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Sodni register

CELJE

Rg-407765
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00901 z dne 15. 7. 1999 pri
subjektu vpisa KIV KOVINSKA INDUSTRI-
JA VRANSKO, d.d., sedež: Vransko 57,
3305 Vransko, pod vložno št.
1/00626/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika 2. skupščine,
spremembo statuta, članov nadzornega sve-
ta in dejavnosti, sklep o povečanju osnov-
nega kapitala z vložki in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5110564
Osnovni kapital: 122,015.000 SIT
Član nadzornega sveta: Remic Marjan,

izstopil 22. 7. 1997; Intihar Peter, vstopil
22. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 15. 7. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6024
Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost

agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7230 Obde-
lava podatkov; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73103 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

Predložitev zapisnika skupščine z dne
22. 7. 1997.

Vpiše se sklep skupščine z dne 22. 7.
1997, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 56,875.000 SIT – na 122,015.000 SIT.

Sprememba statuta z dne 22. 7. 1997.

KOPER

Rg-405937
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01022 z
dne 16. 8. 1999 pri subjektu vpisa FINALI,
Podjetje za završna dela v gradbeništvu,
d.o.o., Portorož, sedež: Liminjanska
b. št., 6320 Portorož, pod vložno št.
1/01185/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5360064
Ustanovitelj: Grižon Emil, izstopil 8. 6.

1999; Grižon Aleš, Sečovlje, Nova vas nad
Dragonjo 61, vstopil 8. 6. 1999, vložil
2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 16. 8. 1999: 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge dejavnosti javne higiene.

KRŠKO

Rg-407739
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00145 z dne 18. 10. 1999 pri
subjektu vpisa JUTRANJKA 2, Konfekcija
Orlica, d.o.o., Brežice, sedež: Prešerno-

va 19, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/03910/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 1254707
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Konfekcija Jutranjka Sev-

nica, d.d., Sevnica, Radna 3, vstopila
24. 11. 1997, vložila 2,100.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-407813
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00606 z dne 5. 10. 1999 pri
subjektu vpisa KONFEKCIJA JUTRANJKA,
Sevnica, d.d., sedež: Radna 3, 8290 Sev-
nica, pod vložno št. 1/00137/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5037301
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Milinovič Dragoljub, razrešen 10. 8.
1999, zastopnik Končina Miroslav, Ljublja-
na, Tbilisijska 30, imenovan 10. 8. 1999,
zastopa družbo brez omejitev, kot uprava
družbe.

LJUBLJANA

Rg-400558
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06262 z dne 3. 3. 1999 pri subjektu
vpisa POSLOVNA GALANTERIJA DAN,
družba za usposabljanje in zaposlova-
nje gluhih in naglušnih ter drugih invali-
dov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vojkova 78,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29683/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in za-
stopnika ter člane nadzornega sveta s temi-
le podatki:

Matična št.: 1213857
Ustanovitelja: Tiskarna Dan, d.o.o., Ljub-

ljana, Vojkova 78, izstopila 7. 10. 1998;
A.A. Invest Trust, d.o.o., Ljubljana, organi-
zacija finančnih skladov, consulting in engi-
neering, Ljubljana, Celovška 291, vložil
790.500 SIT, in Slatenšek-Sajovic Alenka,
Log pri Brezovici, Cesta v Lipovce 28, vloži-
la 759.500 SIT, vstopila 7. 10. 1998, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kobav Marjan, razrešen 7. 10. 1998;
direktor Sajovic Damjan, Log pri Brezovici,
Cesta v Lipovce 28, imenovan 7. 10. 1998.

Člani nadzornega sveta: Weber Marko,
Pačnik Zmago in Kristančič Boris, vstopili
7. 10. 1998.
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Rg-409106
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09786 z dne 6. 9. 1999 pri subjektu
vpisa S.PAR, Trgovina, turizem, d.o.o.,
Ljubljana, Letališka ceta 2, sedež: Leta-
liška cesta 2, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/21343/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, deležev in zastopnika,
uskladitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5715393
Osnovni kapital: 2,120.000 SIT
Ustanovitelja: Selan Vito, Piran, Obala

124, Lucija, vstopil 28. 1. 1993, vložil
1,550.000 SIT, in Šircelj Aleksander, Ljub-
ljana, Cesta II. grupe odredov 62, vstopil
15. 11. 1994, vložil 570.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata; Kodrič Aleš, izsto-
pil 20. 7. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Selan Vito, imenovan 28. 1. 1993,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Ko-
drič Aleš, razrešen 20. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1999: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 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; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles, trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,

inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost pre-
mičnih gostinskih obratov; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov: 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 De-
javnost menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 60211 Mestni in

primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6022 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 9000 Odstranjevanje
odpadkov in odplak; druge dejavnosti javne
higiene; 9001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanaliazcija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge dejavnosti javne higie-
ne; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 8. 1999.

Rg-409405
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09560 z dne 25. 10. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32416/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1447041
Firma: MLADINSKI SERVIS SLOVAN,

interesne dejavnosti otrok in mladine
Skrajšana firma: MLADINSKI SERVIS
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež:  1000  Ljubljana,  Dalmatino-

va 2
Ustanovitelja: Klub študentov Kranj,

Kranj, Glavni trg 20, in Košarkarsko druš-
tvo Slovan, Ljubljana, Gortanova ulica 21,
vstopila 24. 6. 1999, odgovornost: ne od-
govarajta.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktor Minatti Matjaž, Nova Gorica, Can-
karjeva 28, imenovan 24. 6. 1999, zastopa
zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1999:
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
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74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85323
Dejavnost dobrodelnih organizacij; 85324
Dejavnost varstveno delovnih centrov;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 92320 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 92340 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92610 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-401812
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00805 z dne 8. 3. 1999 pri subjektu
vpisa SORS SPORT, podjetje za trgovino
in zastopanje, d.o.o., sedež: Ljubljanska
cesta 80, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/30367/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, ustanoviteljev, deležev, zastopni-
kov, dejavnosti in akta o ustanovitvi družbe
s temile podatki:

Matična št.: 1274473
Firma: SORS TRADE, podjetje za trgo-

vino in zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: SORS TRADE, d.o.o.
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska

cesta 83
Ustanoviteljica: Kmet Čulk Mojca, Ljublja-

na, Kodrova ulica 16, vstopila 19. 2. 1998,
vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Šarec Franc, izstopil 11. 2. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Šarec Franc, razrešen 11. 2. 1999;
prokurist Čulk Srečko, Ljubljana, Miheliče-
va cesta 26, imenovan 11. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 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; 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; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 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;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 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 drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55100 Dejav-
nost hotelov; 55210 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 55220 Dejavnost kam-
pov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, po-
čitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turisičnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, interna-
tov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-

nost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6323 Druge pomož-
ne dejavnosti v zračnem prometu; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj, s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64120 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 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; 74400 Ogla-
ševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Paki-
ranje; 9305 Druge storitvene dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 11. 2. 1999.

