6. 20 kV cable connection from the
Ločica power station to the power station
Jasovnik-west,

2.7. Video supervision and weather sta-
tions outside the tunnels at this subsection.

3. This investment will be financed from
proper funds of the Motorway Company in
the Republic of Slovenia (DARS) and the
loan awarded by the European Investment
Bank (EIB).

4. The estimated value of the tender
works is SIT 2.350,000,000.00.

5. Tenderers with adequate experien-
ces from all the countries may participate in
this prequalification of Contractors for per-
formance of the above quoted works.

Preferences for the domestic Bidders
will not be taken into account with this pre-
qualification.

6. Applications for this prequalification of
Contractors shall refer to the Works being
the subject of this prequalification whereby
qualified will either be recognised for all ten-
dered work – notify under item 2 – together.

7. Tenderers qualified for performance
of Works will be pursuant to the previous
paragraph herewith above and Clause 49
of Section III of the Law on Public Procure-
ments invited in writing, as expected in Sep-
tember 2000, to submit their Bids.

8. Correctly and completely filled-in do-
cumentation for the prequalification of Con-
tractors for the construction of the motor-
way Celje–Ljubljana, section Vransko–Bla-
govica shall be delivered in sealed envelo-
pe to the address: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, on or before
16th June 2000 by 9:00 a.m.

In the application shall be clearly stated
for which group of Works, quoted under
Item 2, the application refers to.

The opening of Tenders will be on 16th

June 2000 at 10:00 a.m. in the premises of
Ministry of Transport and Communications,
Langusova 4, Ljubljana, hall on the 1st floor.

Documentation received too late will be
rejected and returned unopened to the sen-
der.

9. Tenderers may obtain the necessary
documentation for the Prequalification of
Contractors at the address below upon pay-
ment of a non-refundable fee in the amount
SIT 60,000.00 (inclusive VAT) or equivalent
in a convertible currency. Payments should
be made to the bank account number:
50106-601-291863, for payments in SIT
and the bank account number 51774/7 at
Nova Ljubljanska Banka d.d. Ljubljana for
payments in other currencies in favour of
Družba za Državne ceste d.o.o. with a re-
mark “ For Prequalification Documentation”.

If requested, the documents will be
promptly dispatched by courier (DHL etc.),
however, at Tenderers’ expense, but no lia-
bility is taken from us for loss or late deli-
very. Only Tenderers taking and purchasing
the documentation will be eligible to partici-
pate in the Prequalification of Contractors.

Documentation received too late will be
rejected and returned unopened to the sen-
der.

10. The prequalification documents are
available to the Tenderers at the address
below from 15th May 2000 to 26th May
2000 between 8.00 a.m. and 2.00 p.m.
local time Monday through Friday.

11. Tenderers interested may obtain furt-
her information, may inspect and acquire the
documents for the Prequalification of Con-
tractors at the following address: Dipl.Ing. Oto
Rubinič, Družba za Državne Ceste, d.o.o.,
Tržaška 19a, room no. 103, 1109 Ljubljana,
Slovenia, phone no.: +386/61/178 8331,
fax no.:+386/61/178 8332.

The Motorway Company in the
Republic of Slovenia, DARS, d.d.

Št. 110-1/00 Ob-27361

Poziv
k predložitvi ponudb za javni razpis za

izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za gradnjo:

AC Celje–Ljubljana
odsek 6: Vransko–Blagovica km 70,720

– 87,507
pododsek 6/1: Vransko–Trojane km

70,720 – 79,320
1. Družba za avtoceste v Republiki Slo-

veniji, d.d., v skladu s 43. členom poglavja
III. zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24 z dne 5. 5. 1997) objavlja javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti: za izvedbo elektrostrojnih in-
štalacij v predorih Ločica in Jasovnik.
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2. Obseg ponudbenih del:
2.1. Elektrostrojne inštalacije v predoru

Ločica,
2.2. Elektrostrojne inštalacije v predoru

Jasovnik,
2.3. Tlačni cevovod požarne vode z elek-

tro inštalacijami od višinskega rezervoarja
do predora Jasovnik,

2.4. Komandni center za daljinsko vode-
nje predorov v AC bazi Vransko,

2.5. Elektro inštalacije v predoru V Zi-
deh (razsvetljava),

2.6. 20 kV kabelska povezava od po-
gonske centrale Ločica do pogonske cen-
trale Jasovnik-zahod,

2.7. Video nadzor ter vremenske postaje
na trasi izven predorov na tem pododseku;

3. Investicija bo financirana iz lastnih
sredstev Družbe za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d. (DARS) in kredita Evropske
investicijske banke (EIB).

4. Ocenjena vrednost vseh razpisanih
del je 2.350,000.000 SIT.

5. Javnega razpisa za izbiro izvajalca s
predhodim ugotavljanjem sposobnosti za
navedena dela se lahko udeležijo ponudniki
z ustreznimi izkušnjami iz vseh držav.

Olajšave za domače ponudnike se ne
bodo upoštevale.

6. Prijave na javni razpis za izbiro izvajal-
ca s predhodim ugotavljanjem sposobnosti
se morajo nanašati na dela, ki so predmet
tega razpisa pri čemer bo priznana sposob-
nost ponudnikom za vsa razpisana dela –
navedena v 2. točki – skupaj.

7. Ponudniki, ki jim bo priznana sposob-
nost za izvedbo razpisanih del, bodo v skla-
du z gornjim odstavkom in s 49. členom
poglavja III. zakona o javnih naročilih s pi-
snim vabilom pozvani k predložitvi ponudb
predvidoma v mesecu septembru 2000.

8. Pravilno in v celoti izpolnjeno doku-
mentacijo za javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za
gradnjo avtoceste AC Celje–Ljubljana, od-
sek Vransko–Blagovica, je potrebno v za-
pečateni kuverti dostaviti na naslov: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana do vključno 16. 6. 2000 do 9. ure.

V prijavi mora biti točno navedeno za
kateri sklop del, opisanih v 2. točki, se pri-
java nanaša.

Odpiranje ponudb bo dne 16. 6. 2000
ob 10. uri v prostorih Ministrstva za promet
in zveze, Langusova 4, Ljubljana, velika dvo-
rana v 1. nadstropju.

Prepozno prispela dokumentacija za
ugotavljanje sposobnosti bo zavrnjena in
neodprta vrnjena pošiljatelju.

9. Ponudniki lahko dobijo dokumentacijo
za predhodno ugotavljanje sposobnosti na
spodaj omenjenem naslovu ob vplačilu ne-
vračljivega zneska v višini 60.000 SIT (vključ-
no z davkom) ali v protivrednosti v katerikoli
konvertibilni valuti. Vplačila morajo biti izvrše-
na z bančnim prenosom na bančni žiro račun
št.: 50106-601-291863 za plačila v SIT ali
za plačila v tuji valuti na bančni žiro račun št.:
51774/7 pri Novi Ljubljanski banki, d.d.,
Ljubljana, v korist Družbe za državne ceste,
d.o.o. s pripisom “za dokumentacijo za ugo-
tavljanje sposobnosti”.

Ponudniku bomo na njegovo željo posla-
li razpisno dokumentacijo s kurirsko pošto
(DHL itd.) na stroške ponudnika, vendar ne

prevzamemo nikakršne odgovornosti za iz-
gubo ali prepozno dostavo. V razpisnem po-
stopku bodo upoštevani samo tisti ponudni-
ki, ki bodo plačali razpisno dokumentacijo.

10. Ponudbena dokumentacija je na raz-
polago ponudnikom na spodaj omenjenem
naslovu, in sicer od 15. 5. 2000 do 26. 5.
2000 od 8. do 14. ure po lokalnem času
od ponedeljka do petka.

11. Morebitni ponudniki lahko dobijo na-
daljna podrobnejša pojasnila, pregledajo ali
pridobe ponudbeno dokumentacijo na na-
slednjem naslovu: Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., Družba za državne ceste, d.o.o.,
Tržaška 19 a, soba št. 103, 1109 Ljublja-
na, Slovenija, tel.: +386 61 178 83 31,
fax: +386 61 178 83 32.

Družba za državne ceste

Unit Quantity
– motorway from km 11.500 to km 26.400

– preliminary works
– earth works

· excavations m3 4.400.000
· embankments m3 1.500.000
· excess or transport to depot m3 2.900.000

– pavement structures
· asphalt pavement m2 222.000
· concrete pavement m2 10.200

– drainage ysstem
– interchanges Kastelec and Črni Kal
– junction Srmin
– deviations

– major roads m’ 3.090
– local roads m’ 1.175
– field and access paths m’ 3.730

– packed rockfill and walls
– packed rockfill m’ 106
– retaining and supporting walls m’ 1.508

– displacement of public utility lines
– power lines
– telecommunication lines
– water supply
– sewage system

– relocation of rivulets and water streams m’ 5.092
– retarding basins

– basins pc 15
– earth retarding basins pc 10

– noise protection measures
– noise barriers of several sizes m2 1.480

– depot arrangement
– emergency call
– public lighting
– traffic furniture

– horizontal signs
– vertical signs
– guard rails m’ 57.430
– post delineators
– game fence m’ 21.260
– traffic signs of temporary exit

– planting and horticultural arrangement

Št. 110-1/00 Ob-27362

Invitation
to the Prequalification of Contractors

for Construction of the Motorway
Klanec–Ankaran (Srmin) from km

11.500 to km 26.400
1. The Motorway Company in the Re-

public of Slovenia, DARS, d.d.,pursuant to
Clause 43, Section III of the Law on Public
Procurements (Official Gazette RS No. 24,
dated 5 May 1997), invites the Contractors
to participate in the Prequalification of Con-
tractors for the performance of the follo-
wing works: on the Motorway Section Kla-
nec–Ankaran.

2. The scope of the Works tendered
I. Four-lane motorway alignment from km

11.500 to km 26.400:
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II. Viaduct Črni Kal, l = 1065 m’
III. Viaduct Bivje, l = 560 m’
IV. Tunnel Kastelec, ll = 2.240 m,

ld = 2.182 m
V. Tunnel Dekani, ll = 2.108 m,

ld = 2.169 m
VI. Other structures:
– 6 underpasses
– 3 overpasses
– 4 bridges
– 2 viaducts in the total length of 305 m’
3. Expected completion period of the

stated Works is for:
– Works under Item 2./I. four-lane mo-

torway – 34 months,
– Works under Item 2./II. viaduct Črni

Kal – 32 months,
– Works under Item 2./III. viaduct Bivje

– 18 months,
– Works under Item 2./IV. tunnel Kaste-

lec – 32 months,
– Works under Item 2./V. tunnel Dekani

– 32 months,
– Works under Item 2./VI. other structu-

res – 24 months,
from the day the Contractor is introdu-

ced into Work.
4. The investment will be financed from

DARS (Motorway Company in the Republic
of Slovenia d.d.) proper funds and credit
awarded by the European Investment Bank
(EIB).

5. The estimated value of the tender
works is SIT 48,700,000,000.00.

6. Tenderers with adequate experience
from any country can participate in this pre-
qualification of Contractors.

Domestic tenderers will not be given any
special preference.

7. Applications for this prequalification
of Contractors shall refer to the Works be-
ing the subject of this prequalification whe-
reby qualified will be Contractors either for
all the Works in total (groups I.–VI.) or sepa-
rately by groups (I., II., III., IV., V., VI.) of the
Works quoted under item 2 herewith above
and the requirements given in this prequali-
fication shall be complied with for each
group of Works separately.

8. Tenderers qualified for performance
of Works will be pursuant to the previous
paragraph herewith above and Clause 49
of Section III of the Law on Public Procure-
ments invited in writing, as expected in Au-
gust 2000, to submit their Bids.

9. Correctly and completely filled-in do-
cumentation for the prequalification of Con-
tractors for the construction of the motor-
way Klanec–Ankaran shall be delivered in
sealed envelope to the address: Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, Ljublja-
na, on or before 15th June 2000 by
9:00 a.m.

In the application shall be clearly stated
for which group of Works, quoted under
Item 2, the application refers to.

The opening of Tenders will be on 15th

June 2000 at 10:00 a.m. in the premises of
Ministry of Transport and Communications,
Langusova 4, Ljubljana, hall on the 1st floor.

Documentation received too late will be
rejected and returned unopened to the sen-
der.

10. Tenderers may obtain the necessary
documentation for the Prequalification of

Contractors at the address below upon pay-
ment of a non-refundable fee in the amount
SIT 60.000,00 (inclusive VAT) or equivalent
in any convertible currency. The payments
must be made through a bank transfer to
the bank giro account no.:
50106-601-291863 for payments in SIT,
and to the bank giro account no.: 51774/7
for payments in foreign currency, at Nova
Ljubljanska Banka d.d., Ljubljana, on behalf
of the Engineering Company for Public
Roads (Družba za državne ceste, d.o.o.)
with the note “For Prequalification Docu-
mentation”.

If requested by the tenderer, the docu-
ments will be promptly dispatched by cou-
rier (DHL etc.), however, at Tenderers’ ex-
pense, but no liability is taken from us for

loss or late delivery. Only Tenderers purc-
hasing the documentation will be eligible to
participate in the Prequalification of Con-
tractors.

11. The prequalification documents will
be available to the Tenderers at the address
below from 12th May 2000 up to 29th May
2000 between 8 a.m. and 2 p.m. local
time, from Monday through Friday.

12. Potential bidders may obtain further
detailed explanations, check or obtain ten-
der documentation at the following address:
Oto Rubinič, BSc, CEng., Družba za držav-
ne ceste, d.o.o., Tržaška 19 a, room no.
103, 1109 Ljubljana, Slovenia, tel.: +386
61 178 83 31, fax: +386 61 178 83 32.

The Motorway Company in the
Republic of Slovenia, DARS, d.d.

Št. 110-1/00 Ob-27363

Poziv
k predložitvi ponudb za javni razpis za

izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za gradnjo
odseka AC Klanec–Ankaran (Srmin) od

km 11,500 do km 26,400
1. Družba za avtoceste v Republiki Slo-

veniji d.d. v skladu s 43. členom poglavja
III. zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24 z dne 5. 5. 1997) objavlja javni razpisa
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti: za gradnjo odseka AC
Klanec – Ankaran.

2. Obseg ponudbenih del
I. Trasa štiripasovne avtoceste od km

11,500 do km 26,400, ki obsega:

Enota Količina
– osnovna trasa od km 11,500 do km 26,400

– preddela
– zemeljska dela

· izkopi m3 4.400.000
· nasipi m3 1.500.000
· višek oziroma odvoz v deponijo m3 2.900.000

– voziščne konstrukcije
· asfaltno vozišče m2 222.000
· betonsko vozišče m2 10.200

– odvodnjavanje
– priključka Kastelec in Črni Kal
– razcep Srmin
– deviacije

– glavne ceste m’ 3.090
– lokalne ceste m’ 1.175
– poljske in dostopne poti m’ 3.730

– kamnite zložbe in zidovi
– kamnite zložbe m’ 106
– oporni in podporni zidovi m’ 1.508

– prestavitve komunalne infrastrukture
– elektrovodi
– TK vodi
– vodovodi
– kanalizacija

– regulacije hudournikov in vodotokov m’ 5.092
– zadrževalni bazeni

– bazeni kos 15
– zemeljski zadrževalniki kos 10

– protihrupni ukrepi
– protihrupne ograje raznih dimenzij m2 1.480

– ureditev deponij
– klic v sili
– javna razsvetljava



Stran 3756 / Št. 39 / 12. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Enota Količina
– prometna oprema

– horizontalna signalizacija
– vertikalna signalizacija
– odbojne ograje m’ 57.430
– smerniki
– zaščitna ograja za divjad m’ 21.260
– prometna signalizacija začasnega izvoza

– zasaditev in hortikulturna ureditev

II. Viadukt Črni Kal, l = 1065 m’

III. Viadukt Bivje, l = 560 m’

IV. Predor Kastelec, ll = 2.240 m,
ld = 2.182 m

V. Predor Dekani, ll = 2.108 m,
ld = 2.169 m

VI. Ostali objekti:

– 6 podvozov

– 3 nadvozi

– 4 mostovi

– 2 viadukta, skupne dolžine 305 m’

3. Predvideni čas za izvedbo navedenih
del je za:

– dela pod točko 2./I. trasa štiripasovne
avtoceste – 34 mesecev,

– dela pod točko 2./II. viadukt Črni Kal
– 32 mesecev,

– dela pod točko 2./III. viadukt Bivje –
18 mesecev,

– dela pod točko 2./IV. predor Kastelec
– 32 mesecev,

– dela pod točko 2./V. predor Dekani –
32 mesecev,

– dela pod točko 2./VI. ostali objekti –
24 mesecev,

od uvedbe izvajalca v delo.

4. Investicija bo financirana iz lastnih
sredstev Družbe za avtoceste v Republiki
Sloveniji, DARS d.d. in kredita Evropske
investicijske banke (EIB).

5. Ocenjena vrednost vseh razpisanih
del je 48.700,000.000 SIT.

6. Javnega razpisa za izbiro izvajalca s
predhodim ugotavljanjem sposobnosti za
navedena dela se lahko udeležijo ponudniki
z ustreznimi izkušnjami iz vseh držav.

Olajšave za domače ponudnike se ne
bodo upoštevale.

7. Prijave na javni razpis za izbiro izvajal-
ca s predhodim ugotavljanjem sposobnosti
se morajo nanašati na dela, ki so predmet
tega razpisa, pri čemer bo priznana spo-
sobnost ponudnikom za vsa razpisana dela
skupaj (sklopi I.–VI.) ali ločeno po sklopih
(I., II., III., IV., V., VI.) razpisanih del, nave-
denih v točki 2., pri čemer morajo biti izpol-
njene zahteve, navedene v tem razpisu, za
vsako postavko del posebej.

8. Ponudniki, ki jim bo priznana sposob-
nost za izvedbo razpisanih del, bodo v skla-
du z gornjim odstavkom in z 49. členom
poglavja III. zakona o javnih naročilih s pi-

snim vabilom pozvani k predložitvi ponudb
predvidoma v mesecu avgustu 2000.

9. Pravilno in v celoti izpolnjeno doku-
mentacijo za javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za
gradnjo odseka AC Klanec–Ankaran, je po-
trebno v zapečateni kuverti dostaviti na na-
slov: Družba za državne ceste, d.o.o, Tr-
žaška 19a, Ljubljana, do vključno 15. 6.
2000 do 9. ure.

V prijavi mora biti točno navedeno za
kateri sklop del, opisanih v 2. točki, se prija-
va nanaša.

Odpiranje ponudb bo dne 15. 6. 2000
ob 10. uri v prostorih Ministrstva za promet
in zveze, Langusova 4, Ljubljana, velika dvo-
rana v 1. nadstropju.

Prepozno prispela dokumentacija za
ugotavljanje sposobnosti bo zavrnjena in
neodprta vrnjena pošiljatelju.

10. Ponudniki lahko dobijo dokumenta-
cijo za predhodno ugotavljanje sposobnosti
na spodaj omenjenem naslovu ob vplačilu
nevračljivega zneska v višini 60.000 SIT
(vključno z davkom na dodano vrednost) ali
v protivrednosti v katerikoli konvertibilni va-
luti. Vplačila morajo biti izvršena z bančnim
prenosom na bančni žiro račun št.:
50106-601-291863 za plačila v SIT ali za
plačila v tuji valuti na bančni žiro račun št.:
51774/7 pri Novi Ljubljanski banki, d.d.,
Ljubljana, v korist Družbe za državne ceste,
d.o.o., s pripisom “za dokumentacijo za
ugotavljanje sposobnosti”.

Ponudniku bomo na njegovo željo po-
slali razpisno dokumentacijo s kurirsko po-
što (DHL itd.) na stroške ponudnika, ven-
dar ne prevzamemo nikakršne odgovorno-
sti za izgubo ali prepozno dostavo. V razpi-
snem postopku bodo upoštevani samo tisti
ponudniki, ki bodo plačali razpisno doku-
mentacijo.

11. Ponudbena dokumentacija je na raz-
polago ponudnikom na spodaj omenjenem
naslovu in sicer od 12. 5. 2000 do 29. 5.
2000 od 8. do 14. ure po lokalnem času
od ponedeljka do petka.

12. Morebitni ponudniki lahko dobijo na-
daljna podrobnejša pojasnila, pregledajo ali
pridobe ponudbeno dokumentacijo na na-
slednjem naslovu: Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., Družba za državne ceste, d.o.o.,
Tržaška 19a, soba št. 103, 1109 Ljubljana,
Slovenija, tel.: +386 61 178 83 31, fax:
+386 61 178 83 32.

Družba za državne ceste

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Št. 404-08-127/2000 Ob-27328
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 26, Ljubljana, št. telefaksa:
061/131-81-64

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje sistemov
in naprav zvez.

Predmet vzdrževanja Orientacijska
vrednost naročila

v SIT
1.1 Infrastruktura sistema zvez
Zare 9,000.000
1.2 Radijske postaje Vertex 649.760
1.3 Radijske postaje Kenwood 2,200.000
1.4 Sistemi rezervnega napajanja
(DEA) 5,000.000
1.5 Klimatske naprave 4,500.000
1.6 Računalniška oprema v centrih
za obveščanje 4,000.000
Skupna ocenjena vrednost: 25,349.760

3. Kraj izvedbe: različne lokacije v RS.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: julij

2000 – junij 2001.
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 pl. 24,
Ljubljana, kont. oseba Boštjan Purkat, tel.
171-25-86, soba št. 365, vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS PUS 8/2000), na račun št.
50100-637-55216.

Prevzem razpisne dokumentacije je lah-
ko osebno ali po pošti. Pred tem je potreb-
no predložiti:

– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora na-
slednje podatke: navedba polnega naslova,
davčno številko, št. javnega razpisa, sklic
na številko),

– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 5. 6. 2000 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 8/2000 – vzdrževanje sistemov in na-
prav zvez«.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 6. 2000 ob
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11. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, soba št.
564.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti – kva-
lifikacijski del (40. člen ZJN):

8.1 Naročnik bo sposobnost ocenjeval z
naslednjimi izločitvenimi pogoji:

a) Izpolnjeno povabilo k oddaji ponud-
be;

b) Izjava ponudnika, da se strinja z vsebi-
no razpisnih pogojev oziroma razpisne do-
kumentacije ter s splošnimi pogodbenimi
pogoji ter da bo ponudbo pripravil skladno z
navodilom za izdelavo ponudbe;

c) Overjeno dokazilo pristojnega organa
o registraciji ponudnika za dejavnost, v ka-
tero sodi izvajanje javnega naročila in ki na
dan odpiranja ponudb ni starejše od 30 dni
– na naslovno stran vpisati vrsto, št. in da-
tum dokazila;

d) Odločba pristojnega organa o izpol-
njevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvaja-
nje javnega naročila – na naslovno stran
vpisati št. in datum dokazila;

e) Izjava ponudnika o stanju na dan po-
nudbe – podpisana in žigosana;

f) BON 1, BON 2 oziroma BON 3, za
samostojne podjetnike pa davčna napoved;

g) Dokazila pristojnih organov, da ima
ponudnik na dan priprave ponudbe porav-
nane vse davke in prispevke, določene z
zakonom;

h) Bančna garancija za resnost ponud-
be;

i) Izjavo, da ima ponudnik lastno servi-
sno službo z najmanj dvema usposobljeni-
ma in redno zaposlenima serviserjema;

j) Certifikat (SIQ) o kalibraciji merilnih
inštrumentov neobhodno potrebnih pri
servisiranju opreme, ki je predmet ponud-
be;

k) Izjavo, ponudnika o verodostojnosti
odgovorov na vprašalnik za vrednotenje po-
nudnika in njegovih storitev.

8.2 Ocenjevalna merila, ki bodo uporab-
ljena pri priznanju sposobnosti ponudnikom:

8.2.1. Splošna vprašanja
– pooblaščen servis (največ 25 točk);
– število zaposlenih in usposobljenih ser-

viserjev v servisni službi ponudnika na po-
dročju, ki je predmet javnega razpisa (naj-
več 25 točk);

– skupen čas usposabljanj serviserjev na
leto (največ 25 točk);

– zagotavljanje rezervnih delov v času
življenjske dobe (največ 10 točk);

– možnost servisiranja na celotnem ob-
močju Republike Slovenije (največ 15 točk);

– možnost servisiranja na terenu (največ
20 točk);

– skupno število servisnih instrumentov
(največ 15 točk);

– zagotavljanje rezervnih delov (največ
20 točk);

– garancija na vgrajen material (največ
20 točk);

– dosedanje reference v državnih insti-
tucijah (seznam) (največ 25 točk).

8.2.2. Vprašanja v zvezi z vzdrževanjem
sistema zvez

Ali ponudnik že vzdržuje večji sistem zvez
z več kot desetimi repetitorskimi postajami?
(največ 25 točk)

Ali ponudnik že vzdržuje sistem osebne-
ga klica po standardu POCSAG? (največ 25
točk)

Število serviserjev z opravljenim izpitom
za delo na višini (največ 50 točk)

8.2.3. Vprašanja v zvezi z vzdrževanjem
radijskih postaj Vertex

Ali ponudnik vzdržuje radijske postaje
uporabnika s 50 ali več postajami, (največ
50 točk)

Koliko tipov radijskih postaj vzdržuje po-
nudnik (največ 50 točk)

8.2.4. Vprašanja v zvezi z vzdrževanjem
radijskih postaj Kenwood

Ali ponudnik vzdržuje radijske postaje
uporabnika s 500 ali več postajami, (največ
50 točk)

Koliko tipov radijskih postaj vzdržuje po-
nudnik (največ 50 točk)

8.2.5. Vprašanja v zvezi s sistemi rezerv-
nega napajnja DEA

Koliko sistemov rezervnega (DEA) napa-
janja že vzdržuje ponudnik (največ 50 točk)

Ali ponudnik vzdržuje tudi opremo daljin-
skega nadzora naprav za neprekinjeno (UPS)
in rezervno (DEA) napajanje? (največ 25 točk)

Ali ima ponudnik možnost daljinskega
nadzora pri vzdrževanju ? (največ 25 točk)

8.2.6. Vprašanja v zvezi s klima naprava-
mi

Število modelov ionizatorjev zraka, ki jih
že vzdržuje ponudnik (največ 25 točk)

Število modelov vlažilcev zraka, ki jih že
vzdržuje ponudnik (največ 25 točk)

Koliko modelov klimatskih sistemov že
vzdržuje ponudnik (največ 50 točk)

8.2.7. Vprašanja v zvezi z računalniško
opremo

Koliko modelov računalnikov že vzdržuje
ponudnik (največ 50 točk)

Koliko računalniških omrežij že vzdržuje
ponudnik (največ 50 točk)

Maksimalno možno število pridobljenih
točk je 300. Naročnik bo s sklepom priznal
sposobnost tistim ponudnikom, ki bodo do-
segli 200 točk in več.

V nadaljevanju postopka bo naročnik po-
slal pozive za oddajo ponudbe (predmetni
del), na osnovi katerih bo naročnik ponovno
točkoval ponudbe, po naslednjih kriterijih:

Zap. Kriteriji Vrednost uteži
št.

1. Cena v SIT u1 = 500
2. Čas odprave napake v urah u2 = 200

Izračun ocene posamezne ponudbe:

najnižja_cena najkrajši_pon._čas
ocena_ponudbe = ------------------------ *u1 + ------------------------------- *u2

cena ponujeni_čas

Legenda:

ocena_ponudbe – številčna vrednost v
območju med 0 in 700 zaokrožena na dve
decimalni mesti

najnižja_cena – najnižja ponujena cena
izmed ponujenih cen vseh ponudnikov za
posamezni predmet javnega naročila

cena – ponujena cena v ocenjevani po-
nudbi za posamezni predmet javnega naro-
čila

najkrajši_ponujeni_čas – najkrajši ponu-
jeni čas odprave napake izmed ponujenih
časov vseh ponudnikov za posamezni pred-
met javnega naročila

ponujeni_čas – ponujen čas odprave na-
pake v ocenjevani ponudbi za posamezni
predmet javnega naročila

Najvišja možna ocena je lahko 700 točk.
Na podlagi seštevka točk, pridobljenih iz

prve stopnje javnega razpisa (kvalifikacijski
del) in druge stopnje (predmetni del), bo
naročnik izbral ponudnike za posamezne
skupine z najvišjim številom pridobljenih
točk, s katerimi bo sklenil vzdrževalno po-
godbo.

Najvišja skupna možna ocena je lahko
1000 točk.

9. Ostali podatki: dodatne informacije
se dobijo na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo RS, Kardeljeva pl. 24, kont. oseba Mar-
ko Grubar, tel. 061/171-25-70.

Ministrstvo za obrambo



Stran 3758 / Št. 39 / 12. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Javni razpisi

Ob-27301
Pri javnih razpisih Ministrstva za gospo-

darske dejavnosti, objavljenih v Ur. l. RS,
št. 36-37 z dne 5. 5. 2000 je v sklopu
razpisov pod Ob-26764, Ob-26765,
Ob-26766, Ob-26767, Ob-26768,
Ob-26768 in Ob-26770, izpadel naslednji
tekst:

Republika Slovenija, Ministrstvo za gos-
podarske dejavnosti, Kotnikova 5/II, Ljub-
ljana, objavlja

nabor ukrepov
za spodbujanje povezovanja podjetij in

razvoj grozdov v Sloveniji
Izhodišča
Spodbujanje medpodjetniškega povezo-

vanja je eno prioritetnih področij v Razvoj-
nem programu za povečanje konkurenčnosti
slovenske industrije, ki ga je Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti (v nadaljevanju mini-
strstvo) začrtalo za obdobje 2000–2003.

Za spodbujanje medpodjetniškega po-
vezovanja je ministrstvo že v letu 1999 pri-
čelo z izvajanjem projekta “Spodbujanje po-
vezovanja podjetij, specializacij v proizvod-
nih verigah in skupnega razvoja mednarod-
nih trgov po sistemu grozda“. V marcu 2000
je bila zaključena prva faza projekta, ki vklju-
čuje pregled geografske koncentracije pod-
jetij in identifikacijo proizvodno-storitvenih
sistemov kot osnove za potencialni razvoj
grozdov v Sloveniji.

Koncept povezovanja in devet že identi-
ficiranih proizvodno storitvenih sistemov, ki
imajo potencial za razvoj grozdov, je pred-
stavljen v povzetku rezultatov 2. faze pro-
jekta, ki je priložen vsem razpisnim doku-
mentacijam.

Grozd sestavljajo medsebojno povezana
podjetja iz različnih dejavnosti in druge insti-
tucije, ki so pomembne za krepitev konku-
renčnosti. Kot kažejo številne svetovne iz-
kušnje je tako povezovanje tudi eden bistve-
nih dejavnikov konkurenčnosti regij in/ali
držav, ker se v grozdu razvije unikatno zna-
nje, ki ga tekmeci težko posnemajo. Prav to
znanje pa je tisto, ki podjetjem, regijam in
državam zagotavlja dolgoročne konkurenč-
ne prednosti kljub naraščajoči globalizaciji.
Zato ni naključje, da predstavljajo grozdi v
svetovno konkurenčnih gospodarstvih po-
memben element tržne strukture.

Pri oblikovanju nabora ukrepov za pos-
peševanje medpodjetniškega povezovanja
in razvoja grozdov je upoštevalo ministrstvo
naslednja dejstva:

– da je medpodjetniško povezovanje, ki
bi omogočalo hiter razvoj grozdov, v Slove-
niji relativno šibko;

– da je infrastruktura, ki bi pomagala pos-
peševati razvoj grozdov, šele v nastajanju;

– da je, kot kažejo rezultati iz prve faze
projekta, možno razviti v Sloveniji (vsaj) de-
vet potencialnih grozdov.