Rg-403454
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07321 z dne 3. 3. 1999 pod vložno št.
1/31629/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1358626
Firma: ARON INŽENIRING, podjetje za

avtomatizacijo, računalništvo, opremo in
načrtovanje, d.o.o., Bistričica 10 C, Sta-
hovica

Skrajšana firma: ARON INŽENIRING,
d.o.o., Stahovica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1242 Stahovica, Bistričica
10 C

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Hrovat Jernej, Stahovica,

Bistričica 10 C, vstopil 15. 12. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hrovat Jernej, imenovan 15. 12.
1998, zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 1999: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
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3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-404412
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01569 z dne 2. 6. 1999 pri subjektu
vpisa IMP KLIMA MONTAŽA, inženiring,
projektiranje, montaža, proizvodnja, tr-
govina, d.d., Ljubljana, Vojkova ul. 58,
sedež: Vojkova ulica 58, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/01966/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, tipa in datuma imenova-
nja zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5078008
Osnovni kapital: 278,083.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Set-

nikar Miroslav, Ljubljana, Črtomirova 16,
razrešen 23. 12. 1998 kot zastopnik in ime-
novan za direktorja.

Rg-407152
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01661 z dne 13. 7. 1999 pod vložno
št. 1/32130/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1400185
Firma: KRALJ LILIJANA & CO, posred-

ništvo, trgovina in druge poslovne stori-
tve, d.n.o.

Skrajšana firma: KRALJ LILIJANA & CO,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov
Novak 15

Ustanovitelja: Kralj Lilijana, Ljubljana, Uli-
ca bratov Novak 15 in Japelj Sebastijan,
Vrhnika, Mala Ligojna 31, vstopila 15. 3.
1999, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kralj Lilijana, imenovana 15. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1999: 2215
Drugo založništvo; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Oglaševanje.

Rg-408673
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04195 z dne 14. 9. 1999 pri subjektu
vpisa BOBCOT, gradbeno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Berčonova 19,
1260 Ljubljana-Polje, pod vložno št.
1/17623/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5604770
Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Kašelj-

ska c. 49.

Rg-408706
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04368 z dne 12. 10. 1999 pod vložno
št. 1/32381/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1446754
Firma: AVTO DERSTVENŠEK & CO.,

Podjetje za storitve in usluge, d.n.o.
Skrajšana firma: AVTO DERSTVEN-

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Frankopan-

ska ulica 18
Ustanovitelja: Derstvenšek Zdravko,

Ljubljana, Frankopanska ul. 18 in Rode
Klavdija, Vrhnika, Stara Vrhnika 93, vstopila
27. 7. 1999, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Derstvenšek Zdravko in prokuristka
Rode Klavdija, imenovana 27. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 12. 10. 1999: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje video zapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2412 Pro-
izvodnja barvil in pigmentov; 2430 Proizvod-
nja kritnih barv, lakov in podobnih prema-
zov, tiskarskih barv in kitov; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852

Splošna mehanična dela; 28621 Proizvod-
nja ročnega orodja; 2873 Proizvodnja iz-
delkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2931 Proizvodnja traktor-
jev; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4010 Oskrba z elektriko; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 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; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles, trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 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; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5551
Storitve menz; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
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turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7440 Oglaševanje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 8041 De-
javnost vozniških šol; 8042 Drugo izobraže-
vanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki; 90005 Dru-
ge dejavnosti javne higiene; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 92521
Dejavnost muzejev; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-409394
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09974 z dne 25. 10. 1999 pri subjek-
tu vpisa STT STROJEGRADNJA, Tovarna
gradbenih in transportnih strojev in na-
prav, d.d., sedež: Vodenska c. 49, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/12197/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5490707
Član nadzornega sveta: Savšek Milan,

izstopil 30. 3. 1999; Ranzinger Franc, vsto-
pil 30. 3. 1999.

MARIBOR

Rg-108
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/02826 z dne 17. 11.
1999 pod št. vložka 1/10725/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1459139
Firma: YOU & ME, gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: YOU & ME, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih go-

ricah, Pot na Kamenšak 26
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Šilec Beno-Boris, Lenart v

Slovenskih goricah, Pot na Kamenšak 26,
vložil 1,071.000 SIT, in Gaube Konrad Her-
bert, München 81925, Nemčija, Arabell-
strasse 5/1415, vložil 1,029.000 SIT, vsto-
pila 26. 4. 1999, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šilec Beno-Boris, imenovan 26. 4.
1999.

Dejavnost, vpisana 17. 11. 1999: 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; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139

Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln, 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
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; 5551 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Oglaševanje.

Pod K 74.14 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-1747
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/03148 z dne 10. 12.
1999 pod št. vložka 1/10742/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z neomejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1471619
Firma: HORVAT TISK & CO, tiskarstvo

in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: HORVAT TISK & CO,

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

odgovornostjo
Sedež: 2314 Zgornja Polskava, Vo-

šnajkova ulica 1
Ustanovitelja: Horvat Dean, Zgornja Pol-

skava, Vošnajkova ulica 1, in Gričnik Mate-
ja, Slovenska Bistrica, Cvetlična ulica 1,
vstopila 15. 11. 1999, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Gričnik Mateja in Horvat Dean, ime-
novana 15. 11. 1999, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 7440
Oglaševanje.

Rg-3332
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 2000/01023 z dne 20. 1.
2000 pri subjektu vpisa M.P.P. POSLOVNE
STORITVE, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino in storitve, d.o.o., sedež: Ptujska
cesta 184, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09864/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravo sklepa pod opr. št. Srg
3131/99 z dne 15. 12. 1999 s temile po-
datki:

Matična št.: 5944449
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Postružnik Nataša, Maribor, Vo-
lodjeva ulica 23/b, imenovana 1. 11. 1999.

Rg-3333
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 1999/03233 z dne 20. 1.
2000 pri subjektu vpisa PELOP, gostinstvo
in trgovina, d.o.o., sedež: Taborska 12,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/10652/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nega deleža, zastopnikov in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 1415557
Ustanovitelja: Pentek Jasminka, Zagreb,

Republika Hrvaška, Pierotieva 1, vstopila
20. 4. 1999, vložila 3,945.175,08 SIT, in
Vukmanović Ranko, Samobor, Republika
Hrvaška, Lešće 1, vstopil 5. 11. 1999, vlo-
žil 207.640,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Pentek Jasminka, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokurist Solina Maksi-
miljan, Maribor, Taborska ulica 11, imeno-
vana 5. 11. 1999; direktorica Štampar Lidi-
ja, razrešena 5. 11. 1999.

Rg-3334
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 1999/03611 z dne 18. 1.
2000 pri subjektu vpisa STROJNA NOVA,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.,
sedež: Linhartova ulica 11, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/099957/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5943779
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristoma Meister Rudolf Johannu in
Mendaš Milanu, ki sta bila razrešena 30. 3.
1999.

Rg-3341
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 1999/03303 z dne 18. 1.
2000 pri subjektu vpisa RBTIM, podjetje
za trgovino, storitve, založništvo in go-
stinstvo, d.o.o., sedež: Obrežna ulica 89,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/10166/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1189689
Firma: BEZJAK TISK, družba za založ-

ništvo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BEZJAK TISK, d.o.o.
Osnovni kapitl: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Bezjak Romana, izstopila

29. 12. 1999; Bezjak Franc in Bezjak An-
ton, oba iz Maribora, Obrežna ulica 89, vsto-
pila 29. 12. 1999, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Bezjak Anton, imenovan 29. 12.
1999.

Dejavnost, vpisana 18. 1. 2000: 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
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7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7440 Oglaševanje;
7481 Fotografska dejavnost.

Rg-3347
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 1999/03248 z dne 19. 1.
2000 pri subjektu vpisa SUROVINA HOL-
DING, družba pooblaščenka, d.d., sedež:
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/10467/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o povečanju os-
novnega kapitala, spremembo dejavnosti,
članov nadzornega sveta in statuta ter nov
mandat zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1317202
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Fon Marko, Maribor, Ulica Vita Kraig-
herja 12, razrešen in ponovno imenovan
26. 11. 1999.

Člani nadzornega sveta: Trpin Branko,
Flerin Zmagoslav in Pleterski Viljem, ponov-
no vstopili 11. 11. 1999.

Dejavnost, izbrisana 19. 1. 2000: 7415
Upravljanje s holding družbami.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 2000: 7415
Dejavnost holdingov.

Dne 19. 1. 2000 se vpiše sklep skup-
ščine, da se osnovni kapital družbe poveča
za 307,740.000 SIT, tako da znaša osnov-
ni kapital po povečanju 586,330.000 SIT.

Rg-3357
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 2000/00445 z dne 14. 1.
2000 pri subjektu vpisa AVTO-ŠERBINEK,
export-import, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., sedež: Zagrebška 85,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/01291/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5332087
Firma: AVTO-ŠERBINEK, trgovina in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO-ŠERBINEK,

d.o.o.

Rg-3426
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 2000/01409 z dne 4. 2.
2000 pri subjektu vpisa I.P.G., storitve in
posredovanje, d.o.o., sedež: Ulica kneza
Koclja 14, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/10729/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1461907
Dejavnost, vpisana 4. 2. 2000: 1513

Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1910 Strojenje in
dodelava usnja; 2030 Stavbno mizarstvo;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za grdbeništvo; 2710 Proizvodnja
železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC;
2735 Druga primerna predelava železa, jek-
la, proizvodnja ferozlitin (zunaj ECSC); 2745
Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 2751
Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje
lahkih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2840 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,

prašna metalurgija; 3550 Proizvodnja dru-
gih vozil, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 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; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-3436
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 2000/01427 z dne 9. 2. 2000 pri
subjektu vpisa AVTO-ŠERBINEK, trgovina
in storitve, d.o.o., sedež: Zagrebška 85,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/01291/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, naslova in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5332087
Firma: AVTO ŠERBINEK, trgovina in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO ŠERBINEK,

d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Zagrebška ce-

sta 85.

Rg-3448
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 1999/03026 z dne 4. 2.
2000 pri subjektu vpisa ZAVOD ŠOUM, se-
dež: Gosposvetska cesta 83, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/10461/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
skrajšane firme, firme ustanovitelja, dejav-
nosti in akta ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1316958
Skrajšana firma: ZŠOUM
Ustanovitelj: Študentsko rekreativno

društvo Maribor GIB, Maribor, Gosposvet-
ska cesta 83, vstopilo 30. 6. 1998, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 4. 2. 2000: 5551
Storitve menz; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 2000: 5551
Dejavnost menz; 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7450
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile.

Rg-3564
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 1999/03329 z dne 10. 2.
2000 pri subjektu vpisa PLAN BIRO, pod-
jetje za trgovino na debelo in drobno,
projektiranje in inženiring, d.o.o., sedež:
Jamnikova 2, 2342 Ruše, pod vložno št.
1/04374/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nega deleža in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5531683
Ustanovitelj: Strnad Marjan, Maribor, Go-

riška 18, vstopil 18. 9. 1991, vložil
979.886 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Wachter Silva, izstopila 25. 11. 1999.

Rg-403228
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00500 z dne 28. 5.
1999 pod št. vložka 1/10620/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1403591
Firma: LEATHER & SHOE INTERNA-

TIONAL, družba za trgovino in storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: LEATHER & SHOE IN-
TERNATIONAL, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Ulica talcev 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Leder & Schuh Aktienge-

sellschaft,  Graz  8020,  Avstrija,  Lasten-
strasse 11, vstopil 4. 5. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorja Gigerl Harald, Stattegg, Avstrija,
Uhrsprung 118, in Horvath Peter, Graz, Av-
strija, Petersgasse 38, od katerih vsakdo
zastopa družbo skupaj z drugim direktorjem
oziroma prokuristom, ter prokurist Aichin-
ger Jost, Klagenfurt, Avstrija, Zusserthalgas-
se 58, ki zastopa družbo skupaj z drugim
direktorjem, imenovani 4. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 28. 5. 1999: 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51240 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51440 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko, 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52120 Trgovina na drobno v dru-
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gih nespecializiranih prodajalnah; 52330 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 52420 Trgovina na drobno z oblači-
li; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 60240 Cestni tovorni promet; 63120
Skladiščenje; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 7440 Oglaševanje.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod G 52.488 se dopiše: razen z orož-
jem in strelivom.

Rg-406285
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00593 z dne 3. 8.
1999 pod št. vložka 1/10662/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev za-
voda s temile podatki:

Matična št.: 1414674
Firma: ZAVOD ZA RAZVOJ WALDORF-

SKE PEDAGOGIKE MARIBOR
Skrajšana firma: ZAVOD WALDORF
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2354 Bresternica, Brester-

niška 51
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelj: Maj, društvo prijateljev wal-

dorfske pedagogike, Maribor, Ulica Veljka
Vlahoviča 77, vstopil 30. 3. 1999, vložil
10.000 SIT, odgovornost: odgovarja do do-
ločene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Antauer Nada, Fram, Morje 154,
imenovana 30. 3. 1999, zastopa zavod brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 8. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje; 80103 Dejavnost zavodov za
izobraževanje otrok z motnjami v razvoju;
8021 Srednješolsko splošno izobraževanje;
80301 Višješolsko izobraževanje; 80302
Visoko strokovno izobraževanej; 80303 Uni-
verzitetno izobraževanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve.

Rg-408085
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00796 z dne 22. 9.
1999 pri subjektu vpisa FIDOM, podjetje
za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.,
sedež: Obrežna ulica 57, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/05148/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova,
firme, dejavnosti in družbene pogodbe ter
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5589452

Firma: FIDOM, inženiring, storitve, tr-
govina, d.o.o.

Sedež:  2000  Maribor,  Tržaška  ce-
sta 33

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 0132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiška
storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1520 Predelava in kon-
zerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega
olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafinirane-
ga olja in maščob; 1543 Proizvodnja marga-
rine in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mel-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 15710 Proizvodnja krmil;
15720 Proizvodnja hrane za hišne živali;
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov, proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 17100 Priprava in predenje
tekstilnih vlaken; 17200 Tkanje tekstilij;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen Proizvodnja dru-
gih tekstilij; 1751 Proizvodnja preprog in tal-
nih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov,
vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna, proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 20300 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;