Na podlagi razvojnih ciljev in trenutnega
stanja v slovenski industriji je ministrstvo ob-
likovalo ukrepe, ki jih razpisuje v treh sklo-
pih:

I. Spodbujanje povezovanja podjetij
Razpis št. 1: Javni razpis za spodbujanje

skupnih nastopov slovenskih podjetij na
mednarodnih trgih

Razpis št. 2: Javni razpis za spodbujanje
razvoja skupnih izdelkov/programov

Razpis št. 3: Javni razpis za spodbujanje
skupnih projektov za izboljšave v tehno-
loških procesih

Razpis št. 4: Javni razpis za spodbujanje
povezovanja in specializacij v proizvodnih
verigah

II. Razvoj infrastrukture za razvoj groz-
dov

Razpis št. 5: Javni razpis za izbor stro-
kovnjakov za sodelovanje v projektu spod-
bujanja razvoja grozdov v Sloveniji, s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti

Razpis št. 6: Javni razpis za izbor izvajal-
ca programa usposabljanja pospeševalcev
za razvoj grozdov v Sloveniji

III. Izbor pilotnega projekta
Razpis št. 7: Javni razpis za izbor pilot-

nega projekta razvoja grozdov v Sloveniji, s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-27221
Na podlagi 6. člena zakona o organiza-

ciji in delovnem področju ministrstva (Ur. l.
RS, št. 71/94, 47/97 in 60/99), 73. člena
pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/2000) in zakona o izvrševanju proraču-
na Republike Slovenije za leto 2000 (Ur. l.
RS, št. 9/2000) objavlja Ministrstvo za gos-
podarske dejavnosti, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana

javni razpis
za spodbujanje internacionalizacije

slovenskih podjetij
1. Proračunski uporabnik: Ministrstvo za

gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljub-
ljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje dela stroškov podjetij pri pri-
dobivanju strateških partnerjev in vzpostav-
ljanjem poslovnih povezav slovenskih pod-
jetij s podjetji v tujini.

Projekt spodbujanja internacionalizacije
slovenskih podjetij je del programa pospe-
ševanja podjetniškega razvoja in konkurenč-
nosti slovenske industrije, ki ga je začrtala
Vlada RS s proračunom za leto 2000.

Ministrstvo želi s projektom spodbuditi
podjetja k preučitvi možnosti in izvajanju ak-
tivnosti za pridobivanje strateških partnerjev
ter vzpostavljanje proizvodnih in tržnih po-
vezav s podjetji v tujini.

S tem razpisom želi ministrstvo:
– podpreti slovenska podjetja pri nasto-

panju na mednarodnih trgih,
– spodbuditi povezovanje slovenskih

podjetij s tujimi partnerji za nastope na tret-
jih trgih,

– spodbuditi tesnejše sodelovanje slo-
venskih podjetij s tujimi investitorji v Sloveni-
ji (skupne naložbe, dobaviteljske mreže).

Ministrstvo bo sofinanciralo podjetjem
stroške pri vzpostavljanju poslovnih pove-
zav in izvajanju skupnih projektov s podjetji
iz tujine:

1. v fazi preverjanja poslovnih idej in
identifikacije potencialnih partnerjev,

2. v fazi priprave skupnega projekta
ali investicijskega programa,

3. v fazi realizacije skupnega progra-
ma ali naložbe.

Posamezno podjetje sme kandidirati za
sofinanciranje enega projekta v okviru po-
sameznega predmeta sofinanciranja.

Upravičeni stroški, ki so, v skladu s pra-
vili o dodeljevanju državnih pomoči, lahko
predmet sofinanciranja s strani ministrstva,
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

3. Pogoji za sodelovanje:
Na razpis se lahko prijavijo podjetja:
– s sedežem v Republiki Sloveniji,
– ki niso v stečajnem postopku, prisilni

poravnavi ali likvidaciji;
– ki so v razpisnem roku predložila zah-

tevano dokumentacijo, kot je določena v
razpisni dokumentaciji.

Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja, ki bi (so) bila za isti namen sofinan-
cirana iz drugih sredstev državnega prora-
čuna.

4. Merila za izbiro projektov:
Popolne vloge bo ocenila strokovna ko-

misija ministrstva na osnovi naslednjih me-
ril:

– utemeljenost projekta, zlasti z vidika
poslovne utemeljenosti in transparentnosti
predložene vloge, organizacije izvajanja pro-
jekta ter predvidenih učinkov;

– finančne konstrukcije projekta z vidika
stroškovne sprejemljivosti ter skladnosti
stroškov z načrtom izvajanja projekta.

5. Višina sredstev in pogoji sofinanci-
ranja

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
bodo na razpolago za sofinanciranje projek-
tov znaša 300,000.000 SIT. Sredstva bre-
menijo proračunsko postavko 6372, Prora-
čuna RS za leto 2000. Višina sofinanciranja
posameznega projekta bo odvisna od izpol-
njevanja meril iz 4. točke razpisa, vendar ne
bo mogla preseči 50 % vrednosti posamez-
nega projekta.

6. Način prijave in razpisni rok: popolna
vloga, v skladu s prejetimi navodili iz razpi-
sne dokumentacije, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do
vključno 26. junija 2000 (velja poštni žig do
vključno 23. 6. 2000 ali oddaja v vložišče
MGD, Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do
26. 6. 2000 do 12. ure) v zaprti ovojnici
pod oznako “Ne odpiraj – vloga na razpis”,
z navedbo naslova “spodbujanje internacio-
nalizacije slovenskih podjetij“ in številko ob-
jave razpisa v Uradnem listu RS na prednji
ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji
strani. Vlog, ki ne bodo prispele pravoča-
sno, komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prosilcem.

7. Datum odpiranja vlog: odpiranje pris-
pelih vlog ni javno in bo 29. 6. 2000.

8. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od odpiranja vlog.

9. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na internet naslovu ministrstva:
http://www.mgd.si, oziroma na sedežu Mi-
nistrstva za gospodarske dejavnosti. Dodat-
ne informacije so na voljo na sedežu Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti, Kotniko-
va 5/II, Ljubljana, tel: 061 178 32 93, fax:
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061 132 22 66, kontaktna oseba: Mateja
Mešl; e-mail: Mateja.Mesl@gov.si, vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 922-00-14/97 Ob-27330
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropske skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Uradni list RS,
št. 17/93), v zvezi s točko 9 prvega odstav-
ka 55. člena zakona o javnih naročilih (Urad-
ni list RS, št. 24/97), objavlja Republika
Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor

3. javni razpis
za nabavo opreme za Obalno
oceanografsko postajo Piran

ki jo sofinancira Evropska skupnost iz
sredstev Phare, v oviru Programa čezmej-
nega sodelovanja z Italijo 1998, projekt št.
SL-9802.02.01.03.

Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse fizične in pravne osebe iz držav članic
Evropske unije in iz dežel koristnic progra-
ma PHARE v Centralni in Vzhodni Evropi, ki
dobavljajo blago z izvorom iz teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dobava opreme (v

dveh sklopih) za oceanografski in ekološki
nadzor v slovenskem morju, ki ga opravlja
Obalna oceanografska postaja v Piranu.

Ponudniki se lahko prijavijo le na razpis v
celoti. Ponudba mora popolnoma ustrezati
opisu v tehničnih specifikacijah.

Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od
skrajnega roka prispetja ponudb.

Naročnik si, na podlagi ponujenih cen
po enoti, pridržuje pravico spremembe ob-
sega kupljenega blaga za 15% več ali manj
od količin, ki so predvidene v razpisu.

Oprema se dostavi na naslov: Nacional-
ni inštitut za biologijo, Morska biološka po-
staja Piran, Fornače 41, 6330 Piran, Slove-
nija.

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 pravilom za
ponudnike in sklenitev pogodbe za dobave
blaga. Naročnik ni obvezan sprejeti niti naj-
cenejše niti katerekoli od ponudb ali oddati
naročilo.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v an-

gleškem jeziku in mora ustrezati naslednjim
dokumentom:

1. navodilom ponudnikom za pogodbe
za dobave blaga;

2. posebnim razpisnim pogojem za po-
godbe za dobave blaga;

3. tehničnim specifikacijam;
4. obrazcu ponudbenega predračuna;
5. splošnim pravilom za ponudnike in

sklenitev pogodbe za dobave blaga [splošni
pogoji za dobave blaga, ki se financirajo s
sredstvi sklada PHARE so priloženi le v ved-
nost].

Ti dokumenti sestavljajo popolno razpi-
sno dokumentacijo, ki jo je na osnovi pisne
zahteve mogoče brezplačno dobiti na na-

slovu: Nacionalni inštitut za biologijo, Mor-
ska biološka postaja Piran, Fornače 41,
6330 Piran, Slovenija faks
+386-66-746-367 tel: +386-66-746-368,
kontaktna oseba: dr. Vlado Malačič.

Pisne zahteve zainteresiranih ponudni-
kov za razpisno dokumentacijo morajo pris-
peti priporočeno na zgoraj omenjeni naslov
najkasneje v roku 10 dni od dneva objave
tega obvestila v Uradnem listu RS.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo biti do-

stavljene najkasneje do 12. 6. 2000 do
10. ure po lokalnem času na naslov: Nacio-
nalni inštitut za biologijo, Morska biološka
postaja Piran, Fornače 41, 6330 Piran, Slo-
venija.

Odpiranje ponudb se bo vršilo dne
12. 6. 2000 ob 13. uri po lokalnem času
na istem naslovu. Odpiranja ponudb se lah-
ko udeleži le en predstavnik ponudnika s
pismenim pooblastilom.

RS, Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 922-00-14/97 Ob-27332
Following the Decree on ratification of

the Framework Agreement between the
Government of the Republic of Slovenia and
the European Community Commission on
Implementation of Measures related to Fi-
nancial, Technical and other Forms of
Co-operation (OG RS 17/93) and in rela-
tion with the Point 9, Para 1 of the Art. 55 of
the Law on Public Procurement (OG RS
24/97), the Republic of Slovenia, Ministry
of Environment and Physical Planning is-
sues this

Invitation to Public Tender No 3
for the Provision of Equipment for the
Coastal Oceanographic Station Piran

which will be co-financed by the Euro-
pean Commission from PHARE funds in the
framework of the Cross-border
Co-operation Programme with Italy 1998,
project No SL-9802.02.01.03.

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union and of the
PHARE programme beneficiary countries
from Central and Eastern Europe, who offer
to supply goods originating from those
countries.

1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for the

selection of supplier of equipment (in two
Lots) for oceanographic and ecological
monitoring of Slovenian waters which is con-
ducted by the Marine Biological Station in
Piran.

Any Tenderer may tender only for both
of the Lots. The supplies tendered must
fully conform with the detailed description
as set out in the Technical Specifications.

The Tenderer is bound by his offer for a
period of 60 days as from the final date for
submission of tenders.

The Contracting Authority reserves the
right to purchase, based on the unit price
tendered, 15% units less or more than the
quantities of goods indicated in appended
Schedule of Prices.

The supplies must be delivered to the
following address: Nacionalni inštitut za bi-

ologijo, Morska biološka postaja Piran, For-
nače 41, 6330 Piran, Slovenia.

2. Procedure and Conditions of Contract
The supplier will be selected following

the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Manu-
al, European Commission, September
1997). The conditions of Contract will com-
ply with the General regulations for Tenders
and the Award of Supply contracts. The
Contracting Authority is not bound either to
accept the lowest or any offer or to award
any Contract.

3. Tender Dossier
The following documents in English are

issued to enable you to tender:
1. Instructions to Tenderers for Supply

Contracts.
2. Special Tender Conditions for Supply

Contracts.
3. Technical Specifications.
4. Schedule of Prices.
5. General Regulations for Tenders and

the Award of Supply Contracts [General
conditions for Supply Contracts Financed
from PHARE Funds 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: Nacionalni inštitut za biolog-
ijo, Morska biološka postaja Piran, Fornače
41, 6330 Piran, Slovenia fax:
+386-66-746-367, tel: +386-66-746-368,
contact person: Dr. Vlado Malačič.

Written requests for Tender Dossier
should be received by registered mail at the
above mentioned address in 10 days after
publication of this announcement in the Of-
ficial Gazette at the latest.

4. Submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be sub-

mitted, at the latest, on June 12th, 2000 at
10.00 a.m. local time, at: Nacionalni inštitut
za biologijo, Morska biološka postaja Piran,
Fornače 41, 6330 Piran, Slovenia.

The tenders will be opened in public
session on June 12th, 2000 at 1.00 p.m.
local time at the same address.

Only one Tenderer´s representative,
submitting the power of attorney, may at-
tend the opening session.

RS, the Ministry of Environment and
Physical Planning

RS, the Ministry of Environment and
Physical Planning

Ob-27312
Pospeševalni center za malo gospo-

darstvo, Dunajska 156/I Ljubljana v sodelo-
vanju z Ministrstvom za malo gospodarstvo
in turizem, Zavodom Republike Slovenije za
zaposlovanje, Ministrstvom za delo, družino
in socialne zadeve, Ministrstvom za znanost
in tehnologijo ter Ministrstvom za gospodar-
ske dejavnosti kot naročniki in sofinancerji
programa razpisujejo na podlagi določil za-
kona o izvrševanju proračuna Republike Slo-
venije za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00),
pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/00), programa dela PCMG za leto 2000
in 2001 in programa uvajanja dela na domu
in dela na daljavo kot podprograma akcij-
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skega programa zaposlovanja, sprejetega
na 135. seji Vlade RS 18. 11. 1999.

javni razpis
za izbor podizvajalca na področju
uvajanja dela na domu in dela na

daljavo
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbor podizvajalca na

področju uvajanja dela na domu in dela na
daljavo. Vladni program uvajanja dela na do-
mu in dela na daljavo je izvedbeni podpro-
gram Akcijskega programa zaposlovanja za
leti 2000 in 2001. Gre za razpis za izbiro
podizvajalca nalog za razvoj novih oblik dela
ter za izvedbo drugih nalog, povezanih z
razvojem dela na daljavo in dela na domu, ki
bo v sodelovanju s Pospeševalnim centrom
za malo gospodarstvo uresničeval cilje spre-
jetega programa v obdobju 2000–2002.

II. Namen razpisa
Namen razpisa je zagotoviti sistematični

pristop k pospeševanju novih oblik poslov-
nih priložnosti in vzpostavitev pogojev za
intenzivnejše vključevanje ljudi v različne
fleksibilnejše oblike dela na domu in dela
na daljavo in s tem kreiranje novih oblik
zaposlitev ali samozaposlitev, z vzpostavitvi-
jo nacionalne koordinacije aktivnosti na po-
dročju odpravljanja ovir pri uvajanju obeh
oblik dela, z vzpostavitvijo potrebne skupne
razvojne infrastrukture ter oblikovanjem raz-
ličnih vrst spodbud za udeležence progra-
ma.

III. Orientacijska vrednost sredstev
Orientacijska vrednost sredstev, ki so na

razpolago v letu 2000 znaša 50,000.000
SIT. Sredstva za izvedbo programa v letu
2001 bodo določena s proračunom za leto
2001. Naročnik bo z izbranimi izvajalci skle-
nil pogodbo za obdobje 2000 in 2001 s
tem, da bo višina sredstev za posamezne
namene leta 2001 natančneje opredeljena
z aneksom k pogodbi.

IV. Rok izvedbe: do konca leta 2002.
V. Pogoj
Na razpis se lahko prijavi konzorcij, ki

ima medsebojne odnose urejene s konzor-
cijsko pogodbo in izpolnjuje kriterije iz toč-
ke VI. razpisa. Član konzorcija je samostoj-
na pravna oseba.

VI. Kriteriji
– vsaj en član konzorcija mora biti član

Pospeševalne mreže za malo gospodarstvo,
– v konzorcij mora biti vključen vsaj en

tuj partner z večletnimi referencami na po-
dročju uvajanja dela na domu in vsaj en
partner z večletnimi referencami na področ-
ju uvajanja dela na daljavo,

– nosilec in člani konzorcija morajo ime-
ti ustrezne reference in izkušnje na področ-
ju podjetniškega svetovanja in razvoja pro-
gramov za področje podjetništva in podob-
nih področij,

– zagotovitev delnega pokrivanja strošk-
ov programa po posameznih pogojih iz Pro-
grama uvajanja dela na domu in dela na
daljavo, ki je predmet razpisne dokumenta-
cije.

Prednost pri izboru bodo imeli tisti prija-
vitelji, ki imajo že dosedanje reference na
tem področju in zagotovljenih več tujih in
domačih sredstev.

VII. Cilj razpisa je oblikovanje podporne
infrastrukture za

1. razvoj različnih (novih/mikro) oblik de-
la na domu:

– vzpostavitev skupnih sistemov trženja
produktov dela na domu,

– vzpostavitev sistema zagotavljanja ka-
kovosti proizvodov dela na domu,

– razvoj programov usposabljanja za
pospeševanje dela na domu.

2. Razvoj dela na daljavo:
– razvoj infrastrukturnih pogojev za raz-

voj dela na daljavo (razvoj logističnega cen-
tra),

– oblikovanje in izvedba promocije dela
na daljavo in dela na domu za različne ciljne
skupine prebivalstva,

– pospeševanje razvoja novih delovnih
mest, ki jih omogočajo informacijske tehno-
logije,

– pospeševanje mreženja mikro in več-
jih podjetij (telenetworking),

– spodbujanje razvoja prijaznega pod-
pornega okolja za razvoj novih oblik dela,

– razvijanje telepodjetništva,
– izvajanje programov usposabljanja za

delo na daljavo.
VIII. Izvedba razpisa je v prvi vrsti name-

njena naslednjim ciljnim skupinam:
– mladim po pridobljeni poklicni, sred-

nji, višji ali visokošolski izobrazbi,
– trajnim presežkom brezposelnim,
– zaposlenim, ki se želijo vključevati v

fleksibilnejše oblike dela,
– tistim, ki delujejo v »sivi ekonomiji«
– malim podjetnikom, ki delajo doma in

je njihova dejavnost ogrožena zaradi nera-
zvite tržne funkcije,

– prebivalcem ruralnih področij in dru-
gim.

IX. Naloge izvajalca programa
Izvajalec programa mora v letu 2000 in

2001 izvesti naslednje naloge:
– vzpostaviti logistični center za razvoj

novih oblik dela, ob upoštevanju delovnih
izkušenj pri razvoju novih oblik dela ter v
sodelovanju z Regionalnimi podjetniškimi
centri vzpostaviti telecentre,

– vzpostaviti informacijsko podporo za
sprotno spremljanje projektov in programa,

– razviti potrebne programe usposablja-
nja, ki bodo omogočili hitrejši razvoj dela na
domu in dela na daljavo,

– oblikovati skupne blagovne znamke in
razviti ustrezne sisteme trženja in zagotav-
ljanja kvalitete proizvodov in poizskusno iz-
vesti,

– zagotoviti podporo mednarodnih virov
(EU programi, drugo...),

– zagotoviti lokalne vire za izvajanje pro-
grama,

– pripraviti in izdelati ustrezen promocij-
ski material,

– vključiti v usposabljanje v programu
opredeljeno število udeležencev,

– zagotoviti ustrezno sodelovanje bank
in drugih finančnih ustanov, Telekoma ter
drugih podjetij s področja telekomunikacij
pri uvajanju sistema dela na daljavo,

– zagotoviti regijski pristop pri uresniče-
vanju programa (način prenosa projekta na
vsa področja Slovenije-
RPC/RRA/PODIZVAJALCI- usposobitev
trenerjev),

– pripraviti vsebino razpisa za dodeljeva-
nje vspodbud za udeležence programa, ki
bodo realizirali samozaposlitve.

X. Obvezna oblika in vsebina ponudbe
1. Ponudniki morajo popolno prijavo

vključno s prijavnimi obrazci v zaprti kuverti
poslati priporočeno na naslov Pospeševal-
ni center za malo gospodarstvo, Dunajska
156, Ljubljana, označeno z vidno oznako v
levem zgornjem kotu na prednji strani ku-
verte, in sicer: »Ne odpiraj- javni razpis za
izbor podizvajalca na področju uvajanja de-
la na domu in dela na daljavo.« Osebno
predložene vloge bomo sprejemali na Pos-
peševalnem centru za malo gospodarstvo
vsak delovni dan do 14. ure. Vloge, ki ne
bodo imele oznake, bodo v postopku od-
piranja zavrnjene kot nepravilno opremlje-
ne.

2. Kompletna ponudba za izbor podizva-
jalca na področju uvajanja dela na domu in
dela na daljavo mora vsebovati naslednje
elemente:

A) Podpisana konzorcijska pogodba, v
kateri mora biti določen nosilec konzorcija,
vrste in obseg aktivnosti posameznih čla-
nov, sistem upravljanja in verifikacije aktiv-
nosti, sistem medsebojnih jamstev za izved-
bo aktivnosti;

B) Izpolnjena prijava na razpis, z vsemi
zahtevanimi podatki na obrazcu;

C) Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti SURS nosilca konzorcij;

D) Odločba ali sklep o registraciji;
E) Ustanovitveni akt ali potrjen statut no-

silca konzorcija;
F) Reference pravne osebe in reference

kadra v podjetju;
G) Ustrezne reference posameznega

člana konzorcija in sodelujočih tujih inštitu-
cij;

H) Poslovni načrt za izvedbo programa,
ki mora vsebovati operativne cilje za leto
2000, 2001, 2002, namene in višino finan-
ciranja posameznih aktivnosti z razmejitvijo
nalog in virov ter pričakovanimi rezultati za
posamezno leto. Poslovni načrt mora vse-
bovati podroben razrez sredstev, načine ka-
ko bodo spremljani razultati programa ter
načine poročanja usmerjevalni skupini, ki
bo delovala v okviru PCMG oziroma zadol-
ženi za spremljanje programa.

3. Rok za oddajo ponudbe: ponudbe
morajo prispeti na Pospeševalni center za
malo gospodarstvo v 30 dneh od objave
javnega razpisa oziroma do vključno 12. 6.
2000.

4. Nepravilno označene ponudbe bodo
vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora
biti na hrbtni strani pošiljke označen pošilja-
telj (prijavitelj).

5. Komisija bo pričela z odpiranjem po-
nudb, ki bodo pravočasno prispele na Pos-
peševalni center za malo gospodarstvo,
14. 6. 2000 ob 10. uri, v prostorih Pospe-
ševalnega centra za malo gospodarstvo, Du-
najska 156, Ljubljana.

6. Ponudniki bodo o izboru pisno ob-
veščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zaintresirani dvignejo razpisno dokumenta-
cijo:

– na naslovu Pospeševalni center za ma-
lo gospodarstvo, Dunajska 156, Ljubljana,
vsak delovni dan do 15. ure,

– na internetu na naslovu
http//www.pcmg.si,
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– ali jo naročijo po telefonu
061/189-18-70, 189-18-87,

– dodatne informacije posreduje Petra
Drobne, tel: 061/189-18-87.

Pospeševalni center
za malo gospodarstvo

Ob-27313
Pospeševalni center za malo gospo-

darstvo, Dunajska 156 /I Ljubljana v sode-
lovanju z Zavodom Republike Slovenije za
zaposlovanje, Ministrstvom za delo, družino
in socialne zadeve, Ministrstvom za malo
gospodarstvo in turizem, Ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mini-
strstvom za gospodarske dejavnosti ter Mi-
nistrstvom za znanost in tehnologijo kot na-
ročniki in sofinacerji programa razpisujejo
na podlagi določil zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije za leto 2000
(Ur. l. RS, št. 9/00), pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Ur. l. RS, št. 13/00), programa dela
PCMG za leto 2000 in 2001 in programa
razvoja podjetnosti in ustvarjalnosti mladih,
kot podprograma Akcijskega programa za-
poslovanja za leti 2000–2001 sprejetega
na 135. seji Vlade RS 18. 11. 1999

javni razpis
za izbor izvajalcev programa razvoja

podjetnosti in ustvarjalnosti mladih in
sofinanciranje stroškov dodiplomskega

študija
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa sta:
1. Izbor izvajalcev Programa razvoja pod-

jetnosti in ustvarjalanosti mladih za leti 2000
in 2001, ki ga je sprejela Usmerjevalna sku-
pina Vlade RS in socialnih partnerjev, kot
podprogram Akcijskega programa zaposlo-
vanja za leti 2000 in 2001.

2. Sofinanciranje dodiplomskega študija
na podjetniških šolah doma in v tujini v okvi-
ru Programa razvoja podjetnosti in ustvarjal-
nosti mladih za leti 2000 in 2001, ki ga je
sprejela Usmerjevalna skupina Vlade RS in
socialnih partnerjev, kot podprogram Akcij-
skega programa zaposlovanja za leti 2000
in 2001.

II. Namen razpisa
Namen razpisa je zagotovitev sistematič-

nega pristopa k spodbujanju podjetnosti in
ustvarjalnosti med šolajočo mladino, mladi-
mi brezposelnimi in mladimi s podeželja. V
Sloveniji že potekajo posamezni pilotni pro-
jekti podjetniškega usposabljanja mladih, ki
jih želimo s tem razpisom razširiti na ob-
močje celotne Slovenije. Pospeševalni cen-
ter za malo gospodarstvo bo skupaj s part-
nerji v skladu s sprejetim programom v letu
2000 z izbranimi izvajalci sofinanciral:

1. stroške izvedbe programov usposab-
ljanja trenerjev za razširitev obsega progra-
mov v letu 2001,

2. stroške izvedbe programov usposab-
ljanja, ki se izvajajo v letu 2000,

3. stroške promocije programov uspo-
sabljanja,

4. stroške dodiplomskega študija na viš-
jih in visokih podjetniških šolah doma in v
tujini.

III. Orientacijska vrednost sredstev
Orientacijska vrednost sredstev, ki so na

razpolago v letu 2000 znaša 59,788.000

SIT. Sredstva za izvedbo programa v letu
2001 bodo določena s proračunom za leto
2001. Naročnik bo z izbranimi izvajalci skle-
nil pogodbo za obdobje 2000 in 2001 s
tem, da bo višina sredstev za posamezne
namene leta 2001 natančneje opredeljena
z aneksom k pogodbi.

IV. Rok izvedbe
Rok izvedbe je do konca leta 2001.
V. Višine in nameni financiranja
– sofinanciranje stroškov usposabljanja

v višini 50% po posameznem udeležencu,
– sofinanciranje stroškov promocije pro-

gramov v višini 50%,
– sofinanciranje stroškov usposabljanja

trenerjev v višini 30%,
– sofinanciranje stroškov študija na pod-

jetniških šolah za tiste študente, ki niso pri-
dobili sofinanciranja iz naslova drugih razpi-
sov v višini do 50%.

VI. Pogoji za prijavo na razpis
1. Na razpis se lahko prijavijo:
1.1. tisti izvajalci, ki izpolnjujejo nasled-

nje splošne pogoje:
– da so registrirani za dejavnost podjet-

niškega usposabljanja in svetovanja,
– da so člani Pospeševalne mreže za

malo gospodarstvo,
– da so z dosedanjimi referencami do-

kazali uspešnost dela na področju podjet-
niškega usposabljanja;

1.2. tisti izvajalci, ki izvajajo v letu 2000
in bodo izvajali v letu 2001 različne progra-
me podjetniškega usposabljanja za nasled-
nje ciljne skupine:

– osnovnošolce (šesti, sedmi in osmi raz-
red OŠ),

– srednješolce (srednješolci 3. in 4. let-
nikov, srednješolci 3. letnikov poklicnih in
obrtnih šol ter ostali srednješolci in študent-
je),

– študente,
– mlade raziskovalce,
– mlade brezposelne,
– mlade na podeželju;
1.3. tisti izvajalci, ki bodo usposobili tre-

nerje za izvajanje usposabljanja in zagotovili
ustrezne metodološke pripomočke. Pro-
gram usposabljanja trenerjev za izvajanje
različnih oblik usposabljanja v okviru razvoja
podjetnosti in ustvarjalnosti mladih mora za-
jemati:

– seminar trenersko svetovalnih veščin,
– nadzor ob samostojnem izvajanju in na-

daljnem usmerjanju.
Izvajalci morajo k prijavi predložiti natan-

čen načrt izvedbe posameznih oblik, vključ-
no s terminsko in geografsko komponento
ter ciljne skupine, ki jim bo oblika usposab-
ljanja namenjena.

Prednost pri izbiri bodo imeli tisti izvajal-
ci, katerih programi so bili izvajani že več let
in so bile za njih izvedene evalvacije naro-
čene s strani Ministrstva za delo, družino in
socilne zadeve.

2. Na razpis se lahko prijavijo: študent-
je, ki študirajo v šolskem letu 1999/2000
oziroma bodo študirali v šolskem letu
2000/2001 na višjih ali visokih podjetniških
šolah doma in v tujini in niso pridobili sred-
stev za pokritje stroškov študija iz naslova
drugih državnih javnih razpisov in ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:

– da lahko dokažejo uspešnost doseda-
njega študija,

– da se vključujejo v delo v lokalnem
razvoju oziroma pospeševanju podjetništva.

VII. Obvezna oblika in vsebina ponudbe
1. Ponudniki morajo popolno prijavo

vključno s prijavnimi obrazci v zaprti kuverti
poslati priporočeno na naslov Pospeševalni
center za malo gospodarstvo, Dunajska
156, Ljubljana, označeno z vidno oznako v
levem zgornjem kotu na prednji strani ku-
verte in sicer: »Ne odpiraj – javni razpis za
izbor izvajalcev programa razvoja podjetno-
sti in ustvarjalnosti mladih in sofinanciranje
stroškov dodiplomskega študija.« Osebno
predložene vloge bomo sprejemali na Pos-
peševalnem centru za malo gospodarstvo
vsak delovni dan do 14. ure. Vloge, ki ne
bodo imele oznake, bodo v postopku odpi-
ranja zavrnjene kot nepravilno opremljene.

2. Kompletna ponudba za izbor izvajal-
cev Programa razvoja podjetnosti in ustvar-
jalnosti mladih mora vsebovati naslednje ele-
mente:

– izpolnjeno prijavo na razpis, z vsemi
zahtevanimi podatki na obrazcu,

– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti SURS,

– odločbo ali sklep o registraciji,
– ustanovitveni akt ali potrjen statut,
– potrdilo o članstvu v Pospeševalni mre-

ži za malo gospodarstvo in usposobljenosti
za podjetniško svetovanje,

– reference pravne osebe in reference
kadra v podjetju,

– načrt izvajanja usposabljanja za obdob-
je 2000-2001, vključno z dokazili virov fi-
nanciranja,

– načrt usposabljanja trenerjev za ob-
dobje 2000-2001, vključno z dokazili virov
financiranja,

– gradivo z delovnimi zvezki in učnimi
listi ter druge metodološke pripomočke za
izvedbo programa usposabljanja in progra-
ma usposabljanja trenerjev.

3. Kompletna ponudba za izbor za sofi-
nanciranje dodiplomskega študija na pod-
jetniških šolah doma in v tujini mora vsebo-
vati naslednje elemente:

– izpolnjeno prijavo na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki na obrazcu,

– dokazilo o vpisu (potrdilo o šolanju),
– dokazilo o uspešnosti izobraževanja

(mnenje šole),
– izjavo, da niso pridobili sredstev iz na-

slova drugih državnih javnih razpisov,
– mnenje regionalnega oziroma lokalne-

ga podjetniškega centra,
– dokazila o plačilu šolnine (stroški šola-

nja),
– potrdilo o opravljenih obveznostih,
– potrdilo o državljanstvu.
4. Rok za oddajo ponudbe: ponudbe

morajo prispeti na Pospeševalni center za
malo gospodarstvo v 30. dneh od objave
javnega razpisa oziroma do vključno 12. 6.
2000.

5. Nepravilno označene ponudbe bodo
vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora
biti na hrbtni strani pošiljke označen pošilja-
telj (prijavitelj).

6. Komisija bo pričela z odpiranjem po-
nudb, ki bodo pravočasno prispele na Pos-
peševalni center za malo gospodarstvo,
15. 6. 2000 ob 10. uri, v prostorih Pospe-
ševalnega centra za malo gospodarstvo, Du-
najska 156, Ljubljana.
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7. Ponudniki bodo o izboru pisno ob-
veščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zaintresirani dvignejo razpisno dokumenta-
cijo:

– na naslovu Pospeševalni center za ma-
lo gospodarstvo, Dunajska 156, Ljubljana,
vsak delovni dan do 15. ure,

– na internetu na naslovu
http//www.pcmg.si,

– ali jo naročijo po telefonu
061/189-18-70, 189-18-87,

– dodatne informacije posreduje Petra
Drobne, tel: 061/189-18-87.

Pospeševalni center
za malo gospodarstvo

Ob-27045
Na podlagi 4. člena zakona o finančnih

intervencijah v kmetijsko proizvodnjo in pri-
delavo hrane (Ur. l. RS, št. 5/91), pravilnika
o finančnih intervencijah za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Trebnje (Ur. l. RS,
št. 19/96) in sprejetih spremembah in do-
polnitvah pravilnika o finančnih intervenci-
jah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Obči-
ni Trebnje (Ur. l. RS, št. 37/00), objavlja
Občina Trebnje

javni razpis
za dodeljevanje sredstev za finančne
intervencije za ohranjanje in razvoj

kmetijstva v Občini Trebnje v letu 2000
I. Splošni pogoji
1. Upravičenci do interventnih sredstev

so pravne in fizične osebe Občine Trebnje,
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, ki
jim je poglavitna osnova za preživetje in ima-
jo stalno prebivališče oziroma sedež v Ob-
čini Trebnje.