2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja
papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovi-
tega papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz pa-
pirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2411 Proizvodnja tehničnih plinov;
2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih ke-
mikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil
in dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja pla-
stičnih mas v primarni obliki; 2417 Proizvod-
nja sintetičnega kavčuka v primarni obliki;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, či-
stilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Pro-
izvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja foto-
grafskih kemikalij; 2465 Proizvodnja nepo-
snetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja dru-
gih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470
Proizvodnja umetnih vlaken; 2511 Proizvod-
nja plaščev in zračnic za vozila; 2512 Ob-
navljanje in protektiranje gum za vozila; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Ob-
likovanje in obdelava ravnega stekla; 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvod-
nja steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in ob-
likovanje drugih vrst stekla ter tehničnih ste-
klenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinj-
ske in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja
sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izola-
torjev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične keramike;
2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdel-
kov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne kerami-
ke; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih kera-
mičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cementa;
2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za grdbeništvo; 2662 Proizvodnja izdel-
kov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2681
Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdel-
kov; 2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozli-
tin po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja
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litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih
cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno
valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profilira-
nje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga pri-
marna predelava železa, jekla, proizvodnja
ferozlitin; 2741 Proizvodnja plemenitih ko-
vin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Pro-
izvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Pro-
izvodnja bakra, 2745 Proizvodnja drugih ne-
železnih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje dru-
gih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radia-
torjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 28621 Proizvod-
nja ročnega orodja; 28622 Proivzodnja orod-
ja za stroje; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 28720 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja
črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja
pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških
strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih storjev; 2953 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvod-
nja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za indu-
strijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 29710
Proizvodnja električnih gospodinjskih apara-
tov; 29720 Proizvodnja neelektričnih gospo-
dinjskih aparatov in naprav; 3410 Proizvod-
nja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karose-
rij za vozila, proizvodnja prikolic in polpriko-
lic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3520 Proizvodnja železniških in dru-
gih tirnih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih in
vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 36300 Proizvodnja glasbenih in-

strumentov; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Recikla-
ža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debe-
lo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo 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 debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na

debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo 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 ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 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; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55100 Dejavnost hotelov; 55210 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 55220 Dejav-
nost kampov; 55231 Dejavnost otroških le-
tovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastani-
tvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost od-
dajanja sob gospodinjstev turistom; 55234
Dejavnost dijaških, študentskih domov, inter-
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natov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejav-
nost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov: 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55510
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 60220 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevo-
vodni transport; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol.

Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod J 67.13 sme družba opravljati sa-
mo dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pod
K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.

PTUJ

Rg-1992
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 1999/00683 z dne 12. 1. 2000
pod št. vložka 1/09670/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1471066

Firma: BTB, trgovina, storitve in pro-
izvodnja, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2277 Središče ob Dravi, Ša-

lovci 48
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Pavlič Barbara, vložila

900.000 SIT, Pavlič Tinica, vložila
1,200.000 SIT, in Pavlič Branko, vložil
900.000 SIT, vsi iz Maribora, Kardeljeva
cesta 58, vstopili 23. 11. 1999, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Pavlič Tinica, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Pavlič Barba-
ra, imenovani 23. 11. 1999.

Dejavnost, vpisana 12. 1. 2000: 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; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov
in zelenih športnih površin; 01412 Druge
storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo, razen veterinarskih storitev;
1310 Pridobivanje železove rude; 1320 Pri-
dobivanje rud neželeznih kovin, razen urano-
ve in torijeve rude; 1411 Pridobivanje kam-
nin za gradbene namene; 1412 Pridobivanje
apnenca, sadre in krede; 1413 Pridobivanje
skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 1422 Pridobivanje gline in kaolina; 1430
Pridobivanje mineralov za kmetijsko proizvod-
njo in proizvodnjo mineralnih gnojil; 1440
Pridobivanje soli; 1450 Pridobivanje drugih
rudnin in kamnin, d.n.; 1511 Proizvodnja in
konzerviranje mesa, razen perutninskega;
1512 Proizvodnja in konzerviranje perutnin-
skega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih iz-
delkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 1531 Predelava in konzervi-
ranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvod-
nja surovega olja in maščob; 1542 Proizvod-
nja rafiniranega olja in maščob; 1543 Pro-
izvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1551 Melkarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja
sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvod-
nja škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Pro-
izvodnja krmil; 1572 Proizvodnja hrane za
hišne živali; 1581 Proizvodnja kruha, sveže-
ga peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov, proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proizvod-
nja različnih začimb, dišav in drugih dodat-
kov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil
in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-

koholnih pijač; 1600 Proizvodnja tobačnih
izdelkov; 1710 Priprava in predenje tekstil-
nih vlaken; 1720 Tkanje tekstilij; 1730 Ple-
menitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstil-
nih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvod-
nja preprog in talnih oblog; 1752 Proizvod-
nja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih obla-
čil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Stro-
jenje in dodelava krzna, proizvodnja krznenih
izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa, iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2310 Proizvodnja koksa; 2320 Pro-
izvodnja naftnih derivatov; 2411 Proizvodnja
tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja barvil in
pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih anor-
ganskih osnovnih kemikalij; 2414 Proizvod-
nja drugih organskih osnovnih kemikalij;
2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni
obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavču-
ka v primarni obliki; 2420 Proizvodnja razku-
žil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdel-
kov; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in
podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, či-
stilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Pro-
izvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja foto-
grafskih kemikalij; 2465 Proizvodnja nepo-
snetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja dru-
gih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470
Proizvodnja umetnih vlaken; 2511 Proizvod-
nja plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnav-
ljanje in protektiranje gum za vozila; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
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plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Ob-
likovanje in obdelava ravnega stekla; 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvod-
nja steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in ob-
likovanje drugih vrst stekla ter tehničnih ste-
klenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinj-
ske in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja
sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izola-
torjev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične keramike;
2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdel-
kov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne kerami-
ke; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih kera-
mičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cementa;
2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za grdbeništvo; 2662 Proizvodnja izdel-
kov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2681
Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdel-
kov; 2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozli-
tin po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja
litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih
cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno
valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profilira-
nje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga pri-
marna predelava železa, jekla, proizvodnja
ferozlitin; 2741 Proizvodnja plemenitih ko-
vin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Pro-
izvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Pro-
izvodnja bakra, 2745 Proizvodnja drugih ne-
železnih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje dru-
gih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radia-
torjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 28621
Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Pro-
izvodnja orodja za stroje; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za gos-
podinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja trak-
torjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in

gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obde-
lovalnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih storjev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obdela-
vo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromo-
torjev, generatorjev in transformatorjev; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih od-
dajnikov, telefonskih in telegrafskih apara-
tov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3520 Proizvodnja železniških in dru-
gih tirnih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih in
vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3542 Proizvodnja koles; 3550 Pro-
izvodnja drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjske-
ga pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Pro-
izvodnja žimnic; 3621 Kovanje kovancev in
medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih in-
strumentov; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Recikla-
ža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in

štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravilo motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
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z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Dejavnost kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55231 Dejavnost otroških leto-
višč, počitniških in sindikalnih domov; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejav-
nost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov: 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in do-

stava hrane (catering); 60213 Dejavnost žič-
nic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6220 Izredni zračni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirska dejavnost, ra-
zen javne pošte; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7011 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 7012 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva
in sorodnih dejavnosti; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Dejavnost holdingov; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 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.; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikarskih salo-
nov; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa
9305 Druge storitvene dejavnosti.

Pri dejavnosti G 51.18 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n., razen posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov”; pri dejavnosti J 67.13
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, samo zastavljalnice in me-
njalnice; pri dejavnosti K 74.12 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje razen revizijske de-
javnosti; pri dejavnosti K 74.60 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje pa samo
varovanje.

Rg-2098
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00668 z dne 7. 12. 1999 pod
št. vložka 1/09666/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1471279
Firma: BAUKOM, montaža, gradbene

in druge storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BAUKOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Trstenjakova 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj. Žargi Marjan, Ptuj, Ulica 5.

Prekomorske brigade 15, vstopil 29. 10.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žargi Marjan, imenovan 29. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 3350 Pro-
izvodnja ur; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
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50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 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; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-401393
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00035 z dne 24. 3. 1999 pri
subjektu vpisa LES, trgovina in storitve,
d.d., sedež: Rogozniška 4, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/00889/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča nadzorni svet in spre-
membo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5038804
Člani nadzornega sveta: Bornšek Go-

razd, Kostevc Robert in Breznik Živana,
vstopili 18. 9. 1998.

Vpiše se sprememba statuta z dne
11. 11. 1997 in z dne 18. 9. 1998.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-5/00 Ob-28137
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, izpostava Center, z dne 10. 5. 2000,
sprejme v hrambo statut z nazivom “pravila
Sindikata zavoda Zgodovinski arhiv
Ljubljana” in ga vpiše v evidenco statutov
sindikatov, pod zap. št. 264, za sindikat z
imenom: SVIZ Slovenije, Zgodovinski arhiv
Ljubljana, matično številko: 1159917, in se-
dežem: Mestni trg 27, Ljubljana.

Št. 028-5/00 Ob-28141
Republika Slovenija, Upravna enota Ljublja-

na, izpostava Center, z dne 10. 5. 2000, sprej-
me v hrambo statut z nazivom “pravila Sindika-
ta GLOSA, Narodna galerija Ljubljana” in
ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod
zap. št. 263, za sindikat z imenom: Sindikat
kulture Slovenije, Sindikalna skupina Glosa, Na-
rodna galerija, matično številko: 1159909, in
sedežem: Puharjeva 9, Ljubljana.

Št. 029-8/00-402 Ob-28142
Pravila Sindikata DP Industrija in rudni-

ki nekovin “Kremen” DE Ravno, Ravno 25,
Raka, ki so bila z odločbo št. 5-013-16/93 z
dne 3. 5. 1993 vzeta v hrambo pri Občini
Krško pod zap. št. 13, se vzamejo iz hrambe
in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Št. 029-7/00-402 Ob-28143
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževa-

nja in znanosti Slovenije, Občinski od-
bor Krško, CKŽ 14, Krško, ki so bila z
odločbo št. 5-013-41/93 z dne 4. 5. 1993
vzeta v hrambo pri Občini Krško pod zap.
št. 38, se vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz
evidence statutov sindikatov.

Razglasi sodišč

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

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

N 66/99 PO-4580
Zajc oziroma Sajz Franc, roj. 2. 4. 1859

v Mengšu, stan. nazadnje v Domžalah, je
pogrešan.

Začasna skrbnica je Mirjana Primo-
žič-Mička – Center za socialno delo
Domžale.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 23. 3. 2000

Oklici dedičem

II D 120/99 OD-4670
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pok. Jeras Janezu, sinu Franca, roj.
26. 9. 1914, umrlem 7. 5. 1996, nazadnje
stanujočem Skaručna št. 9, Vodice, držav-
ljan Republike Slovenije.

Dediči so zapustnikovi otroci Jeras
Anica,  Šcherrer  Vera  in  Jeras  Janez  ter
še  Škraba  Štefka,  roj.  17. 12. 1949  z
zadnjim znanim bivališčem Črna vas 29,
Ljubljana, ki pa je pogrešana že od leta
1979.

Pozivamo Škraba Štefko, ki pa je pogre-
šana že od leta 1979.

Pozivamo Škraba Štefko naj se v enem
letu po objavi tega okica v Uradnem listu RS
javi tukajšnjemu sodišču kot dedič.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov s katerimi bo razpolagalo in na pod-
lagi izjave pogrešankinega skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 3. 2000

D 102/94 OD-4576
Jerman Josip, po poklicu kmet, iz Trse-

ka 15, je dne 23. 1. 1994 umrl in ni zapu-
stil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Neznane dediče začasno zastopa skrb-
nica za poseben primer Cvetka Birsa, Ivan-
čičeva 19, Ankaran.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 3. 2000

D 171/98 OD-1953
To sodišče v zapuščinski zadevi po

pokojnem Jakobu Zdraviču, roj. 14. 7.
1919 in umrlem 15. 2. 1998, iz Šentjer-
neja, Novomeška cesta 30, izdaja naslednji
oklic

pozivajo se neznani in neznanokje biva-
joči zapustnikovi zakoniti dediči, da se pri-
glasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbnici
za poseben primer, v roku enega leta od
dneva objave tega oklica.

Neznanim dedičem je postavljena za
skrbnico Ruža Modic iz Novega mesta, Ka-
štialova 36.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 14. 1. 2000
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Oklici o skrbnikih in razpravah

P 499/92 SR-6159
To sodišče je v pravdni zadevi, ki teče

pod opr. št. P 499/92 tožeče stranke Ro-
zalije Knafeljc, Na tratah 6, Novo mesto, ki
jo zastopa odvetnica Gozdana Petrič iz No-
vega mesta, zoper toženo stranko 1. Dra-
gutina Knafeljca, Bilenčanska 2, Ljubljana,
2. Viktorja Knafeljca, Na tratah 8, Novo me-
sto, 6. Janeza Kastelica, Milana Majcna 6,
Novo mesto, 7. Pavle Vrtikapa, Kumičičeva
12, Rijeka, 8. Marije Vilhelm, Jakčeva 3,
Ljubljana, ki jih zastopa odvetnica Darja Jar-
novič iz Novega mesta, 3. Igorja Knafeljca,
Glavarjeva 12a, Ljubljana, 4. Darinke Kna-
feljc, Glavarjeva 12a, Ljubljana, 5. Tatjane
Murgelj, Trnovski pristan 8, Ljubljana, 9.
dediče pok.Rudolfa Brasa Veroniko Bras,
Eleno Tereso Bras, Cvetko Langus, Marijo
Marto Bras, Lidijo Bras, Marcosa Rudolfa
Brasa, vsi stanujoči v Argentini, ki jih vse
zastopa pooblaščenec Anton Murgelj iz
Ljubljane, Trnovski pristan 8, 10. Manco
Vipavec, 11. Izidorja Knafeljca in 12. Edvar-
da Knafeljca, vsi trije stanujoči The Simp-
son Towers, 401 Bayst. Svitte, Toronto On-
tario Canada, zaradi izročitve nepremičnin v
last, podrejeno zaradi plačila 558.900 SIT
izdalo sklep, s katerim je tožencem Manci
Vipavec, Izidorju Knafeljcu in Edvardu Kna-
feljcu, vsi stanujoči The Simpson,Towers,
401 Bayst, Svitte Toronto Ontario Canada
postavilo začasnega zastopnika. Začasne-
ga zastopnika je postavilo na podlagi 5. toč-
ke drugega odstavka 82. člena zakona o
pravdnem postopku. Začasna zastopnica je
odvetnica Darja Jarnovič, iz Novega mesta,
Jerebova 4.