2. Sredstva za intervencije se dodeljuje-
jo kot regresi, premije in podpore.

3. Zahtevke za intervencijska sredstva
vložijo upravičenci na obrazcu, ki ga dobijo
na Občini Trebnje v sprejemni pisarni. K
vsaki vlogi je potrebno poleg posebnih do-
kazil priložiti še potrdilo o lastništvu ali po-
sestni list, ki ne sme biti starejši od 3 mese-
cev, oziroma pogodbo o zakupu zemljišč.

4. Kriteriji za dodelitev sredstev so raz-
vidni iz vsebine razpisa.

5. Prednosti bodo imele vloge, ki bodo
zagotavljale aktivno zaposlitev in razvoj kme-
tije.

6. Investitor, ki je za določeno investicijo
že prejel podporo ne more ponovno kandi-
dirati na tem javnem razpisu.

7. Sredstva se bodo nakazovala v roku
30 dni po sprejetju sklepa o dodelitvi in 30
dni po predložitvi zahtevanih dokazil o izve-
denih ukrepih.

II. Posebni pogoji
Posebni pogoji so določeni pri posamez-

nih ukrepih. Nepopolne in prepozno prispe-
le vloge po tem razpisu se zavržejo, neute-
meljene pa zavrnejo. Upravičenec, pri kate-
rem se ugotovi, da je navajal neresnične
podatke, se mu sredstev ne odobri oziroma
jih je dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi
obrestmi.

III. Predmet razpisa
Predmet razpisa so subvencije za ohra-

njanje in razvoj kmetijstva, ki jih občina do-
deljuje upravičencem na podlagi pravilnika

o finančnih intervencijah za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Trebnje.

Subvencije se dodeljujejo za naslednje
namene:

1. Regresi.
1.1. Sofinanciranje načrtov za gradnjo

hlevov,
1.2. Regres za spodbujanje prireje go-

vejega mesa za leto 1999,
1.3. Regres za spodbujanje prireje go-

vedi konj , drobnice in svinj za leto 2000,
1.4. Regresiranje stroškov registracije

hlevov in odkrivanja somatskih celic v mle-
ku.

2. Subvencioniranje dopolnilnih dejavno-
sti.

3. Sofinanciranje prestrukturiranja kme-
tij.

4. Subvencioniranje razvoja kmečkega
turizma.

5. Subvencioniranje osemenjevanja
krav.

6. Izobraževanje kmetov
7. Sofinanciranje zavarovanja kmetijskih

pridelkov.
8. Lokalni prevozi mleka
9. Štipendiranje naslednikov kmetij na

kmetijskih šolah.
10. Sofinanciranje delovanja društev in

njihovih programov.
11. Izdelava predhodnih analiz in inve-

sticijsko tehnične dokumentacije
12. Izboljšave kmetijskih zemljišč.
1. Regresi
1.1. Sofinanciranje načrtov za gradnjo

hlevov
Namen in višina predvidenih sredstev:

namen ukrepa je sofinanciranje uporabe in
nabave načrtov za nove gospodarske ob-
jekte in nove tehnološke rešitve na kmeti-
jah. Skupna vrednost sofinanciranja je
1,000.000 SIT. Regresira se do 50% vred-
nosti računa za izdelan projekt.

Pogoji za pridobitev sredstev: upraviče-
nec mora k vlogi poleg splošnih dokazil
predložiti še račun za izdelavo projekta,
mnenje kmetijske svetovalne službe in loka-
cijsko dovoljenje ali odločbo o priglasitvi
del.

1.2. Regres za prirejo govejega mesa
za leto 1999

Namen in višina predvidenih sredstev:
namen ukrepa je omogočiti uveljavitev re-
gresa za prirejo govejega mesa vsem upra-
vičencem, ki so v letu 1999 redili in prodali
registriranim klavnicam mlado pitano goved
za katere regres v letu 1999 nista uveljavlja-
la kmetijska zadruga ali Mesarstvo Cvetan.
Regresira se prireja govejega mesa v višini
700.000 SIT, in sicer 2.250 SIT/kom od-
dane mlade pitane govedi.

Pogoji za pridobitev sredstev: upraviče-
nec mora k vlogi predložiti verodostojno do-
kazilo o prodaji mlade govedi. Prodane ži-
vali morajo biti v reji pri upravičencu najmanj
6 mesecev.

1.3. Regres za spodbujanje prireje go-
vedi, konj, drobnice in svinj v letu 2000

Namen ukrepa in višina predvidenih
sredstev: namen ukrepa je uveljavitev re-
gresa za prirejo mesa rejcem mlade pitane
govedi, konj, drobnice in svinj. Za regresi-
ranje prireje je predvideno 5,500.000 SIT
in sicer za oddane mlade pitane govedi ter
konj do višine 2.250 SIT/kom in do višine

1.000 SIT za 100 kg prodanih živali ostalih
kategorij.

Pogoji za pridobitev sredstev: upraviče-
nec mora k vlogi predložiti dokazilo o pro-
daji živine registrirani klavnici. Prodane živa-
li mlade govedi morajo biti v reji pri upravi-
čencu najmanj 6 mesecev. Zahtevke lahko
vlagajo upravičenci sami ali organizatorji od-
kupa in registrirane klavnice v imenu upravi-
čencev.

1.4. Regresiranje stroškov registracije
hlevov in odkrivanja somatskih celic v mle-
ku

Namen ukrepa in višina predvidenih
sredstev: namen ukrepa je zmanjševanje
stroškov prireje mleka na kmetijah. Za ime-
novani ukrep je v proračunu namenjeno
3,100.000 SIT.

Pogoji za pridobitev sredstev: subvenci-
ja se bo dodelila organizatorju proizvodnje
mleka na podlagi predloženih računov pla-
čanih stroškov.

2. Sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti
v kmetijstvu

Namen ukrepa in višina predvidenih
sredstev

Skupna vrednost za sofinanciranje do-
polnilnih dejavnosti je 2,000.000 SIT, od
tega je 1,200.000 SIT vezano na repub-
liška sredstva, ki se dodelijo naknadno, če
bo občina v letu 2000 za tak namen prido-
bila sredstva .

Podpora je namenjena za gradnjo objek-
tov, nabavo strojev in opreme za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti. Vlagatelji lahko pri-
dobijo do 30% vrednosti vlaganj.

Namen ukrepa je pospešiti dopolnilne
dejavnosti na kmetijah, pospešiti strukturne
spremembe v kmetijstvu in konkurenčno us-
posobitev kmetijskih proizvajalcev, širitev
obstoječe ali nove dejavnosti. To so prede-
lava in prodaja kmetijskih pridelkov, ki te-
melji na lastni proizvodnji, (predelava mesa
in mleka ter ostalih kmetijskih pridelkov, do-
mače obrti, uslužnostne dejavnosti, pridelo-
vanje zelenjave in sadja, kmečkega turizma
ter ostalo.)

Pogoji za pridobitev sredstev
Subvencija se upravičencu za isto ali po-

dobno dejavnost lahko dodeli le enkrat.
Upravičenec mora v vlogi predložiti gradbe-
no dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del,
mnenje kmetijske svetovalne službe, pro-
gram razvoja kmetije ter dokazila o vredno-
sti vlaganj v objekte, stroje in opremo. Če
upravičenec vlaga v stroje mora predložiti
tudi potrdilo, da je član strojnega krožka.
Če je potrebno, mora biti dopolnilna dejav-
nost registrirana v ustreznem registru.

3. Sofinanciranje prestrukturiranja
kmetij

Namen ukrepa in višina predvidenih
sredstev: za sofinanciranje prestrukturiranja
kmetijskih gospodarstev je namenjeno
3,400.000 SIT, od tega je 2,400.000 SIT
vezano na republiška sredstva, ki se dodeli-
jo naknadno, če bo občina za tak namen
pridobila sredstva. Upravičenci lahko prido-
bijo do 30% vrednosti realiziranih vlaganj v
kmetijsko proizvodnjo, ki pomeni preobliko-
vanje dejavnosti ali uvajanje nove tehnologi-
je.

Pogoji za pridobitev sredstev: subvenci-
ja se lahko dodeli le enkrat za isto preusme-
ritev. Upravičenec mora k vlogi predložiti
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mnenje kmetijske svetovalne službe, pro-
gram razvoja kmetije, račun o nabavi grad-
benega materiala , strojev in opreme, grad-
beno dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del.

4. Subvencioniranje razvoja kmečkega
turizma

Namen ukrepa in višina predvidenih
sredstev: skupna vrednost za subvencioni-
ranje razvoja kmečkega turizma je
1.400.000 SIT, od tega je 700.000 SIT
vezano na republiška sredstva, ki se dodeli-
jo naknadno, če bo občina v letu 2000 za
tak namen pridobila sredstva .

Podpora je namenjena za gradnjo objek-
tov, nabavo strojev in opreme za opravljanje
kmečkega turizma. Vlagatelji lahko pridobi-
jo do 30% vrednosti vlaganj.

Pogoji za pridobitev sredstev
Subvencija se upravičencu za isto dejav-

nost lahko dodeli le enkrat. Upravičenec
mora k vlogi predložiti gradbeno dovoljenje
ali odločbo o priglasitvi del, mnenje kmetij-
ske svetovalne službe, program razvoja
kmetije ter dokazila o vrednosti vlaganj v
objekte, stroje in opremo. Če je potrebno,
mora biti dejavnost kmečkega turizma regi-
strirana v ustreznem registru.

5. Subvencionirano osemenjevanje
krav

Namen ukrepa in višina predvidenih
sredstev: namen ukrepa je zmanjševanje
stroškov prireje mleka na kmetijah. Za ime-
novani ukrep je v proračunu namenjeno
5,500.000 SIT in sicer se za vsako oseme-
njeno kravo nameni 1.000 SIT regresa.

Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevke
za subvencijo za osemenjevanje krav vlaga-
jo izvajalci osemenjevanja na podlagi sez-
nama prvič osemenjenih krav.

6. Izobraževanje kmetov
Namen ukrepa in višina predvidenih

sredstev: za izobraževanje lastnikov gozdov,
kmetov, kmečkih žena in kmečke mladine
je v proračunu predvideno 2,500.000 SIT,
od tega 1,700.000 SIT republiških sred-
stev, ki se bodo dodelila kasneje kolikor bo
občina v letu 2000 za ta namen pridobila
sredstva.

Pogoji za uveljavitev sredstev: zahtevke
za uveljavitev sredstev lahko dajo združenja
ali posamezniki, ki izvajajo programe izo-
braževanja (kmečkih žena, lastnikov gozdov
in drugi, ki niso združeni v pravno obliko
interesnega združenja), traktorskega tekmo-
vanja v oranju, strokovnih ekskurzij za kmeč-
ke žene, kviza mladi in kmetijstvo, demon-
stracijske poizkuse, natečaj za najbolj ure-
jeno kmečko dvorišče in druge. K zahtevku
je potrebo priložiti celotni program izobra-
ževanja za posamezno ali več nalog s fi-
nančno konstrukcijo in časovnimi termini.
Sredstva bodo dodeljena na podlagi origi-
nalnih knjigovodski dokumentih, ki vsebuje-
jo naziv izvajanega programa, ki se financi-
ra.

7. Sofinanciranje zavarovanja kmetij-
skih pridelkov

Namen ukrepa in višina predvidenih
sredstev: za zavarovanje kmetijskih pridel-
kov je namenjeno skupaj 1,500 000 SIT.
Upravičenci, ki imajo svoje pridelke zavaro-
vane pri raznih zavarovalnicah, lahko prido-
bijo do 50% vrednosti zavarovalne premije
za zavarovanje kmetijskih pridelkov. Namen
ukrepa je nadomestiti odhodke proračuna

za odpravo posledic naravnih nesreč v kme-
tijstvu predvsem škode, ki nastajajo v neur-
jih, s točo, poplavami in pozebo.

Pogoji za uveljavitev sredstev: vlogi, s
katero upravičenci uveljavljajo subvencijo
mora biti priloženo poleg splošnih dokazil
še kopija zavarovalne police. Za upravičen-
ce lahko uveljavlja regres tudi društvo ali
organizator proizvodnje, če so posevki za-
varovani s skupinsko polico.

8. Lokalni prevozi mleka
Namen ukrepa in višina predvidenih

sredstev: občina bo delno sofinancirala pre-
voze mleka na relacijah, ki pokrivajo odvoz
mleka iz odročnejših krajev. Za ukrep je v
proračunu predvidenih 800.000 SIT.

Pogoji za uveljavitev sredstev: zahtevke
za sofinanciranje prevoza mleka dajo orga-
nizatorji odkupa mleka ali vaške skupnosti
preko svojih predstavnikov. V vlogi morajo
biti navedeni razlogi za ohranitev mlečne
proge, višina zagotavljanja lastnih sredstev
in priložene pogodbe s prevozniki. Sredst-
va se bodo dodeljevala na podlagi dolžine
proge, količine mleka, števila udeleženih
proizvajalcev mleka in pomembnosti ohra-
njanja mlečne proizvodnje za ohranitev po-
seljenosti kraja

9. Štipendiranje naslednikov kmetij na
kmetijskih šolah

Namen ukrepa in višina predvidenih
sredstev: namen štipendiranja je dvigniti izo-
brazbeni nivo naslednikov kmetij. Skupna
razpisana vsota za štipendije znaša 700.000
SIT.

Pogoji za uveljavitev sredstev: bodoči šti-
pendisti morajo biti potomci upravičencev
do interventnih sredstev, ki ne prejemajo
štipendij iz drugega naslova. Štipendije se
dodelijo za šolsko leto 2000/2001. Z vsa-
kim štipendistom bo sklenjena pogodba o
štipendiranju. Višina štipendije bo določena
na podlagi števila prijavljenih kandidatov,
šolskega uspeha, stopnje študija, bivanja v
dijaškem domu in oddaljenosti kraja študija.
K vlogi mora kandidat predložiti:

– potrdilo o lastništvu kmetije ali posest-
ni list staršev ali skrbnikov,

– zadnje šolsko spričevalo,
– potrdilo o šolanju,
– izpolnjeni obrazec za štipendije 1,51,
– izjavo staršev ali skrbnikov, da je šti-

pendist predviden naslednik kmetije in da
ne prejema štipendije iz drugega naslova,

– potrdilo o državljanstvu.
Dokazila, ki jih iz objektivnih razlogov ne

morete predložiti v razpisnem roku, boste
priložili po vpisu v šolo ali po vpisu nadalje-
vanja študija.

10. Sofinanciranje delovanja društev in
njihovih programov

Namen ukrepa in višina predvidenih
sredstev: občina bo sofinancirala programe
in aktivnosti društev s področja kmetijstva.
Za to je v letu 2000 v proračunu predvideno
3,000.000 SIT. Društvom bodo dodeljena
intervencijska sredstva za izvedbo progra-
mov strokovnega dela, strokovnih priredi-
tev, prenosu tržnih informacij in za izdalo
strokovno informativnih publikacij

Pogoji za uveljavitev sredstev: do inter-
ventnih sredstev so upravičena pravno regi-
strirana društva s področja kmetijstva in dru-
štev, kjer so člani regijsko ali drugače pove-
zani. K vlogi mora društvo predložiti letošnji

izpisek iz registra z vsemi prilogami, pro-
gram strokovnega dela, prireditev, prenosa
tržnih informacij in publikacij. Iz predloženih
dokazil mora biti razvidno število udeleženih
članov, delež in oblika lastnih sredstev.
Predloženo mora biti tudi pooblastilo poob-
laščeni osebi za zastopanje. Višino dodelje-
nih sredstev bo odvisna od pomena akcij za
ohranjanje in razvoj področja delovanja druš-
tva, števila članov, pomembnosti delovanja
društva za razvoj in ohranjanje kmetijstva v
Občini Trebnje in od zagotovitve lastnih
sredstev.

11. Izdelava predhodnih analiz in inve-
sticijsko tehnične dokumentacije

Namen ukrepa in višina predvidenih
sredstev: za izdelavo investicijsko tehnične
dokumentacije za urejanje kmetijskih zem-
ljišč je namenjeno skupaj 2,500.000 SIT,
od tega je 1,200.000 SIT republiških sred-
stev, ki bodo dodeljena naknadno, če bo
občina v ta namen pridobila sredstva. Upra-
vičenci lahko pridobijo subvencijo za sofi-
nanciranje priprave strokovnih podlag za
urejanje kmetijskih zemljišč in menjave. Na-
men ukrepa je stimulirati lastnike zemljišč k
izboljševanju naravnih danosti in zamenjavi
zemljišč v smislu zaokroževanja posesti.

Pogoji za uveljavitev sredstev: do sub-
vencije so upravičeni tisti, ki želijo izvajati
agromelioracije, osuševanje, namakanje
zložbo zemljišč in drugo. Subvencionira se
izdelava investicijsko tehnične dokumenta-
cijo za prijavo na razpis ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in za ure-
janje kmetijskih zemljišč.

Vlogi mora vlagatelj priložiti mnenje kme-
tijske svetovalne službe in predračun izde-
lovalca projektne dokumentacije.

12. Izboljšave kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa in višina predvidenih

sredstev: za urejanje kmetijskih zemljišč je
namenjeno skupaj 4,100.000 SIT, od tega
je 3,500.000 SIT republiških sredstev, ki
bodo dodeljena naknadno, če bo občina v
ta namen pridobila sredstva. Upravičenci
lahko pridobijo subvencijo do 50% vredno-
sti strojnih del za odstranjevanje skalnih osa-
melcev, čiščenje zarasti, urejanje poti in do-
stopov, planiranje, čiščenje jarkov ter po-
stavitev drenaž. Namen ukrepa je stimulirati
lastnike zemljišč k izboljševanju naravnih da-
nosti kmetijskih zemljišč.

Pogoji za uveljavitev sredstev: upravičen-
ci morajo k vlogi predložiti mnenje kmetij-
ske svetovalne službe, mapno kopijo z na-
črtom izboljšave oziroma zamenjave zem-
ljišč, odločbo o priglasitvi del, če gre za
dela v takem obsegu, lokacijsko dovoljenje,
če gre za krčitev gozda, račun izvedenih
strojnih del ali nabave gramoza za urejeva-
nje poti ter potrebnega materiala za izdela-
vo drenaž in stroške zamenjave zemljišč.

IV. Vloge za dodelitev sredstev z vsemi
zahtevanimi prilogami morajo vlagatelji po-
slati na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg
5, 8210 Trebnje ali jih vložijo osebno v spre-
jemni pisarni Občine Trebnje.

Rok za prijavo na razpis je do 30. 5.
2000. Obvestila bodo upravičenci prejeli
15 dni po sprejemu sklepa občinskega sve-
ta o dodelitvi finančne intervencije.

Poleg omenjenih intervencij, ki so objav-
ljene v javnem razpisu, občina izvaja še sofi-
nanciranje kemičnih analiz zemlje in krme v
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višini 70%, sofinancira testiranje molznih
strojev, silažnih kombajnov in traktorskih
škropilnic v višini 50% stroška testiranja.
Ukrepe vodi kmetijska svetovalna služba do
porabe sredstev.

Občina pripravlja izdelavo projekta oživi-
tve travniških sadovnjakov, zato poziva vse,
ki želijo sodelovati v tem projektu, da se
prijavijo na kmetijski svetovalni službi ali Ob-
čini Trebnje, Oddelku za gospodarstvo. In-
teresenti bodo anketo lahko dobili na kme-
tijski svetovalni službi ali na Občini Trebnje.

Občina Trebnje
Oddelek za gospodarstvo

Ob-27217
Na podlagi 36. člena zakona o gospo-

darskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93
in 30/98), 4. in 7. člena odloka o gospo-
darskih javnih službah v občini Kamnik (Ur.
l. RS, št. 47/94, 47/95 in 20/98), 11.
člena statuta občine Kamnik (Ur. l. RS, št.
47/99) in 19. člena odloka o pogojih, po-
stopkih in merilih za podeljevanje koncesij
na področju opravljanja gospodarske javne
službe “ravnanje z odpadki“ (Ur. l. RS, št.
63/97) objavlja Občina Kamnik

ponovni javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje

gospodarske javne službe “ravnanje
z odpadki“

1. Koncedent: Občina Kamnik, Glavni
trg 24, 1 240 Kamnik.

2. Predmet koncesije: opravljanje gos-
podarske javne službe “ravnanje z odpadki“
v skladu z 2. členom odloka o pogojih, po-
stopkih in merilih za podeljevanje koncesij
na področju opravljanja gospodarske javne
službe “ravnanje z odpadki“ (Ur. l. RS, št.
63/97) in odlokom o ravnanju s komunalni-
mi odpadki v občini Kamnik (Ur. l. RS, št.
38/97).

3. Obseg koncesije: izvajanje dejavnosti
“ravnanje z odpadki“ na območju celotne
občine Kamnik. Razpisana koncesija se po-
deli le enemu koncesionarju.

4. Trajanje koncesije: koncesijska po-
godba bo sklenjena za določen čas, za do-
bo 10 let.

5. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v 8.
dneh po objavi razpisa (med 8. in 10. uro)
na sedežu Občine Kamnik, Glavni trg 24,
Kamnik, soba št. 12, ob predložitvi potrdila
o vplačilu 10.000 SIT na ŽR št.
50140-630-810300 upravni organ občine
Kamnik, s pripisom “koncesija - ravnanje z
odpadki“.

6. Pogoji razpisa: interesenti za dodeli-
tev koncesije morajo izpolnjevati vse pogo-
je, navedene v odloku o pogojih, postopkih
in merilih za podeljevanje koncesij na po-
dročju opravljanja gospodarske javne služ-
be “ravnanje z odpadki“ (Ur. l. RS, št.
63/97) ter druge pogoje navedene v razpi-
sni dokumentaciji.

7. Prijava na razpis mora vsebovati:
– osnovne podatke o ponudniku,
– reference ponudnika,
– dokazilo, da je ponudnik registriran za

dejavnost, ki je predmet koncesije in izpol-
njuje pogoje po 4. členu zakona o gos-
podarskih družbah, staro največ 3 mesece,

za samostojne podjetnike pa obrtno dovo-
ljenje,

– od notarja overjeno kopijo odločbe o
opravljanju dejavnosti, ki je predmet konce-
sije, staro največ 3 mesece,

– potrdilo pristojnih organov o plačanih
davkih, prispevkih in drugih zakonsko dolo-
čenih dajatvah, staro največ 1 mesec,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacij-
skem postopku, staro največ 1 mesec,

– bonitetni obrazci: BON 1, BON 2 ali
BON 3, za samostojne podjetnike potrjeno
davčno napoved za zadnje davčno obdobje,

– potrdilo ustrezne finančne institucije o
celoletnem prometu v zadnjih treh poslov-
nih letih,

– izjavo ponudnika o strinjanju z razpi-
snimi pogoji,

– izjavo ponudnika o zaposlovanju naj-
manj ene osebe s strokovno izobrazbo naj-
manj V. stopnje tehnične ali druge ustrezne
smeri in najmanj tri leta delovnih izkušenj na
področju ravnanja z odpadki,

– izjavo ponudnika, da razpolaga z za-
dostnim številom delavcev, z ustreznimi kva-
lifikacijami, usposobljenostjo oziroma izkuš-
njami na področju javne službe,

– izjavo ponudnika, da razpolaga z za-
dostnim obsegom delovnih priprav,

– izjava ponudnika, da se obvezuje skle-
niti zavarovanje odgovornosti za škodo, ki
jo z nerednim ali nevestnim opravljanjem
javne službe lahko povzroči tretji osebi, dr-
žavi ali občini in za škodo, ki jo pri opravlja-
nju ali v zvezi z opravljanjem javne službe
povzročijo pri njem zaposlene osebe upo-
rabnikom ali drugim osebam,

– izjavo ponudnika, da bo imel kot kon-
cesionar sedež ali poslovno enoto na ob-
močju občine Kamnik,

– izjava, da izpolnjuje druge s predpisi
določene pogoje,

– elaborat o opravljanju dejavnosti z vidi-
ka kadrov, organizacije dela,

strokovne opremljenosti, finančno - ope-
rativnega vidika in razvojnega vidika,

– program ravnanja z odpadki - osnutek,
– cenik storitev z izdelano strukturo

cene,
– ugodnosti, ki jih ponudnik kot konce-

sionar nudi koncedentu,
– koncesijsko pogodbo - osnutek.
8. Celotna ponudba mora biti jasna, čit-

ljiva, brez brisanja in popravkov teksta. Po-
nudba mora biti sestavljena v slovenskem
jeziku, cene pa v slovenskih tolarjih.

9. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo
dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili
najkasneje do 8. 6. 2000 do 12. ure, v za-
prti kuverti, z navedbo točnega naslova po-
nudnika in z oznako: javni razpis - koncesi-
ja: ravnanje z odpadki - ne odpiraj, na na-
slov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik.

10. Javno odpiranje ponudb bo isti dan
ob 13. uri v sejni sobi Občine Kamnik, Glav-
ni trg 24, Kamnik (soba št. 9, v pritličju).

Upoštevane bodo le pravilno označene
in popolne ponudbe, ki bodo pravočasno
prispele na naslov koncedenta.

Pred pričetkom odpiranja ponudb mora-
jo navzoči predstavniki ponudnikov predlo-
žiti pisna pooblastila za zastopanje ponud-
nika.

11.Merila za izbiro najugodnješega po-
nudnika:

– reference ponudnika,
– cene storitev,
– elaborat o opravljanju dejavnosti,
– program ravnanja z odpadki in
– druge ugodnosti.
Podrobneje so merila opredeljena v raz-

pisni dokumentaciji.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša ponudba.
Vse stroške v zvezi z izdelavo ponudbe

nosijo ponudniki.
12. O izbiri bodo ponudniki pisno ob-

veščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Z izbranim ponudnikom bo na podlagi
pravnomočne odločbe sklenjena koncesij-
ska pogodba.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene od prispelih ponudb.

14. V primeru, da se v določenem roku
ne prijavi noben ponudnik, bo Občina Kam-
nik ponovila javni razpis pod enakimi ali dru-
gačnimi pogoji.

Občina Kamnik

Objave
delniških družb

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-27288
Zaradi izstopa družbenika in izplačila nje-

govega poslovnega deleža se osnovni kapi-
tal družbe KAGER HIŠA, d.o.o., Ob Dravi
4/a, Ptuj, od sedanjih 91,085.506,50 SIT
zmanjša za 9,108.550,65 SIT, tako da se-
daj znaša osnovni kapital družbe
81,976.955,85 SIT.

Družba poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala družbe.

KAGER HIŠA, d.o.o., Ptuj

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

Ob-27331
V sklicu 3. redne skupščine družbe INDE

– Invalidske delavnice, d.d., Koper, objav-
ljene v Uradnem listu RS, št. 35 z dne 21. 4.
2000, Ob-26033, se v 5. točki dnevnega
reda razpis delnic, in sicer v drugem od-
stavku predloga sklepa izpuščena četrta ali-
nea glasi:

... delnic vpiše in vplača Občina Pi-
ran.

INDE – Invalidske delavnice, d.d.,
Koper
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Ob-27046
Na podlagi 7.3 točke statuta družbe Ma-

nufaktura, Trgovsko podjetje, d.d., Nova
Gorica, Kidričeva 18, sklicuje uprava druž-
be

5. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 15. junija 2000 ob

13.30, v poslovnih prostorih družbe v Novi
Gorici, Sedejeva 6.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za člane organov

skupščine se izvoli predlagane kandidate in
notarja.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo družbe za leto 1999 z mnenjem nad-
zornega sveta.

3. Razporeditev čistega dobička.
Predlog sklepa:

1. Del nerazporejenega čistega do-
bička iz leta 1998, revaloriziranega na dan
1. 1. 2000, v višini 15,239.680 SIT, se
izplača delničarjem v obliki dividend. Na vsa-
ko delnico se izplača 80 SIT dividende v
bruto znesku. Dividenda pripada lastnikom
delnic, ki so bili v registru KDD vpisani tri
dni pred zasedanjem skupščine, to je dne
12. 6. 2000.

2. Del nerazporejenega dobička iz le-
ta 1997, revaloriziranega na dan 1. 1.
2000, v višini 30,000.000 SIT, se razpore-
di za oblikovanje sklada lastnih delnic za
namene iz 240. člena ZGD.

3. Čisti dobiček iz leta 1999 v višini
30,678.353,22 SIT ostane nerazporejen.

4. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe in dopolnitev statuta družbe.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta, ki
zastopajo interese delničarjev.

Predlog sklepa: zaradi poteka mandata
se izvoli člane nadzornega sveta, ki zasto-
pajo interese delničarjev – Katjo Blažič in
Vesno Colja.

6. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2000.

Predlog sklepa: za revidiranje letnih ra-
čunovodskih izkazov za leto 2000 se ime-
nuje revizijsko hišo In revizija, d.o.o., Ljub-
ljana, Linhartova 1.

Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 15. junij 2000

ob 13.30. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
ne določi za isti dan ob 14. uri. Na ponov-
nem sklicu bo skupščina sklepala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarje naprošamo, da prijavijo svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.

Pogoji in prijava udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Svojo udeležbo morajo sporočiti pisno na
naslov družbe najkasneje tri delovne dni
pred zasedanjem, to je do 12. junija 2000.

Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti na sedežu družbe vsaj tri delov-
ne dni pred zasedanjem, to je do 12. junija
2000. Pooblastila morajo biti pisna in osta-
nejo družbi.

Organizirano zbirana pooblastila morajo
biti izdana po postopku in z vsebino, sklad-
no določilom XII. poglavja zakona o prevze-
mih.

Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega

reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Novi Gorici – do preselitve sedeža
na Kidričevi 18, po preselitvi pa na Sedejevi
6 – vsak delovni dan od prvega naslednjega
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 prvega naslednjega de-
lovnega dne od dne objave sklica, priporo-
čeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.

Manufaktura, Trgovsko podjetje, d.d.,
Nova Gorica

uprava družbe
Marija Kukanja

Ob-27047
Na podlagi 9. in 10. člena statuta druž-

be Elektrotehna Interset, d.d., Mengeš, Tr-
dinov trg 4, sklicuje uprava družbe

13. skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, 14. 6. 2000 ob 10. uri, v

prostorih družbe Mengeš, Trdinov trg 4, ter
vabi delničarje k udeležbi.

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in imenovanje organov skupščine.
2. Obravnava in sprejem rezultatov po-

slovanja za leto 1999.
3. Odločanje o pokritju izgube v poslo-

vanju.
Predlog sklepov:
K točki 1: izvoli se predsednika skupšči-

ne in dva preštevalca glasov.
K točki 2: sprejme se poročilo o poslo-

vanju družbe za leto 1999, po predlogu
uprave in mnenju nadzornega sveta.

K točki 3: ugotovljeno izgubo iz poslova-
nja v letu 1999 se po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta krije iz rezerv, ob-
likovanih v preteklih letih.

Opomba
Delničarji lahko v roku 7 dni od objave

sklica skupščine pošljejo pisne, razumno
utemeljene nasprotne predloge k posamez-
nim točkam dnevnega reda oziroma spre-
membo ali dopolnitev dnevnega reda.

Čas zasedanja skupščine
Skupščina je sklicana za 14. 6. 2000

ob 10. uri. Če ob prvem sklicu ne bo dose-
žena sklepčnost, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 10.30, v istih prostorih.
Skupščina bo veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, v korist katerih so delnice vknjižene v
delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki.

Delničarji, zakoniti zastopniki in poob-
laščenci naj svojo udeležbo na skupščini
prijavijo najkasneje 15 minut pred zaseda-
njem skupščine.

Gradivo: k posameznim točkam dnevne-
ga reda s predlogom sklepov so delničar-

jem na vpogled na upravi družbe vsak de-
lovni dan od 8. do 15. ure.

Elektrotehna Interset, d.d.
uprava družbe

Ob-27049
Na podlagi statuta delniške družbe skli-

cujem

5. sejo skupščine
delniške družbe Grand hotel Union,
ki bo v četrtek, 15. 6. 2000 ob 12. uri, v

Banketni dvorani hotela Union, Miklošičeva
1, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje delovnih organov
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvoli predsednika skupščine in preštevalca
glasov ter imenuje notarja, po predlogu
uprave.

2. Sprejem letnega poročila 1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo o poslovanju za leto 1999, po predlogu
uprave, z mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem revizijske družbe.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log delitve čistega dobička in predlagano
višino dividende, kot sledi:

1. Čisti dobiček poslovnega leta
1999 v višini 162,300.779,51 SIT se raz-
poredi na nerazporejeni dobiček.

2. Iz revaloriziranega nerazporejene-
ga dobička iz let 1995 in 1996 (revalorizira-
nega do dneva izplačila) se za dividende
nameni 82,471.702,50 SIT.