Začasni zastopnik bo zastopal navedene
tri tožence v tem postopku vse do takrat,
dokler ti sami ne nastopijo pred sodiščem
oziroma dokler organ pristojen za socialne
zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 30. 3. 2000

P 62/96 SR-6158
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke Amalije Crkvenčič, Stična 11, Ivanč-
na Gorica, ki jo zastopa odvetnica Vlasta
Polak iz Ivančne Gorice, zoper toženo stran-
ko Antona Crkvenčiča, Kalnička 4, Čako-
vec, zaradi zvišanja preživnine, dne 30. 3.
2000 na podlagi 5. točke drugega odstav-
ka 82. člena ZPP sklenilo:

toženi stranki Antonu Crkvenčiču se po-
stavlja začasna zastopnica Alenka Žugelj,
Kersnikova 6, odvetnica iz Ljubljane.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. P 62/96
dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 31. 3. 2000

P 70/2000 SR-6153
To sodišče je po okrožni sodnici Katarini

Plevčak kot predsednici senata v pravdni
zadevi tožeče stranke Hamer Dejana, stan.
Šentilj 109d, 2212 Šentilj, ki jo zastopa

odv. Silvo Godič iz Maribora, zoper toženo
stranko Trstenjak Hamer Cvetko, neznane-
ga bivališča, zaradi razveze zakonske zve-
ze, na podlagi določil 4. točke drugega od-
stavka 82. člena zakona o pravdnem po-
stopku sklenilo:

toženi stranki se kot začasni zastopnik
postavi Frančiška Anželj, odvetnica v Mari-
boru, Partizanska 28–30, Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala tožen-
ko, dokler ne bo tožena stranka ali njen
pooblaščenec nastopil pred sodiščem, ozi-
roma dokler organ pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrožno sodiše v Mariboru
dne 13. 4. 2000

I 99/02395 SR-4719
To sodišče je v izvršilni zadevi upnika

mld. Marka Krofla, ki ga zastopa mati Maja
Krofl, oba C. zmage 24, Zagorje, proti dolž-
niku Gabrijelu Kroflu, C. zmage 24, Zagor-
je, zaradi izterjave 145.874,20 SIT s pp
sklenilo:

dolžniku Gabrijelu Kroflu, C. zmage 24,
Zagorje, se za vročanje sodne pošte v tem
izvršilnem postpoku postavi začasno zastop-
nico Matejo Hodej, Vreskovo 63, Trbovlje,
ki je rojena 7. 8. 1969.

O postavitvi začasnega zastopnika se ob-
vesti CSD Zagorje ob Savi.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. 2. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije

St 8/2000 S-27993
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 8/2000 sklep z dne 16. 5. 2000:
v stečajnem postopku nad dolžnikom:

GRENS, Trgovsko podjetje, d.o.o., Ce-
lje, Tovarniška 35, Celje – v stečaju, ob-
veščamo vse upnike, da se narok, ki je bil
razpisan za dne 7. junija 2000 ob 9. uri v
sobi št. 106/I, preložili na dne 28. junija
2000 ob 9. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega
sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 5. 2000

St 11/2000 S-27994
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 11/2000 sklep z dne 16. 5.
2000:

v stečajnem postopku nad dolžnikom:
Lekoma, Trgovina in storitve, d.o.o.,
Ljubljanska 7, Celje – v stečaju, obvešča-
mo vse upnike, da se narok, ki je bil razpi-
san za dne 7. junija 2000 ob 10. uri v sobi
št. 106/I preloži na dne 28. junija 2000 ob
10. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 5. 2000

St 22/2000 S-27995
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 22/2000 sklep z dne 16. 5.
2000:

I. Začne se stečajni postopek nad dolž-
nikom: ŠIF, Družba za avtoprevoz, ze-
meljska dela in trgovino, d.o.o., Marija
Dobje 14, Dramlje.

Odslej se firma dolžnika glasi: ŠIF, Druž-
ba za avtoprevoz, zemeljska dela in trgovi-
no, d.o.o., Marija Dobje 14, Dramlje – v
stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Zvonimir Kristijan Mirt, Galicija 43/a, Žalec.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

IV. Dolžnike se poziva, naj brez odlaša-
nja 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, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve 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 oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 5% vrednosti prijavljene
terjatve ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
27. septembra 2000 ob 10. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 16. 5.
2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 5. 2000

St 23/2000 S-27996
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 23/2000 sklep z dne 16. 5.
2000:

I. Začne se stečajni postopek nad dolž-
nikom: Savinjski občan, časopisno in za-
ložniško podjetje, d.o.o., Žalec, Heroja
Staneta 1, Žalec.

Odslej se firma dolžnika glasi: Savinjski
občan, časopisno in založniško podjetje,
d.o.o., Žalec, Heroja Staneta 1, Žalec – v
stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Đorđevič Branko, univ. dipl. prof., Hmeljar-
ska 11, Prebold.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

IV. Dolžnike se poziva, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, 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
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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.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
20. septembra 2000 ob 10. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 16. 5.
2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 5. 2000

St 12/2000 S-27997
To sodišče v Celju objavlja v stečajni

zadevi pod opr. št. St 12/2000 sklep z dne
16. 5. 2000:

v stečajnem postopku nad dolžnikom:
Spektra Safari, Alarmnovarstveni siste-
mi, inženiring, projektiranje, uvoz-izvoz,
d.o.o., Tovarniška 35, Celje – v stečaju,
obveščamo vse upnike, da se narok, ki je
bil razpisan za dne 7. junija 2000 ob 15. uri
v sobi št. 106/I, preloži na dne 28. junija
2000 ob 15. uri v sobi št. 106/I tukajšnje-
ga sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 5. 2000

St 34/2000-10 S-27998
To sodišče v Celju objavlja v stečajni

zadevi pod opr. št. St 34/2000 sklep z dne
16. 5. 2000:

I. Začne se stečajni postopek nad dolž-
nikom: MOFA, Inženiring, d.o.o., Jeriho-
va 21, Velenje.

Odslej se firma dolžnika glasi: MOFA,
Inženiring, d.o.o., Jerihova 21, Velenje – v
stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Ternovšek Brane, Jurčičeva 5, Velenje.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

IV. Dolžnike se poziva, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, 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, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve 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 oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-

met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 5% vrednosti prijavljene
terjatve ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
20. septembra 2000 ob 10. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 16. 5.
2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 5. 2000

St 20/2000 S-27999
To sodišče v Celju objavlja v stečajni

zadevi pod opr. št. St 20/2000 sklep z dne
16. 5. 2000:

I. Začne se stečajni postopek nad dolž-
nikom: EMO Energetska oskrba, Podjet-
je za proizvodnjo in oskrbo z energenti,
d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje.