3. Revalorizirani dobiček iz let 1997
in 1998 v višini 131,815.342,59 SIT osta-
ne nerazporejen.

Do izplačila dividende so upravičeni del-
ničarji, v korist katerih so na dan skupščine
delnice Grand hotela Union, d.d., vknjižene
v delniško knjigo družbe, ki se vodi v cen-
tralnem registru vrednostnih papirjev pri Kli-
rinško depotni družbi.

Dividenda znaša 49,50 SIT bruto in se
izplača do 31. 8. 2000.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe za leto 2000 se imenuje revizijska
hiša, ki jo je predlagal nadzorni svet.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo
vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
na dan 31. 5. 2000. Glasovalno pravico
lahko uresničujejo le tisti delničarji, njihovi
zakoniti zastopniki in pooblaščenci, ki bodo
družbi pisno najavili svojo udeležbo na
skupščini. Prijave s pooblastili so pravoča-
sne, če na sedež družbe prispejo do vključ-
no 12. 6. 2000. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Delovno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v informativni pisarni na
sedežu družbe, od sklica skupščine, vsak
delovnik od 10. do 12. ure.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo
upravi družbe v sedmih dneh od dneva ob-
jave tega sklica.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
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skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni bo-
do z osebno izkaznico ali drugim identifika-
cijskim dokumentom ter podpisom na sez-
nam prisotnih delničarjev potrdili svojo pri-
sotnost na skupščini ter prevzeli glasovalne
lističe. O vseh točkah dnevnega reda, ra-
zen o prvi, se bo glasovalo z glasovnicami.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% glasov. V primeru, da
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 13. uri, v istih prostorih. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Grand hotel Union, d.d.
uprava družbe

Ob-27050
Na podlagi 55. člena statuta delniške

družbe sklicujem,

6. skupščino
Izbira Laško, d.d., Trubarjeva 4,

ki bo v ponedeljek, dne 12. 6. 2000 ob
13. uri v sejni sobi na sedežu družbe, Tru-
barjeva 4 v Laškem.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov.
2. Sprejem letnega poročila za leto

1999.
3. Sklepanje o delitvi čistega dobička za

leto 1999.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepov
Uprava družbe predlaga k 1. do 3. točki

nadzorni svet k 4. točki dnevnega reda
skupščine, naslednje sklepe:

Sklep k 1. točki:
1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Imenujejo se organi skupščine v pred-

lagani sestavi.
Sklep k 2. točki:
Sprejme se letno poročilo o poslovanju

družbe Izbira Laško, d.d., za leto 1999 v
vsebini, kot ga je predalgala uprava in na
podlagi mnenja nadzornega sveta.

Sklep k 3. točki:
Čisti dobiček iz leta 1999 v višini

44,486.928,16 SIT ostane nerazporejen,
oziroma ga bo družba razporedila v nasled-
njih letih skladno s poslovno davčnimi vidi-
ki.

Sklep k 4. točki:
Za revizorja družbe Izbira Laško, d.d., za

poslovno leto 2000 se imenuje revizijska
družba Plus revizija, d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za sejo skupščine delniške druž-
be je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, Trubarjeva 4, Laško, vse delovne
dni od 9. do 12. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci.
Uprava in člani nadzornega sveta se

skupščine lahko udeležijo tudi, če niso del-
ničarji.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Navodilo za glasovanje
Po vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno.

Sklepi se sprejemajo z navadno večino
oddanih glasov, razen pod 3. točko, ki se
sprejema s tričetrtinsko večino.

Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po poob-

laščencu ali zastopniku, na podlagi glasov-
nice, ki jo prejme delničar ob vstopu na
skupščino.

Pooblastilo mora biti pismeno. Za fizične
osebe mora pooblastilo vsebovati ime in prii-
mek ter naslov pooblastitelja in pooblaščen-
ca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja,
za pravne osebe pa firmo, sedež in žig
pooblastitelja ter vse podatke o pooblaščen-
cu.

Če je sklic skupščine neuspešen se
skupščina ponovi istega dne ob 14. uri v
istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo
skupščina odločala ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Glasovnice se bodo delile v sejni sobi na
sedežu družbe pol ure pred pričetkom
skupščine.

Izbira Laško, d.d.,
uprava družbe

direktor Ivan Grobler

Št. 20165 Ob-27051
Na podlagi 11. člena statuta Garant,

d.d., Polzela, Polzela, sklicuje predsednik
uprave

6. sejo skupščine delničarjev,
ki bo v četrtek, 15. junija 2000 ob 12. uri

v Kulturnem domu Polzela.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se da je skupšči-
na sklepčna. Skupščina na predlog uprave
izvoli predsednika skupščine, zapisnikarja
in verifikacijsko komisijo. Skupščini pri-
sostvuje vabljeni notar za sestavo notarske-
ga zapisnika.

2. Potrditev poročila uprave in nadzor-
nega sveta z mnenjem revizijske družbe o
poslovanju v letu 1999.

Predlog sklepa: skupščina potrjuje po-
ročilo uprave o poslovanju družbe v letu
1999, ki ga je pregledala revizijska družba
Rating, d.o.o., in na katerega je pozitivno
mnenje podal tudi nadzorni svet.

3. Sprejem sklepa o predlogu uprave in
nadzornega sveta o pokrivanju izgube za
leto 1999 z mnenjem revizijske družbe.

Predlog sklepa: skupščina potrjuje pred-
log uprave o pokrivanju izgube za leto 1999,
usklajen z mnenjem nadzornega sveta.

Glasovanje:
Za sprejem sklepov pod 1., 2. in 3. toč-

ko je potrebna navadna večina oddanih gla-
sov. Glasovanje je osebno oziroma po
pooblaščencu ali zastopniku na podlagi gla-
sovnic, ki jih prejme delničar ob vstopu na
skupščino v zameno za vabilo.

Vsak nov predlog sklepov (nasprotni
predlog) je lahko le v pisni obliki, obrazlo-
žen in vložen na sedežu družbe v 7 dneh po
sklicu skupščine (prvi odstavek 286. člena
zakona o gospodarskih družbah). Obravna-
vani bodo samo tisti nasprotni predlogi, ki
bodo prispeli v času od 15. 5. 2000 do
22. 5. 2000 (z dokazilom, da je bilo 22. 5.
2000 do 24. ure oddano na pošto).

Skupščine se lahko udeležijo delničarji sa-
mi ali njihovi pooblaščenci oziroma zastop-
niki, če predložijo pisno pooblastilo vsaj 3
dni pred sejo skupščine.

Gradivo: delničarji prejmejo na svoje na-
slove obrazložitev vsebine obravnavanih
predlogov sklepov.

Opozorilo: če skupščina ne bo sklepčna
ob zgoraj navedenem času, velja ponovni
sklic na isti dan, v istem prostoru ob 13.15
z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat
sklepčna, ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Vse informacije v zvezi s skupščino pa
lahko dobite tudi po telefonu pri Leopoldu
Bedekovič na tel. 063/7037111.

Garant, d.d., Polzela
predsednik uprave:

Matjaž Rojnik, univ. dipl. inž. les.

Ob-27052
Na podlagi določila 6.5. točke statuta

delniške družbe LIP lesna industrija Bled,
uprava družbe LIP lesna industrija Bled,
d.d., Bled – Ljubljanska 32 vabi delničar-
je na

5. zasedanje skupščine družbe
ki bo v četrtek 22. junija 2000 s pričet-

kom ob 12. uri v prostorih predavalnice LIP
Bled, na Bledu – Ljubljanska cesta št. 27.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: po ugotovitvi sklepčno-

sti se za predsednika izvoli Niko Bevk za
člane verifikacijske komisije pa Magda
Cvenkelj, Sonja Zupan in Mateja Stanič-Ru-
dolf iz podjetja RR & Co., d.o.o., Koper.

2. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: uprava ob pozitivnem

mnenju nadzornega sveta predlaga, da
skupščina sprejme premembe statuta del-
niške družbe LIP Bled, d.d., v predlagani
obliki.

3. Letno poročilo 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se sprejme revidirano letno poročilo o
poslovanju družbe za leto 1999.

4. Obravnava in odločanje o delitvi čiste-
ga dobička 1999.

Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata, da se ustvarjeni dobiček v višini
112,946.270,35 SIT iz leta 1999 se v ce-
lotni višini razporedi v rezerve družbe.

5. Imenovanje reviziske družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta za pooblaščeno revizijsko družbo za
poslovno leto 2000 skupščina imenuje druž-
bo PricewaterhouseCoopers, d.d., Ljublja-
na.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so
vpisani kot delničarji LIP Bled, d.d., pri
Centralni klirinško depotni družbi, d.d.,
Ljubljana, na dan 19. 6. 2000. Pooblastilo
mora biti pisno. Pravico do udeležbe in
glasovanja na skupščini ima vsak delničar
ali njegov pooblaščenec, ki pisno prijavo
dostavi družbi osebno ali s priporočeno
pošto najkasneje 3 dni pred sejo torej,
vključno 19. 6. 2000 na naslov LIP Bled,
d.d., Ljubljanska 32 - 4260 Bled, z oznako
“Za skupščino”.
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Predavalnica bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja. Delničarje oziroma
pooblaščence prosimo, da se zaradi ugo-
tavljanja prisotnosti udeležencev in prevze-
ma glasovnic zglasijo na mestu zasedanja
skupščine vsaj pol ure pred zasedanjem
skupščine in pravočasno zasedejo mesta v
predavalnici.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in s spremembami statuta družbe, je delni-
čarjem na vpogled v splošnem sektorju na
sedežu družbe LIP Bled, d.d., na Bledu -
Ljubljanska 32, vsak delovni dan pri Jelki
Kunej od 10. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, naj bodo v
pisni obliki, obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v splošnem sektor-
ju delniške družbe.

Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 15% zastopanega osnov-
nega kapitala. Če skupščina ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje z istim dnevnim
redom istega dne pol ure po prvem sklicu
na mestu prvega sklica. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

LIP Bled, d.d.,
predsednik uprave

Jakob Repe, dipl. inž.

Ob-27053
Na podlagi statuta delniške družbe Turi-

stično podjetje Portorož, d.d., Cesta so-
linarjev 6, Portorož, sklicujemo

2. skupščino delničarjev
ki bo dne 15. 6. 2000 ob 11. uri na

sedežu družbe, Cesta solinarjev 6, Porto-
rož.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti, ter izvolitev organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli mag. Gregor Velkaverh, za pre-
števalki glasov se izvolita Irena Kastelic in
Dragica Kovšca. Za notarja se povabi Dravo
Ferligoj.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la in potrditev računovodskih izkazov za leto
1999.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za leto 1999, vključno z bi-
lanco stanja, izkazom uspeha in poslovnim
poročilom na podlagi pozitivnega mnenja
nadzornega sveta.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o razporeditvi dobička.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
sklep o delitvi dobička na podlagi pozi-
tivnega mnenja nadzornega sveta.

4. Oblikovanja sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se predlog

uprave o oblikovanju sklada lastnih delnic
za namene iz 240. člena ZGD.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za leto 2000 imenuje
Audit, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o.

Gradivo in predlogi sklepov skupščine po
tem dnevnem redu, je na razpolago na sede-
žu družbe dan po objavi zasedanja skupšči-
ne, vsak delovnik od 10. do 12. ure v tajniš-
tvu družbe Cesta solinarjev 6, Portorož.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev na dan 14. 6. 2000 ali
njihovi pooblaščenci, katerih prijava udelež-
be na skupščini je prispela na sedež družbe
najmanj 3 dni pred sejo skuščine. Poob-
laščenci morajo prijavi priložiti pravilno iz-
polnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine vpisati v
listo udeležencev.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z is-
tim dnevnim redom ob 12. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Turistično podjetje Portorož, d.d.,
Portorož

uprava in nadzorni svet

Ob-27266
Na podlagi 24. člena statuta Slovenske

izvozne družbe, d.d., Ljubljana uprava druž-
be sklicuje

10. skupščino
delničarjev Slovenske izvozne družbe,
družbe za zavarovanje in financiranje

izvoza Slovenije, d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, dne 12. junija 2000

ob 13. uri v konferenčnih dvoranah Sava +
Drava v Hotelu Austrotel (Kompas Magis-
trat, d.o.o.), Miklošičeva 9, Ljubljana, z na-
slednjim predlaganim dnevnim redom.

1. Ugotovitev o kvorumu, prisotnosti no-
tarja ter imenovanje preštevalcev glasov.

2. Poročilo predsednice nadzornega
sveta Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljub-
ljana.

Predlog sklepa: skupščina Slovenske iz-
vozne družbe, d.d., Ljubljana, sprejme po-
ročilo predsednice nadzornega sveta Slo-
venske izvozne družbe, d.d., Ljubljana.

3. Letno poročilo Slovenske izvozne
družbe, d.d., Ljubljana za leto 1999.

3.1. Poslovno poročilo Slovenske iz-
vozne družbe, d.d., Ljubljana o poslovanju v
letu 1999.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana sprejme poslovno poročilo Slo-
venske izvozne družbe, d.d., Ljubljana za
leto 1999.

3.2. Računovodski izkazi Slovenske iz-
vozne družbe, d.d., Ljubljana za leto 1999
z revizijskim mnenjem.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana, sprejme računovodske izkaze
Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana,
za leto 1999 z revizijskim mnenjem.

3.3. Letno poročilo o notranjem revidi-
ranju v Slovenski izvozni družbi, d.d., Ljub-
ljana, za leto 1999.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana, sprejme letno poročilo o notra-
njem revidiranju v Slovenski izvozni družbi,
d.d., Ljubljana, za leto 1999.

4. Razporeditev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in

ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta

skupščina Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana, razporedi ugotovljeni čisti dobi-
ček v letu 1999 v višini 124,815.000 SIT v
rezerve družbe.

5. Razvojne usmeritve s temelji poslov-
ne politike Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana, za leto 2000.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana, sprejme razvojne usmeritve s te-
melji poslovne politike Slovenske izvozne
družbe, d.d., Ljubljana, za leto 2000 v pred-
laganem besedilu.

6. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-
ga sveta skupščina Slovenske izvozne druž-
be, d.d., Ljubljana, imenuje za revizorja za
poslovno leto 2000 revizijsko družbo Price-
waterhousecoopers, d.d., Parmova 53,
Ljubljana.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničarji lahko nastopajo na skupščini

družbe osebno ali preko svojih zastopnikov
oziroma pooblaščencev. Delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci dokazujejo svo-
jo istovetnost z osebnimi dokumenti. Delni-
čarje zastopajo osebe, ki so pooblaščene
za zastopanje. Republiko Slovenijo zastopa
predstavnik Vlade RS z ustreznim pisnim
pooblastilom Vlade RS.

Če je delničar pravna oseba, se šteje,
da je njen direktor pooblaščen za zastopa-
nje. Delničarje lahko zastopajo na podlagi
pisnega pooblastila, ki ga izda delničar ozi-
roma v imenu delničarja, ki je pravna oseba,
oseba pooblaščena za zastopanje. K poob-
lastilu, ki ga izda oseba, pooblaščena za
zastopanje delničarja, ki je pravna oseba, je
treba priložiti tudi kopijo izpiska iz sodnega
registra, iz katerega je razvidno pooblastilo
za zastopanje osebe, ki v imenu delničarja
izda pooblastilo.

Gradivo, o katerem sklepa skupščina je
zainteresiranim delničarjem na voljo na se-
dežu družbe, ul. Josipine Turnograjske 6,
Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 15. ure.
Uprava Slovenske izvozne družbe, d.d.,

Ljubljana

Št. 007774 Ob-27215
Začasna uprava KPL – Gradnje, rast,

inženiring, družba pooblaščenka, d.d.,
1000 Ljubljana, Tbilisijska 61, vabi delni-
čarje na

1. sejo skupščine

Začasna uprava sklicuje prvo redno
skupščino dne 12. junija 2000 ob 8. uri, na
sedežu družbe, 1000 Ljubljana, Tbilisijska
61, v prostorih zimske službe.

Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Odprtje skupščine in predhodna ugo-

tovitev sklepčnosti.
Začasna uprava odpre skupščino in ugo-

tovi, ali je na skupščini zastopanih toliko
glasovalnih delnic, da skupščina lahko za-
seda. Začasna uprava obvesti skupščino
glede notarja Nado Kumar, ki piše zapisnik.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov.

Na predlog začasne uprave in začasne-
ga nadzornega sveta se izvoli: za predsed-
nika skupščine dr. Gojko Stanič, prešteval-
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ki glasov Dragica Verbič in Mateja Stanič
Rudolf iz podjetja RR & Co, d.o.o.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčno-
sti.

Na podlagi poročila preštevalca glasov
predsednik skupščine ugotovi sklepčnost
skupščine.

4. Potrditev dnevnega reda.
Predlog začasne uprave in začasnega

nadzornega sveta: potrdi se predlagani
dnevni red.

5. Poslovnik skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave in zača-

snega nadzornega sveta: potrdi se predla-
gani poslovnik skupščine.

6. Poročilo o ustanovitvi družbe poob-
laščenke.

Predlog začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta: poročilo o ustanovitvi
družbe pooblaščenke se vzame na znanje.

7. Volitve članov nadzornega sveta.
Začasni nadzorni svet predlaga kandida-

te za člane nadzornega sveta:
– Viktor Pirnat,
– Zoran Tomšič,
– Marko Praznik.
Predlog začasnega nadzornega sveta:

skupščina izvede volitve članov nadzornega
sveta. Z izvolitvijo članov nadzornega sveta
so razrešeni člani začasnega nadzornega
sveta.

8. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina za revizorja imenuje revi-
zorsko družbo Deloitte & Touche, d.o.o.,
Dunajska 22, Ljubljana, za poslovno leto
2000 in 2001.

9. Obravnava in določitev sejnin članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: določijo se sejni-
ne članom nadzornega sveta, tako da pripa-
de članu nadzornega sveta 20.000 SIT in
predsedniku nadzornega sveta 40.000 SIT.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniški knjigi deset dni pred zaseda-
njem skupščine in ki pisno prijavo osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
gradivo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino je na sedežu druž-

be v glavnem tajništvu na vpogled vsak de-
lovni dan pri Mazi Mojci od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi najkasneje v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se določi oziroma razglasi polurni
odmor, po katerem se skupščina vnovič se-
stane. V primeru vnovičnega zasedanja je
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

KPL – Gradnje, rast, inženiring, d.d.,
Ljubljana

začasna uprava
Viktor Pirnat

Ob-27253
Na podlagi točke C sedmega poglavja

statuta delniške družbe Kmetijski kombinat
Ptuj, poljedeljstvo, govedoreja, prašičereja,
proizvodnja krmil, vinarstvo, trgovina, d.d.,
uprava sklicuje

3. redno skupščino
družbe Kmetijski kombinat Ptuj,

poljedeljstvo, govedoreja, prašičereja,
proizvodnja krmil, vinarstvo, trgovina,

d.d.,
ki bo dne 15. 6. 2000 ob 13. uri, v pro-

storih Vinskega hrama, Trstenjakova ul. 4,
Ptuj, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine.

Za predsedujočo skupščini se izvoli:
Branka Neffat.

Izvoli se verifikacijsko komisijo v sestavi:
– predsednik Milan Tetičkovič,
– preštevalca glasov: Martina Jakomini,

Ida Krajnc.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar: An-

drej Šömen.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1999

z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 1999 v pred-
loženem besedilu z mnenjem revizorja ter
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sveta uprave: skupščina sprej-
me ob predhodnem pozitivnem mnenju nad-
zornega sveta predlog uprave, da se čisti
dobiček poslovnega leta 1999 v višini
16,956.887,74 SIT razporedi v nerazpore-
jeni dobiček.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2000
skupščina imenuje družbo ITEO-Abeceda,
podjetje za revizijo in sorodne storitve,
d.o.o., Ljubljana.

5. Spremembe statuta.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme ob predhodnem pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta spremembe statuta v
predloženem besedilu.

6. 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 skupšči-
ne.

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 ure-
sničevanje glasovalne pravice izpolnjujejo
delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščen-
ci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu uprave na sedežu družbe pisno pri-
javijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema 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 veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Kmetijski kombinat Ptuj, d.d.
generalni direktor

mag. Alojz Erlač

Št. 006545 Ob-27254
Na podlagi 40. člena statuta družbe Me-

nina, proizvodnja pogrebne opreme, d.d.,
Kamnik, direktor družbe sklicuje

6. skupščino
delničarjev družbe Menina, d.d.,

Kamnik,
ki bo v torek, 13. 6. 2000 ob 8. uri, na

sedežu družbe, Šmarca, Trg padlih borcev
3.

Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupšči-

ne se izvoli Ido Janežič, za preštevalko gla-
sov Majdo Kladnik, za sestavo notarskega
zapisa skupščine pa se imenuje notar Jože
Rožman iz Domžal, Kolodvorska 9a.

2. Potrditev letnega poročila za leto
1999 z mnenjem revizorja in mnenjem nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
za leto 1999 z mnenjem revizorja in mne-
njem nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o uporabi dobička za
leto 1999.

Predlog sklepa:
a) Čisti dobiček poslovnega leta in ne-

razporejeni dobiček iz preteklih let v revalo-
riziranem znesku na dan 31. 12. 1999 zna-
ša 223,840.891,41 SIT se na dan 1. 1.
2000 razporedi tako, da se:

– 68,019.000 SIT izplača delničarjem
za dividende v znesku 1.400 SIT bruto na
delnico (brez lastnih delnic). Na dan objave
sklica skupščine ima družba 2.261 lastnih
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delnic. Za izplačilo dividend se uporabi ne-
razporejeni dobiček iz leta 1996 v znesku
28,098.330,14 SIT in nerazporejeni dobi-
ček iz leta 1997 v znesku 39,920.669,86
SIT;

– 155,821.891,41 SIT zadrži kot ne-
razporejeni dobiček.

b) Družba bo delničarjem, ki so vpisani v
delniško knjigo pri KDD na dan 9. 6. 2000,
izplačala dividende najkasneje v roku 30
dni po sprejemu sklepa.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov družbe za poslovno leto
2000 se imenuje Ernst & Young, Revizija,
davčno in poslovno svetovanje, d.o.o.

5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: statut družbe se spre-

meni tako, da se vsi členi od 1. do 53.
črtajo in vstavi novo besedilo stata v vsebini,
kot je navedeno v prilogi.

Predlog sprememb in dopolnitev statuta
ter letno poročilo je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe v Šmarci, Trg padlih bor-
cev 3, v splošno-kadrovskem sektorju, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro.

Delničarji lahko zoper predloge sklepov
uprave in nadzornega sveta, ki sta jih poda-
la v objavi dnevnega reda skupščine, vložijo
obrazložene nasprotne predloge.

Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarjem en glas. Zaseda-
nja skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojem pooblaščencu oziroma
zakonitem zastopniku, ki so vpisani v del-
niško knjigo pri KDD na dan 9. 6. 2000.
Zaradi lažje tehnične izvedbe skupščine že-
limo, da delničarji udeležbo na skupščini
prijavijo družbi vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine, vendar to ni pogoj za udeležbo.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
13. 6. 2000 ob 9. uri, na istem mestu. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina veljav-
no odločala, ne glede na večino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Menina, d.d.
Kamnik
direktor

Ob-27255
Na podlagi 30. člena statuta delniške

družbe Iskra Sistemi, Avtomatizacija proce-
sov, d.d., Ljubljana, Stegne 21, 1000 Ljub-
ljana sklicuje uprava družbe

4. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Sistemi, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v sredo, 14. 6. 2000, ob 12. uri

na sedežu družbe v Ljubljani, Stegne 21,
(predavalnica v pritličju).

Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in preštevalce glasov po predlo-
gu uprave in nadzornega sveta.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro
Košak iz Ljubljane.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-

me na predlog uprave in ob pozitivnem mne-

nju in predlogu nadzornega sveta letno po-
ročilo za leto 1999.

3. Razdelitev dobička iz poslovnega leta
1999.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me na predlog uprave in ob pozitivnem mne-
nju ter predlogu nadzornega sveta sklep, da
čisti dobiček iz poslovnega leta 1999 v viši-
ni 41,284.662,48 SIT ostane nerazpore-
jen.

4. Sprememba firme.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-

me na predlog uprave in ob pozitivnem mne-
nju in predlogu nadzornega sveta sklep, da
se spremeni firma družbe, ki se od sedaj
glasi:

Iskra Sistemi, Avtomatizacija procesov,
d.d.,

Skrajšana firma družbe je: Iskra Sistemi,
d.d.

5. Uskladitev dejavnosti družbe z ured-
bo o spremembah in dopolnitvah uredbe o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 89/98).

Predlog sklepa: dejavnost družbe se
uskladi z uredbo o spremembah in dopolni-
tvah.

Uredbe o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 89/98)
po predlogu uprave in nadzornega sveta.

6. Novo besedilo statuta delniške druž-
be.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me na predlog uprave in ob pozitivnem mne-
nju in predlogu nadzornega sveta sklep, da
se sprejme novo besedilo statuta delniške
družbe, ki v celoti nadomesti statut, ki ga je
določil nadzorni svet na podlagi pooblastila
skupščine dne 11. 5. 1998.

7. Odpoklic in volitve članov nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: odpokličejo in izvolijo
se člani nadzornega sveta družbe, ki so
predstavniki delničarjev, po predlogu nad-
zornega sveta.

Skupščino družbe se seznani s članom
nadzornega sveta, predstavnikom delavcev.

8. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina družbe ime-

nuje na predlog nadzornega sveta družbo
KPMG Slovenija, d.o.o. iz Ljubljane, Dunaj-
ska 21 za revizijo poslovanja družbe Iskra
Sistemi, d.d., Ljubljana za leto 2000.

9. Sejnina za delo članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me po predlogu uprave višino sejnine za
delo članov nadzornega sveta za vsako sejo.

Udeležba na skupščini družbe:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo

lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo na
dan 9. 6. 2000 vpisani v register pri Cen-
tralni klirinško depotni družbi.

Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo napove-
dati pisno najpozneje 3 dni pred sejo
skupščine na naslov družbe, pooblaščenci
pa v istem roku na sedežu družbe deponira-
ti pooblastila. Družba bo upoštevala pisne
prijave, ki bodo prispele do sobote 10. 6.
2000, oziroma bodo tega dne poslane s
priporočeno pošiljko.

Udeležence vabimo, da se ob prihodu na
skupščino uro pred začetkom seje prijavijo
predstavniku družbe na kraju, kjer bo seja,
ter s podpisom seznama prisotnih delničar-
jev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in
prevzamejo glasovalne lističe. Za udeležbo
na skupščini se fizične osebe izkažejo z
osebnim identifikacijskim dokumentom,
pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.

Gradivo
Gradivo s predlogi sklepov za skupšči-

no, vključno z novim besedilom statuta, je
na voljo v tajništvu družbe vsak delovni dan
od 10. do 12. ure, od 12. 5. 2000 do dne-
va zasedanja skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nas-

protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazloži-
tvijo, na sedež družbe v sedmih dneh od
dneva objave sklica skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupšči-

na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne uro pozneje, to je ob
13. uri. V tem primeru bo skupščina sklepč-
na ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Iskra Sistemi, d.d. Ljubljana
glavni direktor

Aleš Tavčar univ. dipl. inž.

Št. 53/2000 Ob-27256
Na podlagi 7.6. točke statuta družbe

Gozdno gospodarstvo Maribor, d.d., Tyrše-
va 15, 2000 Maribor, uprava sklicuje

4. skupščino
delniške družbe Gozdno gospodarstvo,

Maribor, d.d.,
ki bo v ponedeljek,12. 6. 2000, ob

12. uri, v sejni sobi družbe, Tyrševa ul. 15 v
Mariboru.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine. Za predsednika skupščine se
izvoli Janka Pučnika, za preštevalca glasov
se izvoli Franc Prišenk in Jože Horvat in za
prisotnega notarja na skupščini se potrdi
Stanislav Bohinc iz Maribora.

3. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1999.

Na predlog uprave in na podlagi pozitiv-
nega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji predlog sklepa: sprejme se revidi-
rano letno poročilo družbe za poslovno leto
1999 v predloženem besedilu z pozitivnim
mnenjem revizorja ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta.

4. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o delitvi dobička.

Na predlog uprave in na podlagi pozitiv-
nega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji predlog sklepa:

a) Dobiček iz leta 1995 v vrednosti
13,816.698,87 SIT in del dobička v vred-
nosti 9,466.561,13 SIT iz leta 1997 reva-
lorizirana do konca leta 1999 se razdelita
za dividende v znesku 23,283.260 SIT. Di-
vidende 70 SIT bruto na delnico se izplača-
jo v 90 dneh od sklepa skupščine delničar-
jem, ki so na dan skupščine vpisani v cen-
tralni register pri KDD.
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b) Čisti dobiček iz leta 1999 v znesku
14,603.676,99 SIT ostane nerazporejen.

5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Na predlog uprave in na podlagi pozitiv-

nega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji predlog sklepa: oblikuje se sklad
lastnih delnic za namene iz 240. člena ZGD
do dovoljene višine. Lastne delnice se bo-
do pridobivale iz sredstev prostih rezerv nad
zakonom predpisano višino in revalorizacij-
skega popravka rezerv.

6. Sprememba statuta.
Na predlog uprave in na podlagi pozitiv-

nega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji predlog sklepa: skupščina sprej-
me spremembo statuta v predloženem be-
sedilu.

7. Imenovanje revizorske hiše za revizijo
poslovanja družbe v letu 2000.

Na predlog nadzornega sveta se sprej-
me naslednji predlog sklepa: za revizijsko
hišo, ki bo opravila revizijo poslovanja v letu
2000 se imenuje Revidicom, revizijska druž-
ba, d.o.o., Maribor.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v tajništvu, vsak
delavnik od 11. do 13. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in poslani v roku 7
dni po objavi tega sklica, v tajništvo družbe.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred
skupščino upravi družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

Delničarji glasujejo osebno, po zastop-
niku ali po pooblaščencu na podlagi glasov-
nic, ki jih prejmejo pred začetkom skupšči-
ne. Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico do udeležbe in glasovanja imajo
delničarji, ki so na dan 18. maja 2000 vpi-
sani v centralni register pri KDD. Sejna so-
ba bo odprta pol ure pred začetkom zase-
danja.

Naprošamo udeležence in pooblaščen-
ce, da se javijo v sprejemnici najmanj pol
ure pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se po enournem premoru
skupščina ponovno sestane in veljavno od-
loča ne glede na višino zastopanega kapita-
la.

Gozdno gospodarstvo Maribor, d.d.,
uprava - direktor družbe

mag. Emilijan Trafela

Ob-27258
Na podlagi 10.3. točke statuta delniške

družbe Intertrans, mednarodna špedicija,
d.d. Ljubljana, Brnčičeva 51, sklicujem

četrto skupščino delniške družbe
Intertrans d.d., Ljubljana,

ki bo dne 16. 6. 2000 ob 16. uri v sejni
sobi Poslovno logističnega centra na Brnči-
čevi 51, v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi

skupščine po predlogu uprave.

3. Odpis terjatev.
Predlog sklepa: terjatve se po predlogu

uprave dokončno odpišejo.
4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic v višini 100,000.000 SIT po predlo-
gu uprave. Vir za oblikovanje sklada so re-
zerve in pripadajoči revalorizacijski popra-
vek.

5. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo za leto 1999 po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta skupaj z revizor-
skim poročilom.

6. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog de-

litve čistega dobička po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta in sicer:

 – čisti dobiček leta 1999 v višini
183,572.537,86 SIT ostane nerazporejen,

 – nerazporejeni dobiček iz leta 1996 in
njemu pripadajoči revalorizacijski popravek
kapitala na dan 31. 12. 1999 se v skupni
višini 122,090.475 SIT namenita za,

– izplačilo dividend v višini 113,419.500
SIT brez lastnih delnic, to je 300 SIT bruto
na delnico. Na dan objave skupščine ima
družba 10.277 lastnih delnic,

 – izplačilo nagrade upravi v višini
5,670.975 SIT,

 – izplačilo nagrade nadzornemu svetu v
višini 3,000.000 SIT.

Dividende in nagrade se izplačajo v roku
90 dni po sprejemu sklepa.

 Do izplačila dividend so upravičeni del-
ničarji, ki so vpisani v KDD na dan skupšči-
ne.

7. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2000

se imenuje KPMG Slovenija d.o.o.po pred-
logu nadzornega sveta.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem v Poslovno logi-
stičnem centru na Brnčičevi 51, v Ljubljani,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih imenskih delnic osebno ali njihovi
pooblaščenci oziroma zastopniki, ki bodo
svojo udeležbo prijavili in predložili poobla-
stila tri dni pred skupščino v tajništvu pod-
jetja. Pooblastilo mora biti pisno.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Glasovanje o točkah dnevnega reda bo po-
tekalo z glasovnicami.

Dvorana bo odprta pol ure pred začet-
kom skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 17. uri z istim dnevnim
redom. V drugem sklicu bo skupščina ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Intertrans, d.d.,
Ljubljana

uprava
Rok Svetek

Št. 61/00 Ob-27259
Na podlagi 17. in 18. člena statuta del-

niške družbe KRS Rotovž d.d., Maribor in v
skladu z določbami zakona o gospodarskih
družbah sklicujem

VI. sejo skupščine delniške družbe KRS
Rotovž d.d., Maribor

ki bo v torek, 20. junija 2000 ob 17. uri,
v prostorih Zavarovalnice Maribor d.d., Can-
karjeva ulica 3 Maribor, z naslednjim dnevn-
im redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa št. 1.1: ugotovi se
sklepčnost skupščine. Na predlog nadzor-
nega sveta se za predsednico skupščine za
mandatno dobo 4 let izvoli Nevena Tea Gor-
jup in za namestnika predsednika skupšči-
ne Branko Smole.

Predlog sklepa št. 1.2: na predlog upra-
ve se izvoli verifikacijska komisija v sestavi
predsednice Majde Pukl in dveh prešteval-
cev glasov Metke Ferk ter Dušana Horvata.
Seji bo prisostvoval vabljen notar Stanislav
Bohinc.

2. Obravnava in sprejem Letnega poro-
čila družbe za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme Letno poročilo družbe
za leto 1999 v predloženem besedilu.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o razporeditvi dobička za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme sklep, da čisti dobiček iz leta 1999
v višini 5,451.410,75 SIT ostane nerazpo-
rejen.

4. Obravnava in sprejem poslovnega in
finančnega načrta družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme poslovni in finančni načrt družbe za
leto 2000 v predloženi obliki.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2000 imenuje revizijska družba ITEO –
Abeceda d.o.o.

Prijava in udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so na dan izvedbe vpisani v delniško knji-
go družbe in njihovi pooblaščenci ter za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shra-
njeno na sedežu družbe. Delničarje in poob-
laščence pozivamo, da svojo udeležbo pi-
sno prijavijo osebno ali priporočeno tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu druž-
be v Mariboru, Maistrova 17.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnica-
mi. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.
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Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Skupščina je sklepčna, če so navzoči

delničarji z glasovalno pravico, ki predstav-
lja vsaj 20% vseh izdanih delnic. Če skupšči-
na ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine 30 minut za
prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe, v Mariboru, Maistrova ulica 17, vsak
delavnik od 8. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

KRS Rotovž d.d. Maribor
uprava – direktor

Milan Perko

Št. 70/00 Ob-27267
Uprava KRS Tabor, d.d., Maribor, vabi

delničarje na

8. sejo skupščine
KRS Tabor, d.d., Maribor

Uprava sklicuje skupščino na podlagi 17.
in 18. člena statuta delniške družb KRS
Tabor, d.d., Maribor, in v skladu z določili
zakona o gospodarskih družbah v torek,
dne 20. junija 2000 ob 17. uri v dvorani
Mestne četrti Nova vas, Radvanjska 65, Ma-
ribor.

Predlog dnevnega reda.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Uprava odpre skupščino in ugotovi ali je
na skupščini zastopanih toliko glasovalnih
delnic, da skupščina lahko zaseda. Uprava
obvesti skupščino o prisotnosti notarke Du-
šice Kalinger, Gregorčičeva 4, 2000 Mari-
bor, ki piše notarski zapis.

Predlog sklepa št. 71: na predlog nad-
zornega sveta se za predsednika skupščine
izvoli Leonardo F. Peklar in namestnika Ivan
Starčevič.

Predlog sklepa št. 72: skupščina imenu-
je dva preštevalca glasov Matejo Stanič-Ru-
dolf in Danijelo Kosovič.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa št. 73: na predlog upra-
ve in ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta družbe sprejme skupščina letno poročilo
družbe za poslovno leto 1999 v predlože-
nem besedilu.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o razporeditvi dobička za leto 1999.

Predlog sklepa št. 74: na predlog upra-
ve in ob pozitivnem mnenju nadzorenga sve-
ta družbe sprejme skupščina sklep, da se
čisti dobiček iz l. 1999 v znesku
2,986.789,85 SIT prenese v naslednje leto
na preneseni čisti dobiček prejšnjih let – ter
da se čisti dobiček iz leta 1994 v znesku

6,087.918,95 SIT razporedi tako, da se
razporedi v sklad lastnih delnic v višini
3,100.000 SIT, del pa na zakonske rezerve
v višini 2,987.918,95 SIT.

Predlog sklepa št. 75: na predlog upra-
ve in ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta sprejme skupščina sklep, da se nerealizi-
ran 69. sklep 7. seje skupščine spremeni
tako, da se neizplačan dobiček zaposlenim
iz leta 1998 v višini 894.969,90 SIT prene-
se na nerazporejen dobiček preteklih let.

4. Obravnava in sprejem poslovnega in
finančnega načrta družbe za leto 2000.

Predlog sklepa št. 76: na predlog upra-
ve in ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta družbe, se sprejme poslovni in finančni
načrt družbe za leto 2000 v predloženi obli-
ki.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še.

Predlog sklepa št. 77: na predlog nad-
zornega sveta se za pooblaščenega revi-
zorja imenuje ITEO – Abeceda, d.o.o.

Prijava in udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so na dan izvedbe vpisani v delniško knji-
go in njihovi pooblaščenci ter zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na
sedežu družbe. Delničarje in pooblaščence
pozivamo, da svojo udeležbo pisno prijavijo
tri dni pred zasedanjem skupščine na sedež
družbe Kardeljeva 70, 2000 Maribor.

Udežence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj 60 minut pred
pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpi-
som na seznamu prisotnih delničarjev potr-
dili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda
se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziro-
ma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izka-
žejo z osebnim dokumnetom, pisnim poob-
lastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom
iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene pozivamo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, o katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni pred-
logi morajo biti obrazloženi.

Predlogi podani po roku ne bodo upo-
števani.

Sklepčnost in ponovno zasedanje
Skupščina je sklepčna, če so navzoči

delničarji z glasovalno pravico, ki predstavl-
ja vsaj 20% vseh izdanih delnic. Če skup-
ščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine 30 minut za
prvim sklicem z istim dnevnim redom in v
istem prostoru. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem na sedežu up-
rave družbe v Mariboru, Kardeljeva 70, vsak
delovnik od 8. do 12. ure, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zase-
danja skupščine.

KRS Tabor, d.d., Maribor
uprava družbe

direktor
Milan Eržen

Ob-27274
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe

Klasje, Mlinsko predelovalno podjetje Ce-
lje, d.d., Resljeva 16, Celje in skladno z
določili zakona o gospodarskih družbah skli-
cujem

4. skupščino
delniške družbe Klasje, Mlinsko

predelovalno podjetje Celje, d.d.,
Resljeva 16, Celje,

ki bo v četrtek, 15. junija 2000 ob 12. uri
v sejni sobi uprave družbe, Resljeva 16,
Celje, s predlaganim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupšči-
ne, imenovanje notarja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izvolijo organi skupšči-
ne, in sicer za predsednika skupščine mag.
Dušan Drofenik, verifikacijska komisija: An-
gela Stojanovič – predsednica, Nada Karfik
in Antonija Jazbec – preštevalki glasov; za
notarja se imenuje Anton Rojec, notar iz
Celja.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila uprave za leto 1999 in poročilo o
reviziji računovodskih izkazov za poslovno
leto, ki se je končalo 31. 12. 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmeta poročili uprave in pooblaščene
revizijske hiše o poslovanju v letu 1999.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička in pokrivanju izgube za poslovno
leto 1999, ki se je začelo 1. 1. in končalo
31. 12. 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta druž-
ba razporedi dobičke iz poslovnih let 1994,
1995, 1996, 1997, 1998 v skupnem zne-
sku 46,626.215,33 SIT in njihovo pripada-
jočo revalorizacijo v skupnem znesku
12,324.915,01 SIT za pokrivanje izgube iz
preteklih let v skupnem znesku
58,951.130,34 SIT.

Dobiček poslovnega leta 1999 v znesku
16,897.682,32 SIT ostane nerazporejen.

Izgubo iz preteklih let, ki znaša v revalo-
riziranem znesku 166,718.078,11 SIT po-
kriva družba na naslednji način:

1. iz razporeditve dobičkov iz prete-
klih let in pripadajočo revalorizacijo v skup-
nem znesku 58,951.130,34 SIT in

2. 107,766.947,77 SIT iz revaloriza-
cijskega popravka rezerv.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzorenga
sveta imenuje skupščina revizijsko družbo
Revidicom, revizijska družba, d.o.o., Gri-
zoldova 5, Maribor, za revizorja poslovanja
za leto 2000.

5. Informacija skupščini o imenovanju
novega člana NS s strani sveta delavcev.

Svet delavcev je pisno obvestil upravo
družbe, da je v NS kot novega člana imeno-
val Zdravka Štiha.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme infor-
macijo, da je svet delavcev v NS imenoval
Zdravka Štiha.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
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stilo mora biti pisno in bo ves čas pooblastil-
nega razmerja shranjeno na sedežu druž-
be.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki naj-
kasneje tri dni pred dnevom skupščine pi-
sno prijavijo svojo udeležbo na sedežu upra-
ve družbe Resljeva 16, Celje in ki so vpisani
v centralnem registru pri Klirinško depotni
družbi (KDD).

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.

O vseh točkah dnevnega reda se glasu-
je z glasovnicami, ki jih sprejme delničar
oziroma njegov pooblaščenec ob pristopu
na skupščino, razen za 1. in 5. točko dnev-
nega reda, kjer se glasovanje opravi javno,
z dvigom rok.

Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine (pravna služba, soba št. 4), in
sicer najmanj eno uro pred začetkom zase-
danja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje.

Delničarji, oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sod-
nega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih željio, da se o
njih pravočasno seznanijo vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine. Predloženi nas-
protni predlogi morajo biti obrazloženi.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe, Resljeva 16, Celje, in sicer vsak
delovnik od 9. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine, na dan zasedanja skupšči-
ne pa od 8. do 10. ure.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro
za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Klasje Celje, d.d.,
uprava

direktor družbe

Št. 26/01 Ob-27275
Na podlagi 21. člena statuta družbe Ljub-

ljanski sejem, d.d., Ljubljana, Dunajska c.
10, sklicuje uprava družbe

24. redno skupščino
družbe Ljubljanski sejem, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, dne 19. 6. 2000 ob

14. uri v prostorih družbe Ljubljanski se-
jem, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 10.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev predsednika skupšči-
ne, treh preštevalcev glasov in imenovanje
notarja.

Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli

Marka Stoparja,
– za tri preštevalce glasov se izvoli: Dar-

jo Alič, Natašo Kraljič in Natašo Prišel,
– imenuje se notarja Marjana Kotarja iz

Grosuplja za sestavo notarskega zapisnika.
2. Zmanjšanje sklada za lastne delnice.
Predlog sklepa:

1. Formirani sklad za lastne delnice iz
KTO 910 (vplačani presežek kapitala) se na
dan 1. 1. 2000 zniža za znesek
84,077.036,06 SIT.

Znesek 84,077.036,06 SIT se prenese
v dobro KTO 910 (vplačani presežek kapi-
tala).

2. Formirani sklad za lastne delnice iz
KTO 941 (revalorizacijski popravek presež-
ka kapitala) se na dan 1. 1. 2000 zniža za
znesek 30,000.000 SIT.

Znesek 30,000.000 SIT se prenese v
dobro KTO 941 (revalorizacijski popravek
presežka kapitala).

3. Letno poročilo o poslovanju družbe
Ljubljanski sejem, d.d., v letu 1999 z mne-
njem revizorja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju družbe Ljubljanski
sejem, d.d., v letu 1999.

4. Delitev dobička iz preteklih let.
Predlog sklepa:
Nerazporejeni čisti dobiček iz preteklih

let v višini 23,532.683,27 SIT se razdeli:
– za izplačilo dividend za prednostne del-

nice 3,595.756 SIT,
– ostane nerazporejeno 19,936.927,27

SIT.
5. Pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: izguba iz let 1998 in

1999 v skupnem znesku 257,768.244,72
SIT se pokrije po stanju na dan 1. 1. 2000:

– v breme revalorizacijskega popravka
kapitala v višini 161,075.455,66 SIT – KTO
94,

– v breme rezerv v višini 12,615.753
SIT – KTO 92,

– v breme vplačanega presežka kapitala
v višini 84,077.036,06 SIT – KTO 91.

6. Uskladitev nominalne vrednosti delnic
z zakonom o gospodarskih družbah in
ustrezno povečanje osnovnega kapitala
družbe.

Predlog sklepa:
1. Nominalna vrednost delnic družbe

se uskladi z zakonom o gospodarskih druž-
bah (dalje: ZGD), in sicer tako, da nominal-
na vrednost:

– ene navadne delnice znaša 1.000 SIT
– ene prednostne delnice znaša 16.000

SIT.
Obstoječe delnice se zamenjajo z delni-

cami iz prejšnjega odstavka, in sicer tako,
da delničar:

– za eno navadno delnico, nominirano
na 3.250 SIT prejme 3,25 navadnih delnic,
izdanih zaradi uskladitve z ZGD,

– za eno prednostno delnico, nominira-
no na 13.000 SIT, prejme 0,8125 pred-
nostne delnice, izdane zaradi uskladitve z
ZGD.

Zaradi uskladitve nominalne vrednosti
delnic iz tega sklepa se izvede tudi poveča-
nje osnovnega kapitala iz naslednjega skle-
pa. Zato uskladitev nominalne vrednosti del-
nic z ZGD stopi v veljavo istočasno s pove-

čanjem osnovnega kapitala iz naslednega
sklepa.

Zaradi zamenjave delnic v skladu s tem
sklepom se izda:

– 29.786,25 navadnih imenskih delnic,
nominiranih na 1.000 SIT za delnico, z last-
nostmi iz statuta,

– 1.616,875 prednostnih imenskih del-
nic, nominiranih na 16.000 SIT za delnico,
brez glasovalnih pravic, z lastnostmi iz sta-
tuta.

2. Osnovni kapital družbe se poveča
za 12,843.750 SIT, torej s 55,656.250
SIT na 68,500.000 SIT.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede
iz sredstev družbe, in sicer v breme rezerv
(KTO 920) v znesku 12,843.750 SIT, izka-
zanih v zadnji bilanci stanja družbe na dan
1. 1. 2000.

Bilanca stanja družbe na dan 1. 1. 2000
je priloga št. 1 k temu sklepu.

Za povečanje osnovnega kapitala se iz-
da:

– 6.873,75 navadnih delnic, nominira-
nih na 1.000 SIT za delnico, z lastnostmi iz
statuta,

– 373,125 prednostnih delnic, nomini-
ranih na 16.000 SIT za delnico, z lastnost-
mi iz statuta.

Družba izroči delničarjem na podlagi
sklepa o povečanju osnovnega kapitala:

– 0,750 navadne delnice, nominirane na
1.000 SIT, na vsako navadno delnico, izda-
no pred uskladitvijo z ZGD,

– 0,1875 prednostne delnice, nomini-
rane na 16.000 SIT, na vsako prednostno
delnico, izdano pred uskladitvijo z ZGD.

Upoštevaje sklep o uskladitvi nominalne
vrednosti delnic z ZGD in sklep o povečanju
osnvonega kapitala, družba vsakemu delni-
čarju ob predložitvi:

– ene navadne delnice, nominirane na
3.250 SIT, izdane pred uskladitvijo nomi-
nalne vrednosti z ZGD, izroči 4 navadne
delnice, izdane zaradi uskladitve z ZGD, in
sicer 3,25 navadne delnice zaradi zamenja-
ve in 0,75 navadne delnice zaradi poveča-
nja osnovnega kapitala,

– ene prednostne delnice, nominirane
na 13.000 SIT, izdane pred uskladitvijo no-
minalne vrednosti z ZGD, izroči eno pred-
nostno delnico, nominirano na 16.000 SIT,
izdano zaradi uskladitve z ZGD, in sicer
0,8125 prednostne delnice zaradi zame-
najve in 0,1875 prednostne delnice zaradi
povečanja osnovnega kapitala.

3. Uprava je dolžna po vpisu poveča-
nja osnovnega kapitala v sodni register po-
zvati delničarje na zamenjavo in prevzem
delnic v skladu s 340. členom ZGD.

7. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe Ljubljanski sejem, d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe Ljubljanski sejem, d.d.

8. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za opravljanje revizije o

poslovanju družbe za leto 2000 se imenuje
IN REVIZIJA, družba za revidiranje in sveto-
vanje, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 1.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov, letnim poročilom, predlogom spre-
memb in dopolnitev statuta je delničarjem
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na vpogled v tajništvu družbe, Dunajska c.
10, Ljubljana, vsak delovni dan od 11. do
13. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Delničarji se izkažejo z osebnim doku-
mentom, pooblaščenci s pisnim pooblasti-
lom in osebnim dokumnetom, zakoniti za-
stopniki pa z izpiskom iz sodnega registra in
osebnim dokumentom.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 15. uri v istem prostoru. Na ponov-
nem zasedanju skupščina veljavno odloča,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Ljubljanski sejem, d.d.,
uprava

Št. 186 Ob-27317
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe In-

stalater, d.d., Prevalje, uprava družbe skli-
cuje

5. redno skupščino delničarjev
Instalater, d.d., Prevalje,

ki bo v četrtek, dne 15. 6. 2000 ob
12. uri v prostorih družbe, Prevalje, Zgornji
kraj 14.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, sprejem dnevne-

ga reda, izvolitev delovnih teles in imenova-
nje notarja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagani dnevni red in potrdi delovna telesa v
predlagani sestavi ter imenuje notarja za se-
stavo notarskega zapisnika.

2. Obravnava revidiranega poročila o po-
slovanju družbe Instalater, d.d., Prevalje za
leto 1999, s predlogom razdelitve čistega
dobička za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejema re-
vidirano poročilo o poslovanju družbe za
leto 1999, s pozitivnim mnenjem nadzorne-
ga sveta.

Skupščina sprejema predlagano delitev
čistega dobička za leto 1999.

3. Predlog za izvolitev članov nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-
gane člane nadzornega sveta.

4. Preoblikovanje Instalater, d.d., Pre-
valje v družbo z omejeno odgovornostjo.

Predlog sklepa: delniška družba Instala-
ter, d.d., Prevalje se preoblikuje v družbo z
omejeno odgovornostjo.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo, o katerem bo odločala skupšči-

na je delničarjem na vpogled v tajništvu druž-
be, Prevalje, Zgornji kraj 14, sedem dni
pred pričetkom skupščine.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki naj najkasneje tri dni pred skupšči-
no prijavijo svojo udeležbo.

Prosimo, da se udeleženci pred pričet-
kom skupščine vpišejo v seznam prisotnih
udeležencev in prevzamejo glasovalne listi-
če.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
skepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 13. uri. Na ponovnem zase-
danju bo skupščina družbe veljavno odloča-
la, ne glede na višino zastopanega kapitala.

Instalater, d.d., Prevalje
uprava družbe

Ob-27268
Na podlagi 7.4 točke statuta delniške

družbe Terme Čatež uprava Term Čatež d.d.
sklicuje

6. sejo skupščine
delniške družbe Terme Čatež

v četrtek, 15. 6. 2000 ob 12. uri na se-
dežu družbe v Čatežu, Topliška c. 35, 8250
Brežice v veliki konferenčni dvorani v hotelu
Terme.

Predlog dnevnega reda:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine in

imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine in imenuje notar za sestavo
notarskega zapisnika.

2. Letno poročilo o poslovanju v letu
1999.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo o poslovanju v letu 1999.

3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega

mnenja nadzornega sveta se sprejme pred-
lagani sklep o delitvi dobička.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije raču-

novodskih izkazov Term Čatež d.d. v letu
2000 se imenuje revizorska hiša Deloit-
te&Touche iz Ljubljane.

5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

sklep o spremembi statuta Term Čatež d.d.
6. Sprememba sejnine članov nadzorne-

ga sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

sklep o spremembi sejnine.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled v splošni službi na sedežu družbe
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Prijave za udeležbo na skupščini se spre-
jemajo 3 dni oziroma najkasneje dve uri pred
sejo skupščine.

Terme Čatež d.d.
uprava

Ob-27270
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in točke 7.3 statuta del-
niške družbe sklicuje uprava

5. skupščino delničarjev
Save, gumarske in kemične

industrije, d.d., Kranj, Škofjeloška c. 6.
Skupščina bo v torek, 13. junija 2000,

ob 10. uri, v prostorih Šmartinskega doma
v Stražišču, Škofjeloška c. 18, v Kranju, v
glavni dvorani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Pričetek skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: skupščina je seznanjena s
tem, da je na njej navzoč notar Vojko Pintar
in imenuje naslednje organe skupščine:
predsednik skupščine Viljem Žener, prešte-
valca glasov Vesna Okršlar - Šajatovič in
Miha Dolinar ter zapisnikar Miran Hude.

2. Sprejem poročila za leto 1999.
Uprava in nadzorni svet predlagata na-

slednji sklep: sprejme se poročilo za leto
1999 po predlogu uprave in s pozitivnim
mnenjem nadzornega sveta.

3. Uporaba dobička po obračunu za leto
1999.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: uprava Save, d.d., po pozitiv-
nem mnenju nadzornega sveta predlaga
skupščini delniške družbe, da se čisti dobi-
ček po revidirani bilanci stanja na dan
31. 12. 1999, ki je izkazan v znesku
4.790,674.896,17 SIT uporabi tako:

a) da čisti dobiček po revidiranem obra-
čunu za leto 1999 v znesku
2.515,928.179,71 SIT ostane nerazpore-
jen;

b) da se lastnikom delnic razdeli 440 SIT
dividende na delnico, kar znese
681,511.160 SIT, in sicer:

- 406,786.483,76 SIT iz naslova neraz-
deljenega dobička, ustvarjenega v letu
1997, in

- 274,734.676,24 SIT iz naslova neraz-
deljenega dobička, ustvarjenega v letu
1998;

c) da preostali dobiček, ustvarjen v letu
1998, v znesku 1.593,235.556,46 SIT
ostane še nerazporejen.

Do dividende so upravičeni tisti lastniki
delnic, ki so vpisani kot lastniki v delniško
knjigo pri KDD - Centralni klirinško depotni
družbi, d.d., Ljubljana, na dan 16. junija
2000. Dividende in nagrade se pričnejo
izplačevati v 30 dneh po sprejemu tega skle-
pa.

4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

za revizorja računovodskih izkazov za leto
2000 se imenuje KPMG, d.o.o., Slovenija,
Dunajska 21, Ljubljana.

5. Sprememba firme in sprememba de-
javnosti.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: spremeni se firma družbe, ki
se sedaj glasi: “Sava, gumarska in kemijska
industrija, d.d.“. Spremeni se dejavnost
družbe po predlogu uprave.

6. Spremembe statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata na-

slednji sklep: sprejmejo se druge spremem-
be statuta delniške družbe po predlogu
uprave tako, da se dosedanje besedilo sta-
tuta v točkah 2–11 spremeni in nadomesti z
novim besedilom statuta, ki je priloga tega
sklepa.

7. Volitve članov nadzornega sveta.
Skupščina izvoli za člane nadzornega

sveta:
– mag Jože Lenič,
– Miran Kalčič,
– dr. Davor Savin,
– Martin Kopač,
– mag. Božo Jašovič,
– Janez Bojc,
– Janko Kastelic.
Mandat novoizvoljenih članov nadzorne-

ga sveta nastopi z 28. junijem 2000. S tem
dnem preneha mandat dosedanjim članom
nadzornega sveta.

Če bo svet delavcev do seje skupščine
izvolil tiste člane nadzornega sveta, za kate-
re je pristojen, bo skupščina seznanjena z
njihovo izvolitvijo. Z dnem izvolitve teh čla-
nov oziroma najpozneje 28. junija 2000 pre-
neha mandat dosedanjih članov nadzorne-
ga sveta, ki jih je izvolil svet delavcev.

8. Nagrade članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata na-

slednji sklep: članom nadzornega sveta se
v breme poslovnih stroškov izplačajo nagra-



Stran 3774 / Št. 39 / 12. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

de v višini 8 neto sejnin za posameznega
člana nadzornega sveta. Nagrada se lahko
izplača tudi v delnicah Save, d.d., iz sklada
lastnih delnic, če posamezni član nadzor-
nega sveta pošlje tako zahtevo upravi druž-
be v roku 30 dni po sprejemu tega sklepa.

Delnice se v tem primeru obračunajo po
borzni ceni na dan vložitve zahteve po reali-
zaciji delniške opcije.

Gradivo za skupščino, vključno z bese-
dilom predloženih sprememb statuta, je del-
ničarjem na vpogled od 13. maja 2000 da-
lje na sedežu družbe v Kranju, Škofjeloška
c. 6, tajništvo Pravne pisarne, vsak delovnik
od 8. do 11. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda bodo objav-
ljeni skladno z 288. členom ZGD na enak
način kakor ta oglas., če bodo pisno ute-
meljeni in vloženi v roku 7 dni po objavi tega
sklica na naslov: Sava, d.d., Pravna pisar-
na, Škofjeloška c. 6, Kranj.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic, ki so kot lastniki delnic vpisani v kli-
rinško depotni družbi na dan 7. junija 2000,
ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod
pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino
pisno prijavijo svojo udeležbo na navedeni
naslov.

Delničarji bodo sklepe sprejemali z na-
vadno večino oddanih glasov na skupščini,
razen sklepa o spremembi statuta, katerega
bodo sprejemali z najmanj tričetrtinsko veči-
no pri sklepanju zastopanega osnovnega
kapitala.

Delničarji glasujejo osebno, po zastop-
niku ali pooblaščencu na podlagi glasovni-
ce, ki jo prejmejo ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo mora biti pisno.

Dvorana bo odprta eno uro pred pričet-
kom zasedanja.

Če skupščina ob razpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, tj. 13. junija 2000, ob 11. uri v istem
prostoru. Na ponovnem zasedanju bo
skupščina odločala ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Sava, d.d. Kranj,
predsednik uprave

Janez Bohorič

Ob-27271
Na podlagi 18. člena statuta Koroške

banke d.d., Slovenj Gradec, bančne skupi-
ne Nove Ljubljanske banke, upravni odbor
banke sklicuje

14. sejo zbora banke,

ki bo v sredo, 14. junija 2000 ob 11. uri
v prostorih Galerije likovnih umetnosti v Slov-
enj Gradcu, Glavni trg 24.

Za sejo zbora banke predlaga upravni
odbor naslednji dnevni red:

1. Otvoritev zbora, sprejem dnevnega
reda, izvolitev delovnih teles in imenovanje
notarja.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme
predlagani dnevni red in izvoli delovna tele-
sa zbora v predlaganem sestavu ter imenuje
notarja za sestavo notarskega zapisnika.

2. Poročila o poslovanju Koroške banke
d.d., Slovenj Gradec, bančne skupine No-
ve Ljubljanske banke s finančnim rezulta-
tom za leto 1999.

2.1 Letno poročilo Koroške banke d.d.,
Slovenj Gradec, bančne skupine Nove Ljub-
ljanske banke za leto 1999 z mnenjem
pooblaščenega revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se Letno poro-
čilo Koroške banke d.d., Slovenj Gradec,
bančne skupine Nove Ljubljanske banke za
leto 1999 z mnenjem pooblaščenega revi-
zorja.

2.2 Poročilo nadzornega odbora Ko-
roške banke d.d., Slovenj Gradec, bančne
skupine Nove Ljubljanske banke.

 Predlog sklepa: sprejme se poročilo
nadzornega odbora banke.

2.3 Letno poročilo o notranjem revidira-
nju v banki za leto 1999 z mnenjem nadzor-
nega odbora.

 Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o notranjem revidiranju v banki za leto
1999 z mnenjem nadzornega odbora.

2.4 Predlog o delitvi dobička Koroške
banke d.d., Slovenj Gradec, bančne skupi-
ne Nove Ljubljanske banke za leto 1999.

Predlog sklepa: za izplačilo dividend del-
ničarjem banke se nameni SIT
443,808.421,26, kot udeležba na dobičku
delavcev banke in uprave 33,819.655 SIT,
kot udeležba na dobičku upravnega in nad-
zornega odbora 9,672.600 SIT.

 Izplačilo se izvrši v breme čistega do-
bička za leto 1999 v višini 418,188.062,57
SIT, v breme nerazporejenega dobička iz
leta 1994 v višini 41,862.184,69 SIT in v
breme revalorizacijskega popravka neraz-
porejenega dobička v višini 27,250.429 SIT
in sicer v roku 30 dni po sprejemu tega
sklepa.

 Dividende se izplačajo delničarjem ban-
ke, ki so na dan zbora banke vpisani v del-
niško knjigo banke pri KDD.

3. Poslovni in finančni plan Koroške ban-
ke d.d., Slovenj Gradec, bančne skupine
Nove Ljubljanske banke za obdobje 2000–
2004.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme po-
slovni in finančni plan Koroške banke d.d.,
Slovenj Gradec, bančne skupine Nove Ljub-
ljanske banke za obdobje 2000–2004.

4. Uskladitev z zakonom o bančništvu:
4.1 Predlog povečanja osnovnega kapi-

tala Koroške banke d.d., Slovenj Gradec,
bančne skupine Nove Ljubljanske banke.

 Predlog sklepa: zbor banke sprejme po-
večanje osnovnega kapitala Koroške  ban-
ke d.d., Slovenj Gradec, bančne skupine
Nove Ljubljanske banke, ki dosedaj znaša
354,536.600 SIT in je razdeljen na
177.268 rednih imenskih delnic z nominal-
no vrednostjo SIT 2.000, s preoblikovanjem
rezerv banke v višini 1.418,143.400 SIT
tako, da bo po povečanju osnovni kapital
banke  znašal 1.772,680.000 SIT in bo
razdeljen na 177.268 rednih imenskih del-
nic z nominalno vrednostjo 10.000 SIT, ki
so izdane v nematerializirani obliki in zame-
njajo dosedanje delnice.

4.2 Predlog sprememb in dopolnitev stat-
uta Koroške banke d.d., Slovenj Gradec,
bančne skupine Nove Ljubljanske banke.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme
spremembe in dopolnitve statuta Koroške
banke d.d., Slovenj Gradec, bančne skupi-
ne Nove Ljubljanske banke oziroma pre-
čiščeno besedilo statuta v predloženem be-
sedilu.

5. Predlog o imenovanju revizijske druž-
be za revidiranje računovodskih izkazov ban-
ke za leto 2000.

Predlog sklepa: za izvedbo revizije letnih
računovodskih izkazov za leto 2000 v Ko-
roški banki d.d., bančni skupini Nove Ljub-
ljanske banke se potrdi tista revizijska druž-
ba, ki bo na skupščini Nove Ljubljanske ban-
ke d.d., Ljubljana imenovana za opravljanje
revizije letnih računovodskih izkazov za leto
2000.

6. Predlog za oblikovanje sklada lastnih
delnic.

Predlog sklepa: za pridobitev lastnih del-
nic v skladu z 240. členom zakona o gos-
podarskih družbah se dodatno oblikuje
sklad lastnih delnic v višini 551,161.061
SIT iz sredstev rezerv banke.

7. Predlog razrešitve članov upravnega
in nadzornega odbora Koroške banke d.d.,
Slovenj Gradec, bančne skupine Nove Ljub-
ljanske banke, pred potekom mandata.

 Predlog sklepa: zaradi sprememb in do-
polnitev statuta Koroške banke d.d., skupi-
ne NLB se razrešijo vsi člani upravnega od-
bora banke: Ana Bandelj, Adi Cigler, Jože
Gašper Filiplič, Božidar Logar, Tončka
Ločičnik, Vinko Poderžan, Janez Praper,
Oto Sekavčnik, Janez Senčar in nadzorne-
ga odbora banke: Drago Brodnik, Filip Je-
len, Dušan Krebel, Jože Planinšič, Štefan
Podjavoršek.

 Razrešitev postane veljavna takoj, ko bo
izvoljen novi nadzorni svet banke.

8. Predlog za izvolitev članov nadzorne-
ga sveta Koroške banke d.d., Slovenj Gra-
dec, bančne skupine Nove Ljubljanske ban-
ke.

Predlog sklepa:
V nadzorni svet Koroške banke d.d., sku-

pine NLB se izvolijo naslednji člani:
1.Janez Senčar,
2. Marjana Konštantin,
3. Janez Praper,
4. Janez Blagotinšek,
5. Tončka Ločičnik.
Mandat članov nadzornega sveta traja

do zaključka skupščine, na kateri bo ta od-
ločala o četrtem poslovnem poročilu ban-
ke, šteto od izvolitve dalje.

9. Predlog določitve sejnin članom nad-
zornega sveta Koroške banke d.d., Slovenj
Gradec, bančne skupine Nove Ljubljanske
banke.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme in
določi sejnino članom nadzornega sveta in
sicer v višini 55.000 SIT za predsednika in v
višini 40.000 SIT za člane.

Zbora banke se lahko udeležijo vsi delni-
čarji banke, ki so vpisani v delniško knjigo
banke najmanj 5 delovnih dni pred sejo zbo-
ra banke in ostanejo vpisani do konca seje.
Vsaka redna delnica s pravico do glasova-
nja daje v zboru 1 glas.

Delničar uresničuje svoje pravice na zbo-
ru osebno, po pooblaščencu ali po zakoni-
tem zastopniku. Skupni zastopnik več delni-
čarjev ne more imeti več kot 5 % glasov
delničarjev.

Delničarji bodo prejeli pooblastilo za
udeležbo na zboru po pošti, oddali pa ga
bodo pred sejo zbora. Udeležence zbora
prosimo, da zaradi točnosti pričetka zbora
ter predhodne evidence o udeležbi, oddajo
pooblastilo za udeležbo na zboru v prosto-
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rih, kjer bo zbor potekal, že od 10. ure da-
lje.

Gradivo za sejo zbora bo na razpolago in
vpogled vsem delničarjem pet delovnih dni
pred sejo zbora banke na sedežu Koroške
banke d.d., Slovenj Gradec, bančne skupi-
ne Nove Ljubljanske banke v Slovenj Grad-
cu, Glavni trg 30, tajništvo.

Če zbor banke ne bo sklepčen, bo po-
novno zasedanje zbora banke istega dne,
to je 14. junija 2000 ob 12. uri v istih pro-
storih. Zbor bo takrat veljavno odločal ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec
bančne skupine

Nove Ljubljanske banke
predsednik upravnega odbora banke

mag. Janez Senčar

Ob-27272
Na podlagi 10.2. točke statuta uprava

Moje delnice BPH d.d. Ljubljana, sklicuje

6. skupščino delničarjev
Moje delnice BPH d.d. Ljubljana

ki bo 16. 6. 2000 ob 12. uri v prostorih
Prophetes d.d. Ljubljana Tržaška 132/1 z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa uprave: skupščina potr-
juje predlog uprave, da se izvoli za pred-
sednika skupščine dr. Gojko Stanič, pre-
števalca glasov Irena Zarnik in Bojan Lipo-
vac.

Za notarko se imenuje mag. Nina Češa-
rek.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999.

Predlog sklepa uprave: sprejme se letno
poročilo in revidirani izkazi poslovanja za
leto 1999.

Mnenje nadzornega sveta: NS priporoča
skupščini, da sprejme letno poročilo uprave
za leto 1999.

3. Obravnava in delitev čistega dobička
za leto 1998 in 1999.

Predlog sklepa uprave: čisti dobiček iz
leta 1998 v višini 569.000 SIT, ki je bil
nerazporejen in čisti dobiček iz leta 1999 v
višini 15,723.000 SIT se v celoti uporabi za
pokrivanje izgube iz prejšnjih let.

Mnenje nadzornega sveta: NS predlaga
skupščini, da sprejme predlog uprave gle-
de uporabe dobička.

4. Izvolitev dveh članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa NS: za člana NS se za

dobo 4 let ponovno izvolita dr. Gojko Stanič
kot član in mag. Andrej Vozlič kot član.

5. Obravnava in sprejem sprememb stat-
uta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe statuta v
predlagani obliki.

V 5.2. točki se 5% nadomesti z 20%.
V 7.2. točki se prvi stavek spremeni in

glasi: Delniško družbo skupaj zastopa dvoč-
lanska uprava.

Beseda “direktor“ se povsod v statutu
nadomesti z besedo “uprava“.

V 7.4. točki se 2% nadomesti z 1%.
V 8.2. točki se 1% nadomesti z 0,5%.
6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-

novanju revizorja za dobo 4-ih let.

Predlog sklepa NS: za revizorja se za do-
bo 4let ponovno imenuje Revidis Revizijska
družba d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 22.

7. Obravnava in sprejem sklepa o višini
sejnin članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa NS: določi se višina sej-
nin v brutto znesku za predsednika NS
50.000 SIT in za člana 30.000 SIT.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se

lahko udeležijo delničarji, njihovi poob-
laščenci in zastopniki. Za udeležbo na
skupščini se fizične osebe izkažejo z oseb-
nim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še
z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščen-
ci morajo pisno pooblastilo dostaviti družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
mora biti ves čas trajanja pooblastilnega raz-
merja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe: pravico udeležbe na
skupščini in glasovalno pravico lahko ure-
sničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki, ki so vpisani v delniški knjigi na
dan 9. 6. 2000. Pisno prijavo osebno ali s
priporočeno pošiljko dostavijo družbi najka-
sneje tri dni pred sejo skupščine. Udele-
ženci pridejo na skupščino pol ure pred
pričetkom in se identificirajo z dokumen-
tom, ter s podpisom potrdijo svojo prisot-
nost na skupščini.

Gradivo za skupščino, vključno s predlo-
gom sprememb statuta in čistopis statuta,
je na vpogled vsak delovni dan od 10. do
12. ure pri Neži Bajec v prostorih družbe.

Predlogi delničarjev: nasprotne predlo-
ge k posameznim točkam dnevnega reda
ali glede dnevnega reda, pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh od objave sklica.

Ponovno zasedanje skupščine: če
skupščina ob napovedanem času ni sklepč-
na, nastopi polurni odmor, po katerem se
skupščina ponovno sestane in je sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Moja delnica BPH, d.d.
Ljubljana

uprava
Marija Stanič

Ob-27273
Na podlagi 40. člena statuta delniške

družbe Komunala Tolmin, Javnega podjetja
sklicuje uprava družbe

5. sejo skupščine
družbe Komunala Tolmin,

Javno podjetje d.d.
ki bo dne 15. 6. 2000 ob 11. uri na

sedežu družbe Poljubinj 89h, Tolmin.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za

predsednico skupščine izvoli Olga Štrukelj,
za preštevalki glasov se izvolita Bojana Biz-
jak in Greta Rejc.

Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljen
notar Edvard Sivec.

2. Sprejem poslovnega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo za leto 1999 po predlogu uprave, z
mnenjem revizorja in pozitivnim mnenjem
nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se dobiček iz poslovnega
leta 1999 v višini 720.186,46 SIT razpore-
di v rezerve družbe.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za člane nadzornega sveta izvolijo:
Ada Eržen, Irena Klinkon, Jožica Loncner,
Cezar Ostan, Joško Štih, Ciril Testen, z
mandatom od 19. 11. 2000 do 18. 11.
2004.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2000

se imenuje Tekos Revizija d.o.o.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

sami ali po svojih pooblaščencih ali zakoni-
tih zastopnikih. Pooblaščenec se mora iz-
kazati s pisnim pooblastilom.

Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupšči-
ni pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu druž-
be v Poljubinju 89h, Tolmin vsak delovni
dan od 8. do 10. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega vabila
in obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo nastopil polurni odmor, po ka-
terem se bo skupščina zopet sestala. V tem
primeru bo sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Komunala Tolmin,
Javno podjetje d.d.,

uprava

Ob-27276
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah uprava delniške družbe
Hotel Turist d.d., Ljubljana objavlja

sklic skupščine
ki bo dne 13. 6. 2000 ob 13. uri na

sedežu družbe, Dalmatinova 15, Ljubljana z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za predsednika skupščine se iz-
voli Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov
se izvoli Kette Karlo in Zdenka Vouk.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju družbe za leto
1999.

3. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: družba oblikuje sklad

lastnih delnic iz sredstev rezerv v višini 10%
osnovnega kapitala za namene, ki jih dolo-
ča ZGD.

4. Razporeditev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: v bilanci uspeha je družba

ugotovila 7,305.000 SIT čistega dobička:
– za dividende se razdeli: 4,961.620

SIT, ostanek dobička v višini 2,343.380
SIT ostane nerazporejen.

– bruto dividenda na delnico znaša
85 SIT.

Delničarjem se dividenda izplača najka-
sneje do 31.10. 2000.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.
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Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo za leto 2000 skupščina imenuje
revizijsko družbo Podboršek Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev so na voljo v tajništvu uprave v
Ljubljani, Dalmatinova 15, vsak delovnik od
9. do 12. ure v času od dneva objave dnev-
nega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovnje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom 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.

Hotel Turist d.d., Ljubljana
uprava družbe

Št. 10/00 Ob-27295
Na podlagi 7.2 točke statuta družbe

ETRA 33, Energetski transformatorji d.d.,
Ljubljana, uprava sklicuje

4. skupščino družbe
ETRA 33, d.d., Ljubljana,

ki bo v četrtek 15. 6. 2000, ob 13. uri v
sejni sobi upravne stavbe družbe na Šlan-
drovi 10, Ljubljana-Črnuče.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,

ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.

Predlog sklepa: za predsednico skupšči-
ne se imenuje Jožica Tominc, za prešteval-
ca glasov pa Zlatko Hernčič in Breda Jeran.

Skupščini bo prisostvoval notar Bojan
Podgoršek iz Ljubljane.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta,
skupščina sprejme letno poročilo o poslo-
vanju družbe za leto 1999.

3. Obravnava in odločanje o razporeja-
nju nerazporejenega dobička iz preteklih let
in dobička za leto 1999.

Nerazporejen dobiček družbe v revalori-
zirani višini na dan 31. 12. 1999 znaša
213,858.367 SIT.

Nerazporejen dobiček po posameznih
letih znaša:

– v letu 1995 1,493.468 SIT
– v letu 1996 14,707.397 SIT
– v letu 1997 30,709.470 SIT
– v letu 1998 64,126.382 SIT
– v letu 1999  102,821.650 SIT
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se za
dividendo v letu 2000 izplača bruto
27,480.000 SIT in sicer iz nerazporejene-
ga dobička za leto 1995 in 1996 ter njune-
ga revalorizacijskega popravka do datuma
skupščine (v celoti) in del potrebne razlike

iz nerazporejenega dobička za leto 1997 in
njegovega revalorizacijskega popravka.
Upravičenci do dividende so delničarji, ki
so vpisani na dan skupščine v delniško knji-
go pri KDD. Dividenda bo izplačana delni-
čarjem v 60 dneh po sklepu skupščine.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev stat-
uta družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe statuta družbe.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina potrdi pooblaščeno revizij-
sko družbo Plus revizija, d.o.o. Ljubljana za
revidiranje računovodskih izkazov v poslov-
nem letu 2000.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti družbi pisno dostavljeno tri
dni pred zasedanjem in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sede-
žu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice na skupščini
lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastop-
niki ali pooblaščenci, ki pisno prijavo oseb-
no ali s priporočeno pošto dostavijo družbi
najkasneje tri dni pred sejo skupščine, to je
do vključno 12. 6. 2000, in ki so vpisani v
delniško knjigo pri KDD.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pisno sporočijo družbi svo-
je morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda.

Udeležence skupščine prosimo, da se
prijavijo v sejni sobi št. 122 v I. nadstropju
upravne stavbe družbe ETRA 33 d.d, Šlan-
drova 10, Ljubljana, uro pred začetkom za-
sedanja. V sprejemni pisarni morajo najav-
ljeni udeleženci podpisati seznam prisotnih
delničarjev oziroma pooblaščencev ter prev-
zeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopni-
ca za udeležbo na skupščini.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje uro ka-
sneje v istem prostoru in bo tedaj sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala
(drugi sklic).

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu vsak delavnik med 12. in 14. uro.

ETRA 33 d.d.
uprava družbe

Ob-27318
Uprava Hermes SoftLab, d.d., na podla-

gi 283. člena ZGD in XXXIII. člena statuta
sklicuje

skupščino delničarjev
Hermes SoftLab programska oprema,

d.d.,
ki bo 12. 6. 2000, ob 10. uri v prostorih

Hermes Softlaba, d.d., na Litijski 51 v Ljub-
ljani v sobi št. 20, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za nadzornika glasovanj se izvolita
Carmen Junež Kuzman in Aleksandra Nova-
kovič.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se letno poročilo za leto
1999 v besedilu, ki ga je podala uprava.

3. Obravnava in odločanje o delitvi čiste-
ga dobička za leto 1999.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izkazani dobiček za leto 1999 v višini
455.398 tisoč SIT ostane nerazporejen.

4. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta in razrešitev starega.

Predlog sklepa nadzornega sveta: razre-
ši se član nadzornega sveta Zoran Zagorc
in se kot član nadzornega sveta za obdobje
do izteka mandata sedanjemu nadzornemu
svetu imenuje Joel Birnbaum.

5. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za leto 2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizorja družbe Hermes SoftLab, d.d., za po-
slovno leto 2000 se imenuje Pricewater-
houseCoopers, d.d., Parmova 53, Ljublja-
na.

V skladu z določili statuta družbe Her-
mes SoftLab, d.d., se ima pravico udeležiti
zasedanja skupščine delničar, ki ni v zamu-
di z vplačilom vpisanih delnic, pri čemer
lahko delničarja na zasedanju zastopa drug
delničar ali tretja oseba, pod pogojem, da
predloži pisno pooblastilo pred zasedanjem
skupščine.

Če skupščina sklicana za ob 10. uri ne
bo sklepčna, se ob 10.45 (45 minut po
prvem sklicu) ponovno opravi skupščina del-
ničarjev, ki veljavno odloča ne glede na od-
stotek prisotnega kapitala.

Hermes SoftLab, d.d.
Rudi Bric

predsednik uprave
in glavni izvršilni direktor

Ob-27326
Na podlagi zakona o gospodarskih

družbah sklicujem

8. redno skupščino
družbe Kompas Design d. d.,

 ki bo 14. 6. 2000 ob 12. uri na sedežu
družbe, Dunajska c. 21, Ljubljana

Dnevni red:
1. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, 2 člana verifikacijske komisije
in se imenuje za notarko Nado Kumar po
predlogu uprave.

2. Letno poročilo o poslovanju Kompas
Design d.d. v letu 1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo
o poslovanju družbe za leto 1999 v pred-
loženem besedilu po predlogu uprave.

3. Zaključni račun družbe za 1999 s
predlogom delitve ugotovljenega dobička.

Predlog sklepa: sprejme se zaključni
račun za 1999 ugotovljeni dobiček v višini
874.000 SIT se razporedi na rezerve po
predlogu uprave in mnenju nadzornega
sveta.

4. Poslovni načrt za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejmejo se poslovni

načrt za leto 2000 po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta.

Gradivo za 8. skupščino je na vpogled
na sedežu družbe vsak delovni dan od 10.
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do 12. ure, poslano pa je tudi vsem del-
ničarjem po pošti.

Utemeljeni nasprotni predlogi delničar-
jev k posameznim točkam dnevnega reda
morajo biti poslani upravi družbe v enem
tednu po objavi sklica skupščine na naslov:
Kompas Design d. d., Dunajska 21, Ljublja-
na.

Pri točkah dnevnega reda, kjer je pred-
videno tajno glasovanje, delničarji glasu-
jejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo
ob vstopu v skupščinski prostor. Ta bo
odprt pol ure pred pričetkom zasedanja
skupščine, ko se bo pričeli evidentiranje
prisotnih.

Kompas Design d. d.
Barbara Vajda

direktorica

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-11/00-3 Ob-27285

Urad Republike Slovenije za varstvo kon-
kurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je na pod-
lagi tretjega odstavka 38. člena in 58. člena
zakona o preprečevanju omejevanja konku-
rence (Ur. l. RS, št. 56/99; ZPOmK), na
podlagi 4. člena zakona o organizaciji in
delovnem področju ministrstev (Ur. l. RS,
št. 71/94, 47/97) in na podlagi skupne
priglasitve nameravane koncentracije gos-
podarskih družb Intereuropa, Mednarod-
na špedicija, transport in pomorska
agencija, d.d., Vojkovo nabrežje 32, Ko-
per (v nadaljevanju: Intereuropa) in STC
Skladiščno transportni center Celje, sto-
ritve, špedicija in trgovina, d.d., Kidriče-
va 36, Celje (v nadaljevanju: STC) dne 25.
4. 2000 sprejel odločbo, s katero ugotav-
lja, da je priglašena koncentracija gospo-
darskih družb Intereuropa in STC skladna s
pravili konkurence in da ji Urad ne bo nas-
protoval.

Koncentracija bo potekala v skladu z do-
ločbami zakona o prevzemih, namen prev-
zema pa je pridobitev izključnega nadzora
(lastništvo 51% do 100% osnovnega kapita-
la) nad družbo STC s strani družbe Intereu-
ropa.

Za potrebe presoje koncentracije je Urad
definiral upoštevni geografski trg kot ob-
močje Republike Slovenije, upoštevni stori-
tveni trgi pa so dejavnost skladiščenja, de-
javnost prekladanja in dejavnost špedicije.

Pri priglašeni koncentraciji ni bil izkazan
resen sum, da bi bila neskladna s pravili
konkurence, zato je Urad sprejel odločitev,
da ji ne bo nasprotoval.

Urad za varstvo konkurence

Razne objave

Ob-27277
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210

Trebnje objavlja po sklepu Občinskega sve-
ta Trebnje z dne 19. 4. 2000

javno dražbo
za prodajo garaže in poslovnih

prostorov
I. Predmet prodaje:
A. Garaža se nahaja v kletni etaži stano-

vanjskega bloka na Rimski c. št. 5, Treb-
nje, ki stoji na parc. št. 239, vl. št. 540 k.o.
Trebnje v izmeri 16,73 m2 in je nezasede-
na. Izklicna cena nepremičnine je
888.101,75 SIT. Dražitelji lahko dvigajo
ceno za najmanjši znesek 20.000 SIT.

B. Poslovni prostor se nahaja v kleti sta-
novanjskega bloka Cankarjeva ul. 33, Treb-
nje, ki stoji na parc. št. 150/8, vl. št. 504
k.o. Trebnje v izmeri 69,91 m2 in je nezase-
dena. Izklicna cena te nepremičnine znaša
4,004.549,20 SIT. Dražitelji lahko dvigajo
ceno za najmanjši znesek 100.000 SIT.

Javna dražba bo v ponedeljek, 29. 5.
2000 v mali sejni sobi Občine Trebnje, II.
nadstropje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje in
sicer za garažo Rimska c. 5 ob 13. uri in
poslovni prostor Cankarjeva ul. 33 ob 14.
uri.

II. Pogoji javne dražbe:
1. Na javni dražbi pri prodaji premože-

nja lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo
sedež na območju Republike Slovenije z
izpisom iz registra izdanim 30 dni pred jav-
no dražbo in fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije in predložijo dokazilo
o plačilu varščine v višini 10% od izklicne
cene posamezne nepremičnine. Kavcijo je
treba nakazati na žiro račun Občine Treb-
nje št. 52120-630-40206 z navedbo “pla-
čilo varščine za javno dražbo“.

2. Pred začetkom morajo na javni draž-
bi predložiti pooblaščenci pravnih oseb pi-
sno pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže
z osebnim dokumentom.

3. Uspelemu dražitelju bo varščina všte-
ta v kupnino. Neuspelim dražiteljem pa bo
varščina vrnjena v 5 dneh po končani draž-
bi brez obresti.

4. Kupec mora skleniti pogodbo s pro-
dajalcem v roku 15 dni po končani javni
dražbi.

5. Rok plačila kupnine je 8 dni od datu-
ma podpisa pogodbe.

6. Če kupec ne bo sklenil pogodbe
in/ali vplačal celotne kupnine v pogodbi
določenem roku se šteje, da odstopa od
nakupa, morebitno že sklenjeno pogodba
se šteje za razdrto, plačano varščino pa kot
skesnino obdrži prodajalec.

7. Nepremičnini se prodajata po načelu
“videno - kupljeno“. Nepremičnini sta pro-
sti vseh knjiženih in nevknjiženih bremen.

8. Plačilo davka na promet nepremič-
nin, notarskih storitev in prenos lastništva v
zemljiški knjigi plača kupec.

9. Kupljeni nepremičnini bodo prenese-
ni v dejansko posest in uporabo kupcem z
dnem plačila celotne kupnine.

10. Zainteresirani kupci dobijo podrob-
nejše informacije o prodaji nepremičnin na
Občini Trebnje, Oddelek za okolje in pro-
stor, soba št. 16, vsak dan med 8. in 14.
uro. Ogled nepremičnin je možen po pred-
hodni najavi na tel. 068/34-81-108 Jože
Klemenčič.

Občina Trebnje

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Mežnar Jože, Veliki Slatnik 20, Novo me-
sto, štampiljko z napisom Izdelava cement-
nih strešnikov MEŽNAR JOŽE s.p. Vel. Sla-
tnik 20, 8000 Novo mesto Telefon (068)
344-380. gnx-25223

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJU-
BLJANA, Vojkova 74, Ljubljana, štampiljko
okrogle oblike premera 35 mm, z grbom
Republike Slovenije v sredini in z napisom
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, št. 2.
gnf-25016

Priglasitveni list

Arzenšek Peter, Krivica 27, Prevorje, pri-
glasitveni list, opravilna št. 52-0619/95, iz-
dan dne 31. 5. 1995. gny-24922

Glavaš Kalif - Pizzeria Ancona s.p., Beb-
lerjeva 12, Koper - Capodistria, priglasitve-
ni list, opravilna št. 17/II/3-1419/94, izdan
dne 31. 12. 1994. gnh-25164

Kenk Marija, Sveta Ema 5/a, Pristava pri
Mestinju, priglasitveni list, opravilna št. 54-
573/94, izdan dne 30. 11. 1999.
gnf-24741

Klobasa Marjan, Radgonska c. 5, Sv.tro-
jica v Slov.goricah, priglasitveni list, opravi-
lna št. 21-0081/94, izdan dne 5. 2. 1997.
gnw-24799

Krapež Karin, Verje 15/b, Medvode, pri-
glasitveni list, opravilna št. 27 0129/96,
izdan dne 21. 6. 1996. gnc-25048

Lovko Suzana, Ul. heroja Marinclja 9,
Kočevje, priglasitveni list, opravilna št. 16-
0402/95, izdan dne 10. 8. 1995.
gni-24963

Medican Novo mesto d.o.o., Mali Slat-
nik 13, Novo mesto, obrtno dovoljenje, št.
012893/2199/00-48/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnd-25068

Pavlovčič Franc, Šmihel 5/a, Pivka, pri-
glasitveni list, opravilna št. 41/405/94, iz-
dan dne 15. 7. 1994. gnt-24777

Perger Dimitrij, Glavni trg 34, Slovenj
Gradec, priglasitveni list, opravilna št. 064-
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2907/94, izdan dne 30. 12. 1994.
gnv-25204

Slapšak Štefanija, Zg. Rečica 46, La-
ško, priglasitveni list, opravilna št. 20-
0059/94, izdan dne 9. 5. 1994.
gnj-25137

Slapšak Štefanija, Zg. Rečica 46, La-
ško, priglasitveni list, opravilna št. 20-
0059/94, izdan dne 19. 1. 1996.
gni-25138

Škrbina Tonček, Zlatek 63, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 27-0237/96,
izdan dne 25. 11. 1996. gnm-24784

Šuštar Mihael, Pod Bellevujem 14, Ro-
gaška Slatina, priglasitveni list, opravilna št.
54-1215/98, izdan dne 25. 1. 1998.
gnt-24977

Turk Stanislav s.p., Gornji Maharovec
13, Šentjernej, priglasitveni list, opravilna
št. 038/0919-94. gne-25067

Potne listine

Alibegić Suada, Poljanska 18, Ljubljana,
potni list, št. BA 498565, izdala UE Ljublja-
na. gny-25122

Andrič Jure, Testenova 18, Mengeš, po-
tni list, št. BA 811609, izdala UE Domžale.
gnp-24981

Arslan Dragica, Černelavci, Pušča 50,
Murska Sobota, potni list, št. BA 607621,
izdala UE Murska Sobota. gnv-25025

Asllan Avrami, Gresovščak 2, Ljutomer,
potni list, št. AA 198254, izdala UE Ljuto-
mer. gnf-24791

Batistič Aleksander, Rutarjeva 3/b, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
66216, izdala UE Nova Gorica. gni-24788

Bavec Franc, Ob gozdu 48, Razidel,
Orehova vas, potni list, št. AA 193422, iz-
dala UE Maribor. gnc-25319

Belina Tomaž, Križna ulica 12, Ljublja-
na, potni list, št. BA 721308, izdala UE
Ljubljana. gnm-25259

Benet Andreja, Podkoren 53, Kranjska
Gora, potni list, št. AA 266959, izdala UE
Jesenice. gnn-24833

Berčič Klemen, Linhartova 66, Ljublja-
na, potni list, št. BA 617848, izdala UE
Ljubljana. gnu-24726

Blaževič Vladimir, Ulica Kozjanskega od-
reda 21, Rogaška Slatina, potni list, št. BA
194312, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnv-25200

Bonin Nataša, Kampel 70, Koper - Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
49052, izdala UE Koper. gne-24792

Borovnik Ivan, Zeleni breg 18, Ravne na
Koroškem, potni list, št. BA 277445, izdala
UE Ravne na Koroškem. gng-24815

Božič Tilen, Vanganelska ulica 11, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. BA 912569,
izdala UE Koper. gno-24782

Bračika Vidmar Dubravka, Ob Savi 24,
Ljubljana, potni list, št. AA 168317, izdala
UE Ljubljana. gng-24740

Brezovački Marjan, Na gmajni 68, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 651060, izdala UE
Ljubljana. gnj-25287

Brglez Janez, Latkova vas 167, Prebo-
ld, potni list, št. BA 052191, izdala UE Ža-
lec. gnb-25045

Brglez Marija, Latkova vas 167, Prebo-
ld, potni list, št. AA 630764, izdala UE Ža-
lec. gnz-25046

Celešnik Miha, Jakčeva ul. 43, Ljublja-
na, potni list, št. BA 557926, izdala UE
Ljubljana. gnu-25301

Cesar Mojca, Ul. bratov Učakar 86, Lju-
bljana, potni list, št. BA 885008, izdala UE
Ljubljana. gnb-24995

Cipot Cvetka, Černelavci, Dalmatinova
20, Murska Sobota, potni list, št. BA
361257, izdala UE Murska Sobota.
gng-24844

Costantini Erik, Ulica Cirila Kosmača 14,
Tolmin, potni list, št. AA 363477, izdala UE
Tolmin. gnq-25155

Cukjati Katjuša, Farčnikova kolonija 45,
Zagorje ob Savi, potni list, št. AA 121008,
izdala UE Zagorje. gnb-25145

Černič Jurij, Podlipoglav 1/a, Ljubljana-
Dobrunje, preklic potnega lista, objavljen v
Ur. l. RS, št. 1/2000. gnq-25130

Čontala Dejan, Cankova 19, Cankova,
potni list, št. BA 541803, izdala UE Murska
Sobota. gnw-25024

Čop Aleš, Za žago 1, Bled, potni list, št.
BA 318323, izdala UE Radovljica.
gng-24790

Dautović Denis, Smoletova 12/b, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 813819, izdala UE
Ljubljana. gnm-24884

Dimnik Aleš, Bizoviška c. 52, Ljubljana,
potni list, št. AA 716574, izdala UE Ljublja-
na. gny-24872

Dimnik Aleš, Bizoviška c. 52, Ljubljana,
potni list, št. BA 682471, izdala UE Ljublja-
na. gnx-24873

Dimnik Irena, Bizoviška c. 52, Ljubljana,
potni list, št. AA 716586, izdala UE Ljublja-
na. gnw-24874

Dimnik Jaka, Jerančičeva 10, Ljubljana,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 35/2000. gnr-25179

Dimnik Nejc, Jerančičeva 10, Ljubljana,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 35/2000. gns-25178

Dimnik Peter, Bizoviška c. 52, Ljubljana,
potni list, št. BA 682470, izdala UE Ljublja-
na. gnz-24871

Eckert Rok, Kantetova ulica 4, Ljublja-
na, potni list, št. BA 898359, izdala UE
Ljubljana. gng-25215

Fajdiga Boštjan, Ul. Cankarjeve brigade
73, Ljubljana, potni list, št. BA 971941,
izdala UE Ljubljana. gnc-25019

Fleischman Tomaž, Na breznu 5, Brez-
ovica pri Ljubljani, potni list, št. BA 522108,
izdala UE Ljubljana. gnb-24895

Flis Matej, Čečovje 33, Ravne na Koro-
škem, potni list, št. BA 620702, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnp-24781

Fortuna Valdi, Gažon 44, Koper - Capo-
distria, potni list, št. AA 133408, izdala UE
Koper. gnl-24910

Germelj Kristijan, Raduha 5, Mozirje, po-
tni list, št. BA 656575, izdala UE Mozirje.
gnl-25210

Girandon Vida, Novo Polje, Cesta
XVII/11, Ljubljana-Polje, potni list, št. BA
706834, izdala UE Ljubljana. gno-25136

Gosar Saša, Selo pri Vodicah 33/a, Vo-
dice, potni list, št. BA 662425, izdala UE
Ljubljana. gnx-25052

Gregorčič Božo, Kebetova ulica 22, Me-
dvode, potni list, št. AA 673065, izdala UE
Ljubljana. gnp-25181

Gregorič Ada, Vogrsko 6, Volčja Draga,
potni list, št. BA 246205, izdala UE Nova
Gorica. gnu-25251

Gregorič Ada, Vogrsko 6, Volčja Draga,
maloobmejno prepustnico, št. AI 80677,
izdala UE Nova Gorica. gnt-25252

Gruden Igor, Dergomaška 52, Ljublja-
na, potni list, št. AA 76605, izdala UE Ljub-
ljana. gng-25290

Handanagić Azra, Legatova ulica 12/a,
Ljubljana, potni list, št. BA 827641, izdala
UE Ljubljana. gnm-24809

Horvat Vesna, Černelavci, Pušča 117,
Murska Sobota, potni list, št. BA 361363,
izdala UE Murska Sobota. gnl-24843

Hrovat Anja, Cesta na Mesarico 30, Lju-
bljana, potni list, št. BA 898851, izdala UE
Ljubljana. gns-25028

Hujs Margit, Ljubno 143, Podnart, potni
list, št. AA 446511, izdala UE Ljubljana.
gnt-25002

Jakopec Janez, Drvanja 35, Lenart v Slov.
goricah, potni list, št. BA 0297867. m-712

Jan Matevž, Laze 20, Dragomer, Brez-
ovica pri Ljubljani, potni list, št. BA 343754,
izdala UE Vrhnika. gnx-24773

Jesenek Darko, Hotinjska c. 56, Hotinja
vas, Orehova vas, potni list, št. BA 437762,
izdala UE Maribor. gng-24840

Joksch Potrbin Emilia, Povšetova 104,
Ljubljana, potni list, št. BA 884376, izdala
UE Ljubljana. gng-25165

Jošt Miha, Ložnica pri Žalcu 11/d, Ža-
lec, potni list, št. AA 179877, izdala UE
Žalec. gnh-25214

Kabashi Arben, Ul. Milana Majcna 47,
Ljubljana, potni list, št. BA 886617, izdala
UE Ljubljana. gns-24903

Kanduč Bogdan, Pot v Čeželj 2, Ljublja-
na, potni list, št. BA 379458, izdala UE
Ljubljana. gno-25282

Kanduč Matej, Pot v Čeželj 2, Ljubljana,
potni list, št. BA 797735, izdala UE Ljublja-
na. gnp-25281

Kanduč Nevenka, Pot v Čeželj 2, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 379459, izdala UE
Ljubljana. gnn-25283

Kanduč Tadej, Pot v Čeželj 2, Ljubljana,
potni list, št. BA 994223, izdala UE Ljublja-
na. gnq-25280

Kazić Nermin, Kolodvorska cesta 9, Po-
stojna, potni list, št. BA 695856, izdala UE
Postojna. gnj-25212
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Kerševan Leon, Oševljek 15, Renče, po-
tni list, št. AA 550444, izdala UE Nova Gori-
ca. gnm-24909

Klavžar Alenka, Bukovica 82, Volčja Dra-
ga, potni list, št. AA 31023, izdala UE Nova
Gorica. gnv-25250

Komac Aleš, Podkoren 57, Kranjska
Gora, potni list, št. AA 786447, izdala UE
Jesenice. gno-24832

Koren Andraž, Pot na Bistriško pl. 10,
Tržič, potni list, št. AA 190030, izdala UE
Tržič. gnz-24821

Kostič Nevenka, Kovorska 53, Tržič, po-
tni list, št. AA 190587, izdala UE Tržič.
gnd-24818

Košič Zoran, Križni vrh 96, Maribor, pot-
ni list, št. AA 632819, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnb-25020

Kozina Krištof, Belokriška cesta 66, Po-
rtorož - Portorose, potni list, št. BA 913473,
izdala UE Piran. gnh-24989

Kožuh Nuška, Pšata 59, Domžale, potni
list, št. AA 36958, izdala UE Domžale.
gne-25242

Kranjc Maja, Clevelandska 25, Ljublja-
na, potni list, št. BA 665606, izdala UE
Ljubljana. gne-25292

Kuhar Matej, Breg 48, Žirovnica, potni
list, št. BA 818222, izdala UE Jesenice.
gnt-25202

Legat Božo, Zabreznica 50/c, Žirovni-
ca, potni list, št. AA 662488, izdala UE
Jesenice. gnc-24973

Ložar Marjan, Cesta v Šmartno 15, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 735608, izdala UE
Ljubljana. gne-25017

Lužar Danica, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
potni list, št. BA 617882, izdala UE Ljublja-
na. gnf-25291

Makuc Danica, Gorenje Cerovo 60, Ko-
jsko, potni list, št. AA 468803, izdala UE
Nova Gorica. gnc-25144

Marc Elvis, Bilje 140/a, Renče, potni
list, št. AA 119181, izdala UE Nova Gorica.
gny-25297

Marjetič Simon, Polje, Cesta XII/2, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 454010, izdala UE
Ljubljana. gnv-24979

Milošević Zoran, Cankarjeva 52, Nova
Gorica, potni list, št. BA 846158, izdala UE
Nova Gorica. gnw-24924

Mrše Igor Janez, Ul. Marije Hvaličeve
17, Ljubljana, potni list, št. BA 520860,
izdala UE Ljubljana. gnz-24971

Orešević Mirsad, Spinčičeva ulica 3, Izo-
la - Isola, potni list, št. AA 203266, izdala
UE Izola. gnh-24789

Orlić Rozalija, Kraljeva 17, Koper - Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
32580, izdala UE Koper. gnd-24793

Otorepec Igor, Ulica XIV. divizije 46, Ro-
gaška Slatina, potni list, št. BA 923860.
gnq-25184

Pašić Kemal, Vaška pot 10/c, Ljubljana,
potni list, št. AA 674435, izdala UE Ljublja-
na. gnw-25274

Pavičič Marko, Polanškova ulica 34, Lju-
bljana, potni list, št. BA 885394, izdala UE
Ljubljana. gnf-25191

Pavlin Igor, Barje 19, Nova Gorica, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 8708, izdala
UE Nova Gorica. gnj-24787

Pavlin Martina, Barje 19, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 106103,
izdala UE Nova Gorica. gng-25140

Pavlin Miha, Tovarniška cesta 14, Loga-
tec, potni list, št. BA 830948, izdala UE
Logatec. gny-24997

Pavlin Mojca, Barje 19, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 147765,
izdala UE Nova Gorica. gnr-24929

Perne Franc, Gubčeva ulica 2, Kranj,
potni list, št. AA 089465, izdala UE Kranj.
gnl-25160

Piralić Enisa, Japljeva 4, Ljubljana, potni
list, št. AA 929627, izdala UE Ljubljana.
gnn-24987

Pleša Franc, Struževo - del 4, Kranj, po-
tni list, št. AA 796855, izdala UE Kranj.
gnu-25305

Pleša Uroš, Struževo 4, Kranj, potni list,
št. AA 270804, izdala UE Kranj. gns-25303

Plevčak Tomaž, Leskovec 18/a, Celje,
potni list, št. BA 780544, izdala UE Celje.
gnw-24974

Poberaj Aldo, Prvačina 58/a, Nova Go-
rica, potni list, št. BA 246222, izdala UE
Nova Gorica. gns-25003

Podgornik Egon, Skrilje 71, Dobravlje,
potni list, št. AA 382130, izdala UE Ajdovš-
čina. gne-24742

Polesnik Damjan, Podvin pri Polzeli 16,
Polenšak, potni list, št. BA 352903, izdala
UE Žalec. gnd-25043

Ponis Giorgio, Cesta na Markovec 3,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepust-
nico, št. AI 23661, izdala UE Koper.
gne-25142

Potočnik Matjaž, Javornik 58, Ravne na
Koroškem, potni list, št. BA 551062, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnz-25150

Potokar Jani, Podkraj 12, Litija, potni
list, št. AA 838719, izdala UE Litija.
gnr-25054

Preskar Matjaž, Ul. bratov Učakar 112,
Ljubljana, potni list, št. BA 377055, izdala
UE Ljubljana. gng-25015

Prislan Mojca, Trg Prešernove brigade
7, Kranj, potni list, št. AA 142141, izdala
UE Kranj. gnb-25270

Rajer Gašper, Jablan 10/a, Novo mes-
to, potni list, št. BA 923637, izdala UE Novo
mesto. gnr-25029

Reisman Alojz, Sp. Velka 65, Zgornja
Velka, potni list, št. AA 724010, izdala UE
Pesnica. m-703

Resman Jožef, Glavna cesta 3, Naklo,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 94/1999. gnf-25241

Rizvić Rifat, Kovinarska cesta 5, Kam-
nik, potni list, št. AA 760410, izdala UE
Kamnik. gno-25186

Rovšek Matej, Zbilje 65, Medvode, pot-
ni list, št. BA 654881, izdala UE Ljubljana.
gnm-24934

Rozman Alojzij, Adamičeva c. 24, Gro-
suplje, potni list, št. AA 67746, izdala UE
Grosuplje. gnj-24837

Rozman Cveta, Adamičeva c. 24, Gro-
suplje, potni list, št. AA 13498, izdala UE
Grosuplje. gni-24838

Rudolf Martina, Ulica 1. maja 3, Sežana,
potni list, št. BA 625207, izdala UE Seža-
na. gnk-25161

Rudolf Veronika, Ulica 1. maja 3, Seža-
na, potni list, št. BA 539350, izdala UE
Sežana. gnm-25159

Rustja Anita, Solinska pot 7, Portorož -
Portorose, potni list, št. AA 209117, izdala
UE Piran. gni-25263

Rustja David, Skrilje 89, Dobravlje, potni
list, št. BA 77674, izdala UE Ajdovščina.
gnk-24786

Sagadin Sergeja, Majšperk 104, Majš-
perk, potni list, št. AA 855059, izdala UE
Ptuj. gnh-25114

Seferagić Rezak, Sp. Gameljne 67/a,
Ljubljana Šmartno, potni list, št. AA 592523,
izdala UE Ljubljana. gne-25192

Senič Neris, Sestranska vas 14, Gore-
nja vas, potni list, št. BA 482255, izdala UE
Škofja Loka. gni-24888

Skomina Matej, Oševljek 16, Renče, po-
tni list, št. BA 246156, izdala UE Nova Go-
rica. gnw-24999

Stojčić Branislav, Zlato polje 3/e, Kranj,
potni list, št. BA 469613, izdala UE Kranj.
gnv-24975

Šajbler Ana, Vas 33/a, Radlje ob Dravi,
potni list, št. AA 0557505, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnn-25208

Ščurek Stojan, Plešivo 44, Dobrovo v
Brdih, potni list, št. AA 286123, izdala UE
Nova Gorica. gnp-25156

Šibić Peter, Celovška cesta 28, Ljublja-
na, potni list, št. BA 720003, izdala UE
Ljubljana. gnn-25008

Šinigoj Batistič Irena, Rutarjeva 3/b,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 66217, izdala UE Nova Gorica.
gnv-24925

Špacapan Anton, Trubarjeva 11/b, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
19734, izdala UE Nova Gorica. gnr-25004

Štempihar Miloš, Ulica XXXI. divizije 4,
Kranj, potni list, št. AA 343048, izdala UE
Kranj. gnz-24900

Šušteršič Tina, Trg Prešernove brigade
7, Kranj, preklic potnega lista, objavljen v
Ur. l. RS, št. 35/2000. gnt-24852

Tomić Dušan, Ulica Lojzeta Hrovata 10,
Kranj, potni list, št. BA 702425, izdala UE
Kranj. gnx-24823

Trček Drago, Švarova ulica 9, Ljubljana,
potni list, št. BA 586562, izdala UE Ljublja-
na. gnm-24859

Trdin Metka, Istrska 58, Maribor, potni
list, št. BA 100105, izdala UE Maribor.
gnt-25177

Urankar Breda, Štebijeva 14, Ljubljana,
potni list, št. AA 598679, izdala UE Ljublja-
na. gnx-25148

Urankar Simon, Štebijeva 14, Ljubljana,
potni list, št. AA 598673, izdala UE Ljublja-
na. gnz-25146
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Vavken Vido Vladimir, Peričeva ulica 7,
Ljubljana, potni list, št. BA 721159, izdala
UE Ljubljana. gnl-25060

Veselaj Rasim, Podutiška cesta 71, Lju-
bljana, potni list, št. BA 313357, izdala UE
Ljubljana. gnu-25276

Vlajki Hraščanec Vesna, Preglov trg 3,
Ljubljana, potni list, št. AA 302794.
gnr-24829

Vodlan Gašper, Stritarjeva 6, Vir, Dom-
žale, potni list, št. AA 643883, izdala UE
Domžale. gnx-25298

Vojir Andrej, Agrokombinatska 4, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 80894, izdala UE
Ljubljana. gnf-24916

Vuk Blaž, Kriška ulica 10, Kranj, potni
list, št. BA 024806, izdala UE Kranj.
gnb-25220

Zavadlav Nika, Vrtojba, Ul. 9. sept. 30,
Šempeter pri Gorici, potni list, št. BA
711241, izdala UE Nova Gorica.
gnv-25000

Zaviršek Andrej, Tržaška 121, Ljubljana,
potni list, št. AA 936210, izdala UE Ljublja-
na. gnh-25139

Osebne izkaznice

Antonič Neža, Maistrova 8/A, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 340180. gnr-24904

Babič Martin, Rodik 4/c, Kozina, oseb-
no izkaznico, št. 280009. gnf-25041

Čoha David, Lokavec 131/a, Ajdovšči-
na, osebno izkaznico, št. 146619.
gnu-25151

Dolinar Franc, Hrib 2, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 141461. gnj-25112

Fedran Artič Tadeja, Gabrov trg 20, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 312222.
gnn-24908

Ferjančič Marjan, Bratov Hvalič 44, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 158865.
gnw-25149

Gajser Tomaž, Kočice 4, Žetale, oseb-
no izkaznico, št. 322194. gny-25047

Golja Robert, Borova pot 3, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 257191. gnx-24848

Grbić Tanja, Šalek 83, Velenje, osebno
izkaznico, št. 54050. gnb-25170

Haler Maja, Pavlinova ulica 7, Krško,
osebno izkaznico, št. 269530. gns-25153

Handanagić Azra, Legatova ulica 12/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 14882.
gnl-24810

Hrnjić Aida, Pokopališka 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 340297. gnk-25261

Jančec Ivan, Avguštinčičeva 34, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 114959.
gnr-24804

Jerič Iris, Vrbanska 14/b, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 29860. gny-24972

Kavšek Damjana, Novo Polje, Cesta
X/51, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
129718. gnm-25188

Knez Urška, Ravne pri Zdolah 34, Zdo-
le, osebno izkaznico, št. 19500.
gnz-25221

Končan Tomaž, Ulica Frankolovskih žr-
tev 34, Celje, osebno izkaznico, št.
128341. gnb-25245

Konye Erika, Hodoš 58/a, Hodoš - Ho-
dos, osebno izkaznico, št. 169821.
gnx-24998

Krhlikar Herman, Šentvid pri Stični 145,
Šentvid pri Stični, osebno izkaznico, št.
92699. gno-24757

Križaj Matjaž, Partizanska 42, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 173693.
gnt-24902

Lesjak Roman, Sveti Primož nad Muto
45, Muta, osebno izkaznico, št. 219528.
gnh-24839

Marič Bojan, Gerbičeva 49/b, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 281381. gnf-24891

Miklavc Leopoldina, Zabukovica 80, Gri-
že, osebno izkaznico, št. 185028.
gne-25217

Miklavčič Ivan, Šaleška 2/d, Velenje,
osebno izkaznico, št. 66879. gnc-25169

Mitnjek Silva, Raduše 34, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, preklic osebne izkaznice,
objavljen v Ur. l. RS, št.35/2000.
gng-25265

Novak Marko, Ul. Angelce Ocepkove
13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 49027.
gny-25022

Novak Mateja, Celovška cesta 179, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 127984.
gno-24807

Nuhanović Elvir, Gradišče 21, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 287416. gno-25307

Pacek Jože, Gornje Pijavško 19, Krško,
osebno izkaznico, št. 244725. gnp-24856

Palčič Kokoravec Polona, Plešičeva 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 274049.
gnt-24927

Pavlin Mojca, Barje 19, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 232818. gns-24928

Pistotnik Matej, Sp. Sečovo 89, Roga-
ška Slatina, osebno izkaznico, št. 304038.
gnc-25219

Platajs Suzana, Ulica Slavka Gruma 56,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 211822.
gnt-25031

Plohl Kristijan, Drakšl 10, Velika Nede-
lja, osebno izkaznico, št. 247069.
gnw-25249

Ribnikar Janez, Pristava, Podvasca 37,
Tržič, osebno izkaznico, št. 85887.
gnq-24855

Romih Hedvika, Konšakova 23, Maribor,
osebno izkaznico, št. 258761. gnt-24827

Sagaj Zlatko, Polje, Cesta XII/2, Ljublja-
na-Polje, osebno izkaznico, št. 11593.
gny-24851

Simić Melita, Opekarniška c. 12/c, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 121144.
gnr-25154

Skender Irma, Balinarska pot 4, Ljublja-
na-Polje, osebno izkaznico, št. 133859.
gnl-25235

Stropnik Alojzij, Kidričeva cesta 23, Ve-
lenje, osebno izkaznico, št. 16278.
gnd-25168

Šiftar Irena, Strukovci 50, Bodonci, ose-
bno izkaznico, št. 316822. gno-24932

Šivc Angela, Črna vas 279, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 340510. gng-25240

Šlajpah Leon, Šišenska 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 302390. gnl-24785

Šolman Mojca, Gotovlje 133, Žalec,
osebno izkaznico, št. 260204. gnj-25162

Štempihar Miloš, Ulica XXXI. divizije 4,
Kranj, osebno izkaznico, št. 100969.
gny-24901

Tomažin Jože, Javorniški rovt 4/a, Jese-
nice, osebno izkaznico, št. 107282.
gnd-25143

Trček Darko, Švarova ulica 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 292077. gnn-24858

Vaš Iztok, Salmičeva ul. 3, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 170736. gnw-24824

Vavken Vido Vladimir, Peričeva ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 286315.
gnm-25059

Vrtin Jože, Breznik 7, Dragatuš, osebno
izkaznico, št. 35950. gnr-24854

Vute Jožica, Trg Dušana Kvedra 10, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 281341.
gnm-24834

Wiegele Marija, Celjska 6, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 73985. gnt-25152

Zupančič Bojan, Novo polje, Cesta
III/16, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
214629. gnt-25106

Vozniška dovoljenja

Aleš Elizabeta, Breg ob Savi 38, Mavči-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
804842, reg. št. 31540, izdala UE Kranj.
gny-24772

Anakijeva Tanja, Mačkovo naselje 23,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1274256, reg. št. 50370, izdala UE Kra-
nj. gns-25232

Antolič Janja, Stari trg 20, Veržej, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 7828, izdala
UE Ljutomer. gnw-25078

Antonić Branko, Ul. heroja Marinclja 8,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 8623, izdala UE Kočevje. gne-24917

Asllan Avrami, Gresovščak 2, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8522, izdala UE Ljutomer. gnc-24794

Bajc Primož, Brilejeva ulica 22, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1284880, reg. št. 226774, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-25273

Barbo Tomaž, Trebelno 45, Trebelno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1197449, reg. št. 9783, izdala UE Treb-
nje. gnc-24894

Bčrmen Maja, Ul. Koroškega bataljona
1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1418136, reg. št. 236670, izdala UE
Ljubljana. gnj-25237
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Boldirev Mira, Bizjakova 12, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3797.
gnx-25073

Bonaca Manuel, Šalara 9/a, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
39630, izdala UE Koper. gnz-25071

Boršič Tomaž, Novake 22, Nova Cer-
kev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
37827. gnh-25039

Boškovič Igor, Ulica Janeza Puharja 8,
Kranj, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 1194680, reg. št. 45017.
gne-25092

Božič Matjaž, Na otoku 11, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 40518.
gnq-25255

Brisko Andrej, Marija Kogoja 16, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 279067, izdala UE Nova Gorica.
gns-24878

Bucik Simon, Banjščice 52, Grgar, voz-
niško dovoljenje, kat. - kolo z motorjem.
gnj-24962

Ceglar Gorazd, Kladezna ulica 21, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107795, reg. št. 175187, izdala UE Ljub-
ljana. gny-25272

Cegnar Aleš, Nova vas 11, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 8198. gny-25222

Costantini Erik, Ulica Cirila Kosmača 14,
Tolmin, vozniško dovoljenje, št. 660218,
izdala UE Tolmin. gni-25088

Čirič Darja, Ziherlova ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1163672, reg. št. 219110, izdala UE Ljub-
ljana. gni-25213

Čuk Damjan, Kokarje 19, Nazarje, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 9430. gnj-24862

Ćehajić Sanela, Prešernova 25, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1313793. gnu-24976

Dakić Dalibor, Kolodvorska 26, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
12212, izdala UE Postojna. gnt-25227

Debevec Leon, Landol 41, Postojna, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10125.
gnu-24801

Delić Zuhra, Tržac, Cazin, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1341448, reg. št.
228606. gnx-24948

Dolinar Franc, Hrib 2, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 1952, iz-
dala UE Vrhnika. gni-25113

Dominiković Oliver, Jareninski dol 50,
Jarenina, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 78157, izdala UE Maribor. m-702

Draskovič Jožef, Nedelica 86, Lendava
- Lendva, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 1724, izdala UE Lendava.
gni-25163

Drinovec Matjaž, Tomšičeva 43, Piran -
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12408, izdala UE Piran. gnt-24952

Drobne Damjan, Gornja vas 27, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. H, reg.
št. 134043, izdala UE Krško. gns-24828

Đorđević Slavko, Groharjeva ulica 14,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 19249, izdala UE Kamnik.
gni-25238

Fajdiga Boštjan, Ul. Cankarjeve brigade
73, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 515830, reg. št. 36101, izda-
la UE Ljubljana. gnd-25018

Frajle Ivan, Hohkrautova 9, Trbovlje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10313,
izdala UE Trbovlje. gnk-24961

Fridrih Dušan, Zg. Ložnica 86, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 18534. gno-24957

Gantar Lenart, Hotavlje 92, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
21335, izdala UE Škofja Loka. gnf-25266

Gerdak Franc, Selska c. 50, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 26476,
izdala UE Ptuj. gnb-24795

Glavica Bojan, Ul. Ilije Gregoriča 7, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovolje-
nje, kat. GH, št. S 1278349, reg. št.
114285. m-709

Gmeiner Gašper, Omahnova ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1215332, reg. št. 183393, izdala UE
Ljubljana. gnf-24966

Golihleb Andreja, Novo Tepanje 14, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. 9094, izdala UE Slovenske
Konjice. gnq-24955

Golob Feliks, Trstenik 23, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1130021,
reg. št. 47510, izdala UE Kranj. gnd-24893

Gornik Toni, Galičeva ulica 30, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1043463, reg. št. 201451, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-24845

Gorše Dejan, Gor. Gradišče 15, Dole-
njske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 35530, izdala UE Novo mes-
to. gng-24940

Goršek Brigita, Ravne 112, Šoštanj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 24810,
izdala UE Velenje. gnv-24825

Goršič Miha, Novakova ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
482148, reg. št. 191946, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-24836

Gosak Ludvik, Spodnji Slemen 62/c,
Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 6078, izdala UE Ruše.
m-706

Gosar Saša, Selo pri Vodicah 33/b, Vo-
dice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244264, reg. št. 223204, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-25051

Gostiša Pavle, Kalce 25/c, Logatec, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5096,
izdala UE Logatec. gnt-25302

Grad Adelina, Mengeška 58, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1159921,
reg. št. 18907, izdala UE Domžale.
gny-24722

Grbič Tanja, Šalek 83, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 29231, izda-
la UE Velenje. gnu-24826

Grebenc Mojca, Kolodvorska cesta 4,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1013759, izdala UE Zagorje.
gnj-25012

Griljevič Boštjan, 5. Prekomorske 16,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
34175, izdala UE Ptuj. gnp-24960

Grlj Borut, Trpčane 41/b, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1123116, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnm-24734

Gumpot Janja, Pod Gonjami 73, Preva-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9537, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnw-24774

Gungl Goran, Vinska graba 21, Morav-
ske Toplice, vozniško dovoljenje, reg. št.
33285. gnc-24744

Handanagić Azra, Legatova ulica 12/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1297398, reg. št. 226643, izdala UE
Ljubljana. gnn-24808

Horvat Martin, Partizanska ulica 31, Ra-
kičan, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 12260. gnu-25076

Horvatiček Jani, Titova 18, Senovo, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 15128.
gnq-25180

Hostnik Srečko, Tržec 20/a, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
37472. gnt-25077

Hozjan Maja, Mislejeva ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1010416, reg. št. 205236, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-24729

Hriberski David, Pod gozdom 1, Bohi-
njska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1348671, reg. št. 26814.
gnw-25199

Hrovat Helena, Pot do šole 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
140411, reg. št. 152959, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-25295

Hujs Margit, Ljubno 143, Podnart, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 900921,
reg. št. 23667, izdala UE Kranj. gnb-24945

Jablanović Gordana, Preglov trg 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
445850, reg. št. 146186, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-25064

Jakovac Danijela, Podgrad 3/d, Pod-
grad, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1055590, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnp-25056

Jančar Tine, Cesta 24. junija 80, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1103076, reg. št. 212523, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-25135

Jančec Ivan, Avgustinčičeva 34, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1266097, reg. št. 42183, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-24805

Jeklar Matej, Ribčev laz 46/a, Bohinjsko
Jezero, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 8411, reg. št. 20324. gne-24867

Jelar Ksenja, Zg. Brnik 2, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. FGH,
št. S 1273884, reg. št. 50113, izdala UE
Kranj. gnb-24820
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Jelen Marijan Pavel, Ul. Pohorskega ba-
taljona 35, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 652324, reg. št. 42332,
izdala UE Ljubljana. gne-25117

Jenkole Klemen, Pot na Gorjance 2,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. FGH,
reg. št. 37636, izdala UE Novo mesto.
gnh-24939

Jerala Jerica, Virmaše 190, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13915, izdala UE Škofja Loka. gng-24865

Jeras Franc, Grašičeva 10, Nožice, Ra-
domlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 132050, reg. št. 15191, izdala UE Dom-
žale. gnf-25216

Jerič Miloš, Na zelenici 8, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 45955.
gnn-25158

Jerman Stanislav, Hrastulje 36, Škoc-
jan, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 12743, izdala UE Novo mesto.
gnd-24768

Jerše Aleš, Cesta na Rupo 41/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
808636, reg. št. 34391, izdala UE Kranj.
gnf-24870

Jukič Pero, Mencingerjeva 1, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGHF, št. 12239,
izdala UE Brežice. gno-25207

Jurček Simon, Rimska cesta 8, Laško,
vozniško dovoljenje, št. S 1034795.
gnc-25194

Kadunc Irena, Adamičeva ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011375, reg. št. 205017, izdala UE Ljub-
ljana. gne-24892

Kante Valter, Tomšičeva ulica 6, Seža-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6374, izdala UE Sežana. gnw-25074

Kavčič Milan, Gubčeva 16, Dob, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1408097,
reg. št. 27634, izdala UE Domžale.
gns-24978

Kavšek Damjana, Novo Polje, Cesta
X/51, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1232954, reg. št. 37869, izda-
la UE Ljubljana. gnl-25189

Kelvišar Igor, Titova 85, Jesenice, vozni-
ško dovoljenje, št. 280994. gnj-25062

Kobal Albin, Breg ob Savi 88, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
809013, reg. št. 31290, izdala UE Kranj.
gnq-25005

Kočar Danica, Zagorica nad Kamnikom
2, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 6759, izdala UE Kamnik.
gnl-25010

Končan Tomaž, Ulica Frankolovskih žr-
tev 34, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 31062. gnz-25246

Koren Danijel, Žitna ul. 8, Turnišče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14764,
izdala UE Lendava. gnq-24830

Kosec Mateja, Jalnova 8, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 85288,
reg. št. 18150, izdala UE Domžale.
gnc-24969

Košmrlj Ivana, Ljubljanska 91, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

555465, reg. št. 6379, izdala UE Domža-
le. gnl-24835

Kotar Vilma, Ragovska ul. 14, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23199, izdala UE Novo mesto. gnb-24770

Krajnc Mojca, Kozjanskega odreda 130,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9938, izdala UE Šentjur pri Celju.
gng-25190

Kranjec Štefan, Velika Polana 147, Veli-
ka Polana, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, reg. št. 1244, izdala UE Lendava.
gnf-25141

Krese Peter, Kunaverjeva ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043462, reg. št. 186983, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-25070

Križaj Andrej, Prvomajska 54, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. gny-25072

Križanec Marjan, Lovrenc na Dravskem
polju 95, Lovrenc na Dravskem polju, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 19977, izda-
la UE Ptuj. gnc-25069

Krulc Željko, Skorba 27/a, Hajdina, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 25412,
izdala UE Ptuj. gny-24747

Kukovec Marko, Brstje 28/b, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
33625, izdala UE Ptuj. gnj-24937

Lavrič Vanda, Laze 60/a, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5178,
izdala UE Logatec. gnj-25262

Legac Mojca, Cesta na Markovec 5, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 29725, izdala UE Koper.
gnn-25233

Leskošek Stanislav, Na rojah 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
241165, reg. št. 62398, izdala UE Ljublja-
na. gnj-24762

Likavec Boštjan, Dolnja Počehova 10,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. BCEGH, reg. št. 3029, izdala UE Pes-
nica. m-701

Ljubinković Mirjana, Brodarjev trg 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1050246, reg. št. 208516, izdala UE
Ljubljana. gnt-25277

Lorenchich Yuliia, Kolomban 6/d, Anka-
ran - Ankarano, vozniško dovoljenje, št.
44157, izdala UE Koper. gnw-25082

Lukan Uroš, Ulica Slavka Gruma 40,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 20576, izdala UE Novo mesto.
gnh-25264

Lukić Niko, Dobja vas 123, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16331, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gnp-24881

Malavšič Alojzija, Notranjska cesta 69,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 132826, izdala UE Ljubljana.
gnn-24758

Marinič Petra, Šercerjeva 14, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
295537, izdala UE Velenje. gng-25040

Matovič Zorica, Proletarskih brigad 6,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7208, izdala UE Izola. gnv-24775

Meglič Miha, Glinškova ploščad 12, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1104352, reg. št. 167540, izdala UE
Ljubljana. gnl-24985

Melanšek Vanda, Lepa ulica 4, Šempe-
ter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 0080280, izdala UE Žalec.
gnm-25134

Merljak Mateja, Cankarjeva 17, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnf-24941

Mihalj Alen, Maistrova 1, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13149, izdala UE Slovenj Gradec.
gnd-24743

Mihinjač Matej, Zaloška cesta 222/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1365078, reg. št. 231743, izdala UE
Ljubljana. gnh-24914

Miklavčič Ivan, Šaleška 2/d, Velenje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5344,
izdala UE Velenje. gns-24853

Milanič Blaž, Miren 142/d, Miren, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1395355,
izdala UE Nova Gorica. gnb-25195

Milanič Martin, Malija 114, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10498, izdala UE Izola. gnt-25027

Mlakar Boštjan, Ul. Milke Kerinove 23,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16462. gnb-24849

Močnik Gašper, Jerebova ulica 5, Cerk-
no, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1063086, reg. št. 10702, izdala UE Idrija.
gnw-25224

Močnik Peter, Spominska 13, Celje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 38641,
izdala UE Celje. gnn-24783

Može Vida, Kolajbova ulica 32, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
927720, reg. št. 3965, izdala UE Ljublja-
na. gnn-25308

Možina Vid, Poklukarjeva ulica 114, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107281, reg. št. 211658, izdala UE Ljub-
ljana. gno-25132

Mramor Alojzij, Ulaka 4, Nova Vas, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
4910, izdala UE Cerknica. gny-24847

Mrhar Ana, Riharjevec 9, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
859509, izdala UE Litija. gne-24842

Mrše Igor Janez, Ul. Marije Hvaličeve
17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1025989, reg. št. 181202,
izdala UE Ljubljana. gnb-24970

Murtić Mirsad, Gozdna pot 4, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
131807, izdala UE Jesenice. gni-25288

Nahtigal Karmen, Franca Šeška cesta 9,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1298331, reg. št. 226161, izdala UE
Ljubljana. gnp-24931

Nemec Alojz, Rocenska cesta 29, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 1213413, reg. št. 216893, izdala UE
Ljubljana. gnp-25006

Noč Davor, Koritenska 13, Bled, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 725383,
reg. št. 8533. gnb-24745
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Novak Marko, Ul. Angelce Ocepkove
13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 962603, reg. št. 155095, izda-
la UE Ljubljana. gnz-25021

Novak Mateja, Celovška cesta 179, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930574, reg. št. 160892, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-24806

Omejec Silva, Litostrojska cesta 10, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
603776, reg. št. 17719, izdala UE Ljublja-
na. gnk-25311

Oprešnik Stojan David, Ul. bratov Uča-
kar 96, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1266735, reg. št. 205426,
izdala UE Ljubljana. gnk-24936

Osterman Tadeja, Luže 69, Visoko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 46854,
reg. št. 46854, izdala UE Kranj. gnv-25075

Palčič Kokoravec Polona, Plešičeva uli-
ca 27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1368551, reg. št. 232738,
izdala UE Ljubljana. gnu-24926

Par Marjan, Kraljevci 24, Sveti Jurij ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 12381, izdala UE Gornja Radgona.
gnv-24950

Paškič Valerija, Ravne 29, Tržič, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9959,
izdala UE Tržič. gny-24947

Pavlin Martina, Barje 19, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gori-
ca. gnc-24869

Pavlin Mojca, Barje 19, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gori-
ca. gne-24767

Perat Mitja, Tržaška cesta 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1365521, reg. št. 234005, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-25269

Peternel Marija, Triglavska 28, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
606574, reg. št. 3693. gnz-25196

Peternel Simon, Podgora 10/a, Gorenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 26130, izdala UE Škofja Loka.
gnu-25126

Pirc Majda, Pšata 79, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
183579, reg. št. 18554, izdala UE Domža-
le. gnv-25275

Pleša Uroš, Struževo 4, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 188619,
reg. št. 32224, izdala UE Kranj. gnr-25304

Podpečan Bernarda, Meljski hrib 34,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
1071915, izdala UE Maribor. m-692

Poljanec Jernej, Idrijska Bela 15/c, Idri-
ja, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1394451, reg. št. 11858, izdala UE Idrija.
gno-25157

Potokar Martin, Pod gozdom, C. V/16,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 11029, izdala UE Grosuplje. gnt-25127

Potrbin Cvetko, Herbesteinova ulica 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. S 353252, reg. št. 33103, izdala
UE Ljubljana. gno-24732

Prelc Petra, Kal 14, Pivka, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, reg. št. 13231, izdala
UE Postojna. gnu-25226

Prezelj Mitja, Mladinska ulica 4, Spod-
nja Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1291996, izdala UE Idrija. gnc-25044

Protić Alenka, Ljubljanska 64, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
96268, izdala UE Maribor. m-708

Raković Goran, Tržaška cesta 39, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1138607, reg. št. 215429, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-25205

Rauš Boris, Gondoličeva 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št.
67580. m-695

Rauter Matjaž, Bantanova ulica 13, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 91030. m-696

Rebernak Miha, Lesjakova 17, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
32596, izdala UE Maribor. m-705

Rejc Blanka, Preska 11, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9662, izdala
UE Tržič. gnd-25093

Rek Ivan, Brda 39/a, Mislinja, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 7059, iz-
dala UE Slovenj Gradec. gnu-24951

Rems Vincenc, Gostičeva 53, Nožice,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 675815, reg. št. 28110, izdala UE
Domžale. gng-24890

Repnik Tone, Parižlje 41, Braslovče, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
79815, izdala UE Žalec. gnb-24920

Reven Darja, Prešernova cesta 23, Me-
ngeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1147025, reg. št. 24101, izdala UE Dom-
žale. gnk-24736

Rizvić Rifat, Kovinarska cesta 5, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
20105, izdala UE Kamnik. gnj-25187

Robnik Franc, Ledinek 4, Sv.Ana v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 2603, izdala UE Lenart.
m-711

Ros Silva, Breg 8, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 893094, reg.
št. 140545, izdala UE Ljubljana. gnr-25129

Sagadin Sergeja, Majšperk 104, Majš-
perk, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 31091, izdala UE Ptuj. gng-25115

Samec Vasilij, Radvanjska 63, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
62802, izdala UE Maribor. m-693

Simanić Uroš, Šišenska cesta 82, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285591, reg. št. 226927, izdala UE Ljub-
ljana. gns-24728

Sirnik Dušica, Kašeljska cesta 57, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065599, reg. št. 210340, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-24846

Skačej Helena, Klinetova 6, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
112818, izdala UE Maribor. m-700

Skaza Jože, Silova 19, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S

1339651, reg. št. 15799, izdala UE Vele-
nje. gnd-24918

Slamnik Branka, Šmarjeta 30, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12376. gnm-25034

Sovinc Andrej, Jamova cesta 50, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2425, reg. št. 148208, izdala UE Ljublja-
na. gni-24813

Stokuča Branimir, Kraljeva 17, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
23244, izdala UE Koper. gnz-24796

Strehovec Marjeta, Krožna pot 6, Šen-
čur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
805926, reg. št. 23355, izdala UE Kranj.
gnr-24954

Šega Igor, Žaucerjeva ulica 18, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
974460, reg. št. 92204, izdala UE Ljublja-
na. gnj-24912

Šibić Peter, Celovška cesta 28, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1135526, reg. št. 208656, izdala UE Ljub-
ljana. gno-25007

Šimek Aljaž, Žitna 13, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 94662, izda-
la UE Maribor. m-710

Šinigoj Batistič Irena, Rutarjeva 3/b,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gns-24803

Šinko Dean, Rajec 5, Jesenice na Dole-
njskem, vozniško dovoljenje, reg. št.
12388. gno-25032

Škul Igor, Bušeča vas 17, Cerklje ob
Krki, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 13968, izdala UE Brežice. gnv-25300

Šoba Sebastijan, Sremiška c. 7, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 17235,
izdala UE Krško. gnk-24811

Šolman Mojca, Gotovlje 133, Žalec, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1396502, izdala UE Žalec. gni-25038

Šram Jožica, Zakl 9, Gomilsko, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 453672,
izdala UE Žalec. gnz-24921

Štefan Igor, Cankarjeva cesta 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 631564, reg. št. 72556, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-25193

Štefe Andraž, Ljubljanska 17, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1219787,
reg. št. 32891, izdala UE Domžale.
gnm-25309

Štruc Drago, Keltska 15, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 98175,
izdala UE Maribor. m-699

Tavčar Sergij, Tomaj 60, Dutovlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16586,
izdala UE Sežana. gnv-24750

Tavčar Sonja, Tomaj 60, Dutovlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 6988,
izdala UE Sežana. gnu-24751

Todorović Davor, Beljaška cesta 4, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1284825, reg. št. 226737, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-24887
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Tratar Mojca, Sketova ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
512898, reg. št. 161659, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-24754

Trček Darko, Švarova ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
212315, reg. št. 169832, izdala UE Ljub-
ljana. gno-24857

Turk Kobilica Blanka, Reteče 66, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17205, izdala UE Škofja Loka.
gne-24992

Vavken Vido Vladimir, Peričeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1192182, reg. št. 56262, izdala UE
Ljubljana. gnn-25058

Verčko Albin, Podvelka 35, Podvelka,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
1963, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnk-25211

Vernig Jana, Cesarjeva 38, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
29357, izdala UE Novo mesto. gny-24797

Vesel Peter, Parecag 153/a, Sečovlje -
Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 140762, izdala UE Ljubljana.
gnb-25095

Vidic Deja, Rožna dolina, C. XVII/18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 769577, reg. št. 127397, izdala UE
Ljubljana. gnk-25111

Vidmar Špela, Skrilje 64, Dobravlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 784376,
izdala UE Ajdovščina. gnw-24749

Vogrinčič Miha, Blejska Dobrava 37, Ble-
jska Dobrava, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1175277, izdala UE Jesenice.
gny-25247

Vuković Danijel, Ul. heroja Šlandra 15,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 111358, izdala UE Maribor. m-707

Zakšek Daniel, Armeško 10, Brestani-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15467, izdala UE Krško. gne-25042

Zamuda Jožef, Grajena 47, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
33862, izdala UE Ptuj. gns-24778

Zaplotnik Rok, Ulica Gorenjskega odre-
da 16, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1273939, reg. št. 37140, izdala UE
Kranj. gnn-25258

Zavadlav Nika, IX september 30, Šem-
peter pri Gorici, vozniško dovoljenje, izdala
UE Nova Gorica. gnd-24943

Zupančič Bojan, Novo polje, Cesta
III/16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 565008, reg. št. 124990,
izdala UE Ljubljana. gnv-25104

Živič Saša, Dolenja vas pri Polhovem
Gradcu 26/a, Polhov Gradec, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1419031, reg. št.
236906, izdala UE Ljubljana. gnp-24756

Žlender Aleš, Bilečanska ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244180, reg. št. 223138, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-24752

Žohar Jernej, Črešnjice 6, Otočec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 21954,
izdala UE Novo mesto. gni-24938

Žunta Janko, Cesta Jaka Platiše 13, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
19309, reg. št. 93239, izdala UE Maribor.
gnd-24993

Zavarovalne police

Adriatic zavarovalna družba, d.d., PE No-
vo mesto, preklicuje veljavnost naslednjih
zavarovalnih polic: Z - 3 150204, Z - 3
172658, AA - PT 012291. Ob-27131

Božič Srečko, Na jami 7, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 592909, izdala zava-
rovalnica Tilia. gnf-24841

Greifoner Marija, Starše 76, Starše, za-
varovalno polico, št. 286724, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnf-24766

Hadner Robi, Pod hribom 11, Bistrica
ob Dravi, zavarovalno polico, št. 208032,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnf-24866

Hočevar Matej, Završje 17, Ljubljana-Do-
brunje, zavarovalno polico, št. 101231128,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnm-25009

Hrovat Helena, Pot do šole 3, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 689008, izdala za-
varovalnica Tilia. gnz-25296

Kocjenšič Lučka, Benčičeva 4, Koper -
Capodistria, zavarovalno polico, št.
0768216. gni-24942

Lipič Branko, Tončka Dežmana 6, Kranj,
zavarovalno polico, št. 675564.
gnq-25105

Nuraj Emin, Turiška vas 9, Slovenj Gra-
dec, zavarovalno polico, št. 104298, izdala
zavarovalnica Slovenica. gni-24863

Samsa Danica, Žirje 26, Sežana, zava-
rovalno polico, št. 0781193. gnm-24959

Škrjanc Boštjan, Poštni vrt 6, Logatec,
zavarovalno polico, št. 592490, izdala za-
varovalnica Tilia. gny-25172

Šmitran Ranko, Preglov trg 13, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. AO 0252378,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnl-24760

Štih Andrej, Kotlje 14, Kotlje, zavarova-
lno polico, št. 277276. gnj-25037

Tahič Salih, Lom 3, Mežica, zavarovalno
polico, št. 157746. gnk-25036

Trček Aleš, Skapinova ulica 7, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 707890, izdala za-
varovalnica Tilia. gnt-24877

Trček Ciril, Njegoševa cesta 6, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 0240929, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnd-25318

Trivić Dane, Beblerjev trg 14, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 679792, izdala za-
varovalnica Tilia. gnh-24739

Zrinski Aleš, Puhova ulica 16, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 101241476, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnk-25236

Spričevala

Avbelj Nataša, Pot na Tojnice 39, Vrhni-
ka, spričevalo 3. letnika Srednje kovinarske
in usnjarske šole v Domžalah, izdano leta
1991, izdano na ime Klopotan Nataša.
gnk-24761

Baš Boštjan, Naselje na Šahtu 42, Kiso-
vec, spričevalo Srednje šole za elektroteh-
niko in gostinstvo Zagorje ob Savi, izdano
leta 1993. gns-25253

Berdik Peter, Pušče 7, Velike Lašče,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta
1995. gnp-25256

Bermanec Matjaž, Puhova ulica 9, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Milana Šuš-
teršiča v Ljubljani. gnd-25218

Bohinc Barbara, Cankarjevo nabrežje 1,
Ljubljana, indeks, št. 18961070, izdala Fi-
lozofska fakulteta v Ljubljani. gnz-25125

Brdnik Anton, Konovska 9, Velenje, za-
ključno spričevalo CSŠ Velenje, poklic ele-
ktrotehnik elektronik. gnr-25254

Bunderla Ivanka, Bogojina 165/A, Bo-
gojina, spričevalo o zaključnem izpitu, št.
2689 Poklicne šole za oblačila in frizerje,
izdano na ime Horvat Ivanka. gns-25203

Drempetič Brigita, Kamnogoriška cesta
38, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Mi-
ška Kranjca, izdano leta 1992. gnq-24780

Germanis Robert, Šmarje 12, Koper -
Capodistria, diplomo. gnt-24802

Giurgevich Roberto, Parecag 48, Sečo-
vlje - Sicciole, spričevalo o zaključnem izpi-
tu. gnr-24879

Glavan Danijel, Goreljce 11, Radeče, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehnič-
ne šole Krško, št. 1270/78, izdano leta
1978. gnk-25061

Golavšek Zoran, Koželjskega 2, Vele-
nje, maturitetno spričevalo. gnx-25198

Gorišek Brigita, Ogorevc 18, Štore, za-
ključno spričevalo PRMŠ Štore, št. 360.
gng-24765

Grošel Davies Martina, Šentlovrenc 14,
Velika Loka, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije splošne smeri Novo mesto, št.
42, izdano leta 1983, izdano na ime Groše-
lj Martina. gnd-25268

Jež Kristjan, Brolo 8, Koper - Capodist-
ria, spričevalo osmega razreda osnovne
šole. gns-25103

Kampijut Sašo, Pišeška cesta 3, Bize-
ljsko, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zije Moste v Ljubljani, izdano leta 1983.
gnw-25049

Kemperle Gregor, Košiše 15, Kamnik,
spričevalo OŠ, izdano leta 1997.
gnv-24800

Klun Marta, Partizanska 14, Divača, za-
ključno spričevalo Trgovske šole v Novi Go-
rici, izdano leta 1970, na ime Nadoh Marta.
gnp-25231

Kogovšek Marjeta, Pungrt 30, Šmartno
pri Litiji, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Ledina, izdano leta 1992. gne-25167
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Koljenić Slavica, Alme Vivode 4, Izola -
Isola, obvestilo o uspehu pri maturi Gimna-
zije Piran, izdano leta 1999. gnv-25050

Konjar Tanja, Celovška 127, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Bežigrad, iz-
dano leta 1996/97. gnu-25201

Koštomaj Igor, Uriskova 27, Velenje, ma-
turitetno spričevalo Poklicne kovinarske šole
v Velenju, izdano leta 1980. gny-24822

Kovač Mateja, Kolodvorska cesta 2/b,
Mengeš, zaključno spričevalo Srednje gos-
tinske šole v Ljubljani, izdano leta 1994, na
ime Klemen Mateja. gnp-24956

Kovič Roza, Brdo 18, Domžale, maturi-
tetno spričevalo Centra srednjih šol - galan-
terija, izdano leta 1980, izdano na ime Kav-
ka Roza. gno-25257

Krajnc Klemen, Gregorčičeva 4, Bled,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdano leta
1993. gnd-24868

Kresevič Helena, Glavarjeva ulica 49,
Ljubljana, zaključno spričevalo Poklicne fri-
zerske šole v Ljubljani, izdano leta 1973.
gnd-24968

Levičnik Milan, Podlipoglav 15, Ljublja-
na, diplomo ZPS Titovi zavodi Litostroj, Sre-
dnje šole tehniških strok Franca Leskoška-
Luke, št. IKS/1185, izdana 27. 6. 1988 v
Ljubljani. gns-25228

Loboda Andreja, Bolkova 24, Radomlje,
spričevalo osnovne šole. gno-24882

Lovše Anica, Rosna pot 2, Ljubljana, sp-
ričevalo od 1 do 5. razreda OŠ Sostro,
izdano na ime Selan Anica. gnm-25284

Lukanc Vesna, Na zelenici 9, Celje, spri-
čevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1966,
izdano na ime Kocuvan Vesna. gnf-24816

Magdič Pavel, Maistrova 24, Maribor,
indeks, št. 43990026, izdala Akademija za
glasbo Ljubljana. m-704

Marinčič Marko, Gorica 12, Leskovec
pri Krškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole Grm Novo mesto,
izdano leta 1993. gnv-24875

Marjanović Nada, Brodarjev trg 12, Lju-
bljana, spričevalo o končani OŠ Tomina Sa-
nski most, izdano leta 1974, izdano na ime
Parača Nada. gnf-25316

Markežič Darjo, Pregara 29, Gračišče,
spričevalo o zaključnem izpitu PKAŠ Koper,
izdano leta 1983. gne-25121

Matelič Mitja, Gradnikove brigade 15,
Nova Gorica, indeks, št. 20970171, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gni-24988

Merkuš Anka, Mlinska 3, Hoče, spriče-
valo o zaključnem izpitu. gnn-25033

Mikuž Bogomil, Rovte 69, Rovte, spri-
čevalo o končani OŠ 8. talcev v Logatcu.
gne-24817

Mlakar Zdenka, Adamičeva 41, Maribor,
spričevalo Srednje vzgojiteljske šole v Mari-
boru, izdano leta 1985. m-698

Močivnik Bernard, Lampreče 26, Črna
na Koroškem, diplomo CSŠ Velenje - elekt-
rotehnika. gnu-24776

Muck Desa, Bratovševa ploščad 4, Lju-
bljana, spričevalo o končani OŠ Riharda
Jakopiča, izdano leta 1970. gny-24876

Munda Stanko, Prešernova 7, Ptuj, spri-
čevalo 8. razreda OŠ V. Nedelja.
gnh-24864

Mutić Goran, Selačka, Kotor Varoš, dip-
lomo Srednje gradbene šole v Kranju, izda-
na leta 1986. gni-25063

Okrožnik Domen, Zofke Kvedrove ulica
24, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Hin-
ka Smrekarja v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnw-25124

Pintar Marta, Sp. Kanomlja 25/b, Spod-
nja Idrija, spričevalo o končani OŠ Sp. Idri-
ja. gnl-24885

Počkaj Vekoslav, Veliko Ubeljsko 32/a,
Hruševje, spričevalo, št. 2017. gnc-24919

Potisek Mojca, Tepe 11, Polšnik, spri-
čevalo 1. letnika SŠ Zagorje - tehnik gospo-
darskih storitev. gnk-24886

Potočnik Matej, Belca 4, Mojstrana, in-
deks, št. 37147, izdala Fakulteta za organi-
zacijske vede v Kranju. gnp-25206

Prašnikar Irena, Ulica Luke Svetca 3,
Litija, spričevalo za voznika inštruktorja, iz-
dano leta 1990. gno-25182

Prašnikar Irena, Ulica Luke Svetca 3,
Litija, spričevalo za učitelja predpisov, izda-
no leta 1990. gnn-25183

Pretnar Tatjana, Viktorja Kejžarja 37, Je-
senice, spričevalo o zaključnem izpitu, iz-
dan 26. 6. 1978. gnc-24944

Prevolšek Danijel, Steklarska ulica 20,
Rogatec, indeks, št. 22043180, izdala Fa-
kulteta za šport. gnc-24819

Rajačič Hodej Štefanija, Gasparijeva uli-
ca 9, Ljubljana, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Poslovodske gostinske šole v Ljubljani,
izdano na ime Hudej Štefanija. gnt-24727

Rakuša Anže, Ižanska 69/a, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Oskarja Kovačiča,
izdano leta 1997. gnk-25011

Rekić Šefik, Ostrožnica 32, Bosanska
Krupa, diplomo Srednje gostinske šole v
Izoli, izdana leta 1986. gnh-25239

Sadilek Zdenko, Kleče 11, Ljubljana, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem Radenci, izdano leta
1983. gns-25278

Sarjaš Andrea, Dobrovnik 261, Dobrov-
nik - Dobronak, potrdilo o diplomiranju Eko-
nomsko poslovne fakultete v Mariboru, iz-
dano 31. 1. 2000. gny-25147

Sedlak Romanca, Velika Loka 44, Velika
Loka, maturitetno spričevalo Gimnazije Jo-
sip Jurčič v Stični, izdano leta 1980, izdano
na ime Slak Romanca. gnv-24725

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUB-
LJANA, Poljanska cesta 61, Ljubljana, dip-
lomo, št. I/ZT-9, ki je bila izdana na ime
Bastarda Jožica - pravilno se glasi Jožefa.
gnw-25299

Trdina Darinka, Glavna c. 52, Mirna, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 1997, izdano na ime Trdina Eva.
gne-24967

Vintar Špela, Malgajeva 4, Ljubljana, in-
deks, št. 18983081, izdala Filozofska fa-
kulteta v Ljubljani. gnf-24991

Vovk Renata, Ribiška 5, Izola - Isola,
potrdilo o pedagoško andragoški izobrazbi.
gnh-24764

Zadravec Marjan, Gosposvetska 12, Lju-
bljana, indeks, izdala Visoka varnostna poli-
cijska šola v Ljubljani leto izdaje 1998.
gnn-24983

Zupančič Mateja, Šmarje 63/a, Šmarje,
spričevalo 3. letnika. gnc-24769

Ženko Bernard, Hrašče 142, Postojna,
diplomo Srednje šole v Postojni, izdana leta
1992. gnk-24911

Žuža Mirjana, Aljaževa 6, Brezovica pri
Ljubljani, zaključno spričevalo Frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 1987. gnl-25260

Ostali preklici

AVTOŠOLA MIKANEC, Ljubljanska 80,
Domžale, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0278928.
gnu-24980

B.A.G. AVTOPR. IN ORG. PREVOZOV
s.p. Govek Božo, Šmartno ob Dreti 84,
Šmartno ob Dreti, licenco, št.
003496/4454-LM45/1997 za vozilo Mer-
cedes - Benz 1838 LS Cebag 3. gnt-24906

Banjac Tadeja, Ul. Lizike Jančarjeve 10,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
14682, izdal LPP. gni-25013

Banovič Robert, Koseskega 5, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 15402,
izdal LPP. gnw-24899

Bencik Marko, Rozmanova 32/a, Novo
mesto, dijaško mesečno vozovnico, št.
6710, izdal LPP. gnx-25123

Bogataj Anja, Kvedrova 6, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 2954, izdal
LPP. gnm-24759

BORTAN ŽAGAR & CO d.n.o., Stegne
22, Kamnik, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1016703 za vozilo
Renault Clio 1.2. gnp-25035

Bošnjak Davor, Pavšičeva ulica 34, Lo-
gatec, delovno knjižico. gni-25313

CESTNO PODJETJE KRANJ, Jezerska
cesta 20, Kranj, licenco za prevoz oseb za
lastne potrebe v notranjem cestnem prome-
tu in prevoz stvari za lastne potrebe v notra-
njem cestnem prometu, št. 0002085/31, z
dne 23. 2. 1998 za vozilo TAM 80A 50,
reg. št. KR-L19-97. gnp-24831

Ciglar Grega, Iga Grudna 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3217, izdal
LPP. gnn-24883

Demšar Andreja, Zg. Bitnje 132/a, Žab-
nica, dijaško izkaznico. gnz-24771

Dolenec Metka, Tomažičeva 40, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 18960145,
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnx-24923

Dukić Dino, V Gorice 19, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 1984, izdal
LPP. gnw-24724
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Dupin Rok, Šarka vas 104, Kočevje, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 1881.
gnf-25116

Džafić Ibrahim, Depala vas 49, Domža-
le, dovolenje za stalno bivanje v Republiki
Sloveniji, št. 0012/7-XVII-205347 z dne
11. 7. 1997. gnx-25248

Fugina Miran, Kržišnikova ulica 8, Med-
vode, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-4133/00-98. gnd-25118

Gabrijelčič Dragoslav, Sreberničeva 4/a,
Deskle, Anhovo, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-1954/97.
gnv-25100

Galmočanin Jovan, Čanžekova 62, Lju-
bljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
2930, izdal LPP. gnu-25001

Goričan Alja, Sorčanova 8, Celje, štude-
ntsko izkaznico, št. 19344764, izdala Eko-
nomska fakulteta v Ljubljani. gng-25315

Gosar Saša, Selo pri Vodicah 33/b, Vo-
dice, dovoljenje člana kabinskega osebja
letala št. 0268/3201, izdal Urad RS za pro-
met in zveze. gns-25053

Grošel Davies Martina, Šentlovrenc 14,
Velika Loka, delovno knjižico, ser. št.
222034, reg. št. 13379, izdana 22. 6.
1992. gne-25267

Habjan Klemen, Preglov trg 10, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 5347.
gnn-25133

Hasić Damir, Slape 14, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 35566, izdal
LPP. gns-24753

Hažič Anja, Koroški bataljon 1, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 7101,
izdal LPP. gnj-25312

Hrenko Marijana, Koroška 4, Maribor,
delovno knjižico, izdana na ime Štampar
Marijana, št. 939194, izdala UE Ljutomer.
gnx-24798

Igrec Ljubica, Sečovlje 39, Sečovlje -
Sicciole, delovno knjižico. gnh-24964

Istenič Vesna, Šolska pot 2, Logatec,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnn-24733

Jakopič Janez, Vrtnarija 6/c, Vrhnika,
portdilo o opravljenem tečaju za varno delo
s traktorjem, št. 2044. gnr-25229

Jakovac Danijela, Podgrad 3/d, Pod-
grad, študentsko izkaznico, št. 306743, iz-
dala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gno-25057

Janežič Anica, Boreci 23, Križevci pri
Ljutomeru, delovno knjižico. gnw-24949

Japelj Miha, Studeno 37, Postojna, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 27913, izdal
LPP. gnw-25174

Jeršan Eva, Dunajska 101, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 29902, izdal
LPP. gnx-25023

JERUZALEM ORMOŽ, SAT d.d., Har-
dek 44/c, Ormož, potrdilo za registracijo
uvoženega avtomobila Renault furgon
express 1,9 D, št. šas.:
VF1G40B0522147910, carinjeno po ECL
2189 dne 14. 3. 2000. gnq-25230

Jošeković Ana Marija, Litostrojska 10,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
12982, izdal LPP. gnc-25294

Kalan Franc, Breg ob Savi 68, Mavčiče,
delovno knjižico. gns-24953

Knežević Franjo, Baredi 18, Izola - Isola,
delovno knjižico. gnq-24880

Komel Janja, Belje 13, Renče, dijaško
mesečno vozovnico, št. 25608, izdal LPP.
gns-25128

Kosi Marija, Kidričeva 8, Ljutomer, dela-
vsko knjižico, ser. št. 88503, izdana 8. 1.
1975. gnd-25243

Krulej Justina, Efenkova 5, Velenje, 2
delnici KRS Velenje, št. 011907 in
011910. gni-24763

Kuselj Irena, Zagrad 1/a, Radeče, delo-
vno knjižico. gny-25197

LAREX d.o.o., Kamnik pod Krimom 204,
Preserje, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0196916,
1059463, in 1194141. gnh-24889

Lavrič Roman, Željne 32/a, Kočevje, de-
lovno knjižico. gnn-24958

Ličen Erika, Branik 33, Branik, dijaško
mesečno vozovnico, št. 37306, izdal LPP.
gnu-25176

Lugarič Mateja, Rusjanov trg 4, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 2125,
izdal LPP. gnq-24730

Majcen Dragomir, Majšperk 92, Majš-
perk, delovno knjižico, št. 52538, izdala
UE Ptuj. gnz-24746

Makuc Boštjan, Ajševica 36, Nova Gori-
ca, študentsko izkaznico, št. 71960221,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnr-24779

Mali Miha, Neubergerjeva 17, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 32964.
gnm-25234

Martinčič Dinka, Rusjanov trg 2, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 28310.
gnz-25271

Mauricio Miha, Poljanski nasip 10, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2007,
izdal LPP. gnp-25306

Meden Ahac, Ob žici 3, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 24401, izdal
LPP. gnl-25285

Merljak Pavel, Ulica Ane Ziherlove 6, Lju-
bljana, potrdilo o opravljenem strokovnem
spopolnjevanju strokovnih delavcev v vzgoji
in izobraževanju, izdal Glasbeni atelje Tarti-
ni d.o.o., izdan leta 1998 in ima evidenčno
št. 37. gnp-24731

Mihinjač Matej, Zaloška cesta 222/b,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19793675, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gng-24915

Mikača Darko, Poljanska c. 41, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 4302,
izdal LPP. gne-25317

Mlakar Boštjan, Ul. Milke Kerinove 23,
Krško, potrdilo o izpitu kat. A - 350, št.
134103. gne-24850

Modrijan Ida, Cesta Istrskega odreda 8,
Koper - Capodistria, izkaznico žrtve vojne-
ga nasilja, št. 003648, izdana 18. 2. 1997.
gnm-25209

Naglič Gregor, Preglov trg 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 31374, iz-
dal LPP. gnx-24748

Nemanič Jaka, Rusjanov trg 9, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 5238.
gnb-25120

Okretič Danilo, Leninov trg 5, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0196784. gnx-24723

Orešek Mitja, Kuštanovci 68, Mačkovci,
delovno knjižico, ser. št. 024774, reg. št.
59603, izdala UE Murska Sobota.
gnz-24946

Pajduh Klavdija, Brodarjev trg 13, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1506.
gnp-25131

Pavlinac Jasminka, Naselje Borisa Kidri-
ča 2, Metlika, študentsko izkaznico, št.
30011247, izdala FKKT. gnz-24996

Pavlovič Dragomir, Borštnikova 116,
Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 181591. gng-25065

Peterlin Barbara, Bratovševa ploščad
98, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 29240, izdal LPP. gnr-25279

Petovar Milan, Turjanci 22, Gornja Rad-
gona, delovno knjižico. gnf-25166

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva
5, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1185373, za vozi-
lo VW Polo, št. šasije WVWZ-
ZZ6NYY592483, datum izdaje 15. 3.
2000. gng-24994

Ptičar Barbara, Glinškova ploščad 20,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
7419, izdal LPP. gnm-24913

Rakar Andreja, Cesta na Brdo 13, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
25990, izdal LPP. gnl-25310

Rataj Borut, Ažbetova ulica 26, Maribor,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0291372. gnq-25030

Redžič Senada, Korotanska 24, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 2899,
izdal LPP. gng-24990

Slabajna Miroslav Tomislav, Testenova
53, Mengeš, izkaznico za voditelja čolnov,
št. 02/13-5783/98VČ-1962/98.
gnj-24812

Slapar Martin, Srednje Gameljne 38/d,
Ljubljana Šmartno, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1177077.
gnl-24935

Stanić Jelena, Rožna dolina c. V77, Lju-
bljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
1562, izdal LPP. gnk-24986

Stojanović Boris, Hradetskega 32, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
38275, izdal LPP. gnq-24905

Stojanović Luka, Knezova ulica 24, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnk-24861

Svetelšek Ajda, Vodnikova 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6583.
gnx-25173

Svetelšek Nika, Vodnikova 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 27466.
gnv-25175
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Šakanović Fatima, Trg svobode 25, Tr-
žič, študentsko izkaznico, št. 19335835,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnd-25293

Šket Hana, Maroltova ulica 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 19703, iz-
dal LPP. gnq-24930

Štrbenc Roman, Puhova ulica 2, Ljublja-
na, delovno knjižico, izdana na ime Kalčič
Roman. gnl-25014

Tabaković Zulfer, Pokopališka 42, Ljub-
ljana, osebno delovno dovoljenje, št.
40244004885. gng-24965

Tehnounion avto d.o.o., Devova 18, Lju-
bljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1144077 za motorno
kolo BMW R 1150 GS, izdana 30. 8. 1999.
gnv-25225

Toplak Gorazd, Tržaška 49, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1136965. gnl-24735

Torkar Gregor, Grahovo ob Bači 57,
Grahovo ob Bači, dijaško mesečno vozov-
nico, št. 7145, izdal LPP. gnj-24737

Trček Darko, Švarova ulica 9, Ljubljana,
delovno knjižico. gnl-24860

TRGOAVTO d.d., Pristaniška 43/a, Ko-
per - Capodistria, izjavo o ustreznosti in teh-
nični brezhibnosti vozila, št. A 0193595 za
motorno kolo Piaggio zip 50. gnc-25244

Ulokina Inga, Preglov trg 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13045, iz-
dal LPP. gnu-25026

Vidmar Tamara, Podpeška cesta 147,
Notranje Gorice, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 101, izdal LPP. gnq-24755

Vobič Dina, Kunaverjeva 9, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 9866, izdal
LPP. gno-24982

Vozel Rodney, Široka Set 6, Litija, de-
lovno knjižico. gnh-24814

Vujanić Dejan, Temeniška pot 2, Treb-
nje, delavsko knjižico, reg. št. 14468.
gnz-25171

Vuković Mile, Obzidna 8, Koper - Capo-
distria, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1122780. gnf-25066

Vuković Vesna, Bratovževa ploščad 35,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
10669, izdal LPP. gni-24738

Walch Mirjana, Leona Zalaznika 36, Ma-
ribor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 0287759. m-697

Zelko Anton, Gradnikove brigade 9,
Nova Gorica, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-6978/97.
gnx-25098

Žiberna Urša, Jakopičeva 16, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 039636.
gnc-25119

Žibrik Goran, Muharjeva 4, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 26311, izdal
LPP. gnh-25289
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TEMELJNA TEHNIČNA ZAKONODAJA
ZakZakZakZakZakon o son o son o son o son o splošni vplošni vplošni vplošni vplošni varararararnosnosnosnosnosti prti prti prti prti proizvoizvoizvoizvoizvodoodoodoodoodov (ZSv (ZSv (ZSv (ZSv (ZSVP)VP)VP)VP)VP)

ZakZakZakZakZakon o ton o ton o ton o ton o tehničnih zahtehničnih zahtehničnih zahtehničnih zahtehničnih zahteeeeevvvvvah za prah za prah za prah za prah za proizvoizvoizvoizvoizvode in o ugoode in o ugoode in o ugoode in o ugoode in o ugotttttaaaaavlvlvlvlvljanjanjanjanjanju sju sju sju sju skladnoskladnoskladnoskladnoskladnostititititi
(ZTZPUS)(ZTZPUS)(ZTZPUS)(ZTZPUS)(ZTZPUS)

ZakZakZakZakZakon o son o son o son o son o stttttandarandarandarandarandardizacidizacidizacidizacidizaciji (ZSji (ZSji (ZSji (ZSji (ZSttttta-1)a-1)a-1)a-1)a-1)

ZakZakZakZakZakon o akron o akron o akron o akron o akreditediteditediteditaciaciaciaciaciji (ZAkr)ji (ZAkr)ji (ZAkr)ji (ZAkr)ji (ZAkr)

z uvodnimi pojasnili
Leta 1999 je Državni zbor sprejel pomemben del nove tehnične zakonodaje. Z zakonom o splošni
varnosti proizvodov so za varnost izdelkov odgovorni proizvajalci in dobavitelji. Zakon o tehničnih
zahtevah za proizvode je pravna podlaga za prenos večjega števila tehničnih direktiv EU v
slovenski pravni red, zakon o standardizaciji pa na novo ureja status slovenskega nacionalnega
organa za standardizacijo. Pomemben člen temeljne tehnične zakonodaje je tudi zakon o
akreditaciji, s katerim je predpisana ustanovitev, organizacija in delovanje javnega zavoda, ki
opravlja naloge nacionalne akreditacijske službe.

Uvod h knjigi je pripravil Primož Vehar, uvodna pojasnila k posameznim zakonom
pa so napisali soavtorji zakonskih besedil: Vitomir Fister, mag. Vinka Soljačić, dr. Peter Vrtačnik in
dr. Samo Kopač.

Cena 2862 SIT z DDV 10521
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q TEMELJNA TEHNIČNA ZAKONODAJA Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe
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