Odslej se firma dolžnika glasi: EMO
Energetska oskrba, Podjetje za proizvodnjo
in oskrbo z energenti, d.o.o., Mariborska
cesta 86, Celje – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Hudej Zvonimir, univ. dipl. inž., s.p. VIS,
Spominska 16, Celje.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem ilstu RS ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike se pozivamo naj prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku ste-
čajnega postopka. Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemelje-
nosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika. Za terja-
tve, v katerih je pravdni postopek v teku, se
v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del 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
50700-840-011-33390, vendar največ
30.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
20. septembra 2000 ob 13. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 16. 5.
2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 5. 2000

St 3/2000 S-28000
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 3/2000 sklep z dne 16. 5. 2000:
v stečajnem postopku nad dolžnikom:

Pletivat, Proizvodnja, trgovina in stori-
tve, Peršnica 11, Šentjur – v stečaju,
obveščamo vse upnike, da se narok, ki je

bil razpisan za dne 7. junija 2000 ob 14. uri
v sobi št. 106/I preloži na dne 28. junija
2000 ob 14. uri v sobi št. 106/I tukajšnje-
ga sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 5. 2000

St 42/99 S-28001
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Gorenje Metalplast, d.o.o., Smolnik
17, Ruše – v stečaju se v skladu s
169. členom ZPPSL zaključi.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 5. 2000

St 4/2000 S-28002
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Mycycle, d.o.o., Stegne
25a, Ljubljana za dne 21. 6. 2000 ob
9.30 v sobi 207/III 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 12. 5. 2000

St 11/2000 S-28003
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

11/2000 dne 12. 5. 2000 zaključilo ste-
čajni postopek nad Plasteks Trgovina in
proizvodnja, d.o.o., Tabor 4, Ljubljana.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2000

St 127/2000 S-28004
To sodišče je s sklepom St 127/2000

dne 12. 5. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom ARBO, tovarna kemičnih
izdelkov, d.o.o., Podgrajska cesta 15,
Ljubljana Polje, matična številka 5033101,
šifra dejavnosti 24.300.

Za stečajnega upravitelja se imenuje An-
drej Toš, odvetnik iz Ljubljane.

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

Dolžnike se poziva, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike se pozi-
va, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Pri-
jave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve in kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 16. 11. 2000 ob 12. uri, soba 368
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 5. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2000

St 85/2000-8 S-28005
To sodišče je s sklepom St 85/2000

dne 12. 5. 2000 začelo stečajni postopek
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nad dolžnikom Adriatic – LARI, Podjetje
za zastopanje in posredovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Zaloška 32, matična številka:
5522145, šifra dejavnosti: 110303.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Mat-
jaž Bukovac iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 6. 9. 2000 ob 9. uri, soba 307/III tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 5. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2000

St 13/99-78 S-28006
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Makos, podjetje za trgovi-
no, storitve in zastopništvo, Kranj, d.o.o.,
Ljubljanska c. 30, Kranj, ki bo dne 15. 6.
2000 ob 13. uri v sobi 014/klet tega so-
dišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni te-
ga sodišča, v času uradnih ur, vsak pone-
deljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, ob
sredah tudi popoldne od 13. do 15. ure.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 5. 2000

St 21/2000-6 S-28007
To sodišče je na seji senata dne 12. 5.

2000 pod opr. št. St 21/2000 sprejelo
naslednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom RUŽA
trgovina, storitve, posredništvo Novo
mesto, d.o.o., Mestne njive 4, Novo me-
sot, matična št. 5761883, šifra dejavnosti
51.700, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
RUŽA trgovina, storitve, posredništvo Novo
mesto, d.o.o., Mestne njive 4, Novo mesto
izbriše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 12. 5. 2000

St 20/2000-5 S-28008
1. Z dnem 16. 5. 2000 se začne stečaj-

ni postopek nad stečajnim dolžnikom MU-
RAKEM, podjetje za promet blaga in us-
lug Murska Sobota, d.o.o., Murska So-
bota, Grajska ul. 1.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap, Ulica ob Progi 53, Murska
Sobota.

3. Upnike stečajnega dolžnika se pozi-
va, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva objave za-
četka stečajnega postopka v Uradnem li-
stu RS. Vsaki prijavi je potrebno priložiti

sodno takso v višini 5% tolarske protivred-
nosti od vsote prijavljenih terjatev posa-
meznih upnikov, vendar največ do vredno-
sti 2000 točk. Vsi dokazi morajo biti prilo-
ženi v dveh izvodih. Ne plača se taksa za
prijavo terjatve delavcev iz drugega odstav-
ka 160. člena zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika se pozi-
va, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 4. 9. 2000 ob 13. uri pri tem so-
dišču, v sobi št. 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 16. 5. 2000 nabije na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 5. 2000

St 18/99-60 S-28009
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-

nika Karel Gaber s.p., Trgovina z rezerv-
nimi deli avto dixi, Serdica, Serdica
17/a, bo drugi narok za preizkus upniških
terjatev dne 19. 6. 2000 ob 13. uri pri tem
sodišču v sobi št. 12.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 5. 2000

St 19/99 S-28010
V postopku prisilne poravnave med dolž-

nikom Lesna, Tovarna pohištva Prevalje,
d.d., Polje 1, Prevalje in njenimi upniki, bo
narok za prisilno poravnavo dne 28. junija
2000, ob 9. uri, v sobi št. 39, tukajšnjega
sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo na tem sodišču,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure, v sobi
številka 9.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 5. 2000

St 4/2000-17 S-28011
To sodišče je dne 22. 3. 2000 s

sklepom opr. št. St 4/2000 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom MIGRID Trgo-
vina, inženiring, gradbena dejavnost,
posredovanje in storitve, d.o.o., Mari-
bor, Sokolska 62 in za stečajno upravite-
ljico določilo mag. Irena Lesjak, dipl. eko-
nomistko, stan. Ul. heroja Vojka 39, Mari-
bor.

To sodišče v Mariboru je dne 11. 5.
2000 s sklepom opr. št. St 4/2000 zaklju-
čilo stečajni postopek nad dolžnikom MI-
GRID Trgovina, inženiring, gradbena de-
javnost, posredovanje in storitve d.o.o.
– v stečaju, Maribor, Sokolska 62, ker
premoženje, ki je prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka in je
tudi neznatne vrednosti.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 5. 2000

St 12/2000-16 S-28012
To sodišče je dne 22. 3. 2000 s

sklepom opr. št. St 12/2000 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom B.P. & PIXNER
Export-import, trgovina, d.o.o. – v steča-

ju, Maribor, Prešernova ul. 1 in za stečaj-
no upraviteljico določilo mag. Ireno Lesjak,
dipl. ekonomistko, stan. Ul. heroja Vojka
39, Maribor.

To sodišče v Mariboru je dne 11. 5.
2000 s sklepom opr. št. St 12/2000 za-
ključilo stečajni postopek nad dolžnikom
B.P. & PIXNER Export-import, trgovina,
d.o.o. – v stečaju, Maribor, Prešernova
ul. 1, ker premoženje, ki je prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega po-
stopka in je tudi neznatne vrednosti.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 5. 2000

St 25/99-33 S-28180
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 25/99 sklep z
dne 18. 5. 2000:

poravnalni senat na podlagi načrta fi-
nančne reorganizacije in vseh priloženih
dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotov-
ljenih terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL
ter izjav o glasovanju delničarjev po 56/III
členu ZPPSL, v skladu z določili 52. člena
ZPPSL razpisuje narok za prisilno poravna-
vo nad dolžnikom: KORS, Konfekcija ob-
lačil, d.d., Prvomajska 29, Rogaška Sla-
tina, ki bo dne 21. junija 2000 ob 13. uri v
sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko predlog finančne reorga-
nizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 123/a, v času uradnih ur.

Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glaso-
vali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovni-
co z originalnim podpisom in žigom pošljejo
poravnalnemu senatu; upniki – pravne ose-
be naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba,
pooblaščena za zastopanje upnika. Pri gla-
sovanju se bodo štele samo tiste glasovni-
ce, ki jih bo poravnalni senat prejel do za-
ključka naroka.

Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 5. 2000

St 1/92 S-28187
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 1/92 sklep z dne 17. 5. 2000:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Sig-

ma, Gradbeni elementi in montaža Za-
bukovica, p.o., Zabukovica 87, Griže – v
stečaju se zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: Sigma, Gradbeni
elementi in montaža Zabukovica, p.o., Za-
bukovica 87, Griže, iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 5. 2000

St 87/99-14 S-28189
To sodišče je s sklepom St 87/99 dne

17. 5. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom GRAM, Podjetje za gradbeno
mehanizacijo in transport, d.o.o., Slape
28, Ljubljana, matična številka 5642035,
šifra dejavnosti 11002.

Za stečajno urpaviteljico se imenuje Ma-
rina Pilej iz Ljubljane.
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Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 10. 2000 ob 13. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 5. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2000

St 24/92 S-28191
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 24/92 sklep z dne 17. 5. 2000:
stečajni postopek nad dolžnikom: SEP,

Podjetje za opravljanje storitev ekonom-
ske propagande, d.o.o., Titov trg 4, Ce-
lje – v stečaju, se zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: SEP, Podjetje za
opravljanje storitev ekonomske propagan-
de, .o.o., Titov trg 4,Celje, iz sodnega re-
gistra.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 5. 2000

St 56/2000 S-28292
To sodišče je s sklepom opr. št. St

56/2000 z dne 18. 5. 2000 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Za-
ložba obzorja, d.d., Partizanska 3-5, Ma-
ribor, ter odredilo imenovanje upniškega
odbora v sestavi:

1. Državna založba Slovenije, Založniš-
tvo in trgovina, d.d., Mali trg 6, Ljubnljana,

2. Stanovanjski sklad občine Celje, Trg
Celjskih knezov 8, Celje,

3. MA tisk, d.d., Tržaška 14, Maribor,
4. Dravska tiskarna, d.d., Pobreška c.

20, Maribor,
5. Probanka, d.d., Gosposka 23, Mari-

bor,
6. A banka GP Maribor, Razlagova 11,
7. Dušanka Ozvaldič, predstavnica sve-

ta delavcev, Prušnikova 38.
Za upraviteljico prisilne poravnave se do-

loči Majda Jaki, univ. dipl. ek. Koroška c.
75, Maribor.

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 obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazi v 30 dneh po objavi tega izvlečka oklica
o pozivu za sklenitev prisilne poravnave.

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

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tujakjšnjega sodišča dne 18. 5.
2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 5. 2000

St 26/99-17 S-28295
Poravnalni senat dolžnika Indip, Pro-

izvodnja oblačil in dežnikov, d.d., Len-
dava, Industrijska št. 2, razpisuje narok za
prisilno poravnavo, ki bo dne 26. 6. 2000
ob 13.30 v razpravni dvorani št. 12 tega
sodišča. Na narok so vabljeni upniki dolžni-
ka, ki si lahko predlog načrta finančne reor-
ganiazcije ogledajo pri sodišču v sobi št.
311/III.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 18. 5. 2000

St 20/99-66 S-28298
To sodišče je dne 18. 5. 2000 s

sklepom opr. št. St 20/99 ustavilo nadalj-
nje vnovčenje razdelitvene mase in zaklju-
čilo stečajni postopek proti dolžniku
E.M.S., Trgovina, posredništvo in stori-
tve, d.o.o., – v stečaju, Zgornja Kungota,
Zgornja Kungota 38, ker bi nadaljnja izved-
ba postopka povzročila nesorazmerne
stroške.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 5. 2000

St 12/2000 S-28302
To sodišče je s sklepom opr. št. St

12/2000 z dne 19. 5. 2000 v smislu dru-
gega odstavka 99. člena zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Caissa
Trade športni marketing, d.o.o., Cirku-
lane 26 – v stečaju.

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

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 19. 5. 2000

St 12/2000 S-28303
Narok za preizkus terjatev v stečajnem

postopku nad dolžnikom Caissa Trade
športni marketing, d.o.o., Cirkulane, 26,
v stečaju, ki je bil razpisan za 28. 6. 2000
ob 12.15 v sobi 26/II tega sodišča se pre-
kliče.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 19. 5. 2000

St 11/2000 S-28304
To sodišče je s sklepom opr. št. St

11/2000, z dne 19. 5. 2000 v smislu
drugega odstavka 99. člena zakona o pri-
silni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaklju-
čilo stečajni postopek nad dolžnikom
Caissa rent-a-car, storitve, trgovina in
turizem, d.o.o., Mariborska c. 23, Ptuj –
v stečaju.

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

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 19. 5. 2000

St 11/2000 S-28305
Narok za preizkus terjatev v stečajnem

postopku nad dolžnikom Caissa rent-a-car,
storitve, trgovina in turizem, d.o.o., Mari-

borska c. 23, Ptuj – v stečaju, ki je bil
razpisan za 28. 6. 2000 ob 11. 15 v sobi
26/II tega sodišča se prekliče.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 19. 5. 2000

St 9/2000-18 S-28306
To sodišče je dne 18. 5. 2000 s

sklepom opr. št. St 9/2000 začelo stečajni
postopek nad podjetjem Elita Veletrgovi-
na z mešanim industrijskim blagom, pro-
izvodnja in storitve, d.o.o., Maribor, Sliv-
niška c. 6.

Odslej firma glasi Elita Veletrgovina z me-
šanim industrijskim blagom, proizvodnja in
storitve, d.o.o., – v stečaju, Maribor, Sliv-
niška c. 6.

Za stečajnega upravitelja je določen Ig-
nac Marinič, dipl. ekonomist, zaposlen pri
MHP, d.o.o., Maribor, Partizanska 3-5.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in do-
kazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica.

Narok za preizkus terjatev bo dne 12. 9.
2000 ob 9. uri v sobi št. 330 naslovenga
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivajo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 18. 5.
2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 5. 2000

St 12/2000-16 S-28307
Stečajni postopek nad dolžnikom

PAKI-PAKI, Podjetje za trgovino in dode-
lavo Rakičan, d.o.o., Rakičan, Cvetkova
št. 64, se po 2. odst. 99. člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji za-
ključi.

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

Premoženje stečajnega dolžnika, to je
oprema v vrednosti 85.000 SIT, se izroči
Občini Murska Sobota na območju katere
je dolžnikov sedež, brez prevzema obvez-
nosti.

Narok za preizkus upniških terjatev, raz-
pisan za dne 20. 6. 2000, se prekliče.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 5. 2000

St 21/2000-6 S-28308
Z  dnem  17. 5. 2000  se  začne  ste-

čajni postopek nad dolžnikom AKSA, To-
varna pohištva in inženiring Murska So-
bota, d.o.o.,  Murska  Sobota,  Lendav-
ska  št.  29.

Za stečajnega upravitelja se postavi dr.
Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi št. 53.

Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in po-
trebno dokumentacijo prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v roku dveh mese-
cev od dneva objave tega okolica. S prijavo
terjatve morajo predložiti tudi dokazilo o pla-
čani taksi, ki znaša 5% tolarske vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar največ
v vrednosti 2000 točk.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
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Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 5. 9. 2000 ob 13. uri v sobi št. 9 tega
sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil dne 17. 5. 2000 nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je bila izdana od-
ločba o začetku stečajnega postopka, isto-
časno pa se pošlje v objavo Uradnemu listu
RS. Tega dne nastopijo vse pravne posledi-
ce začetka stečajnega postopka nad dolž-
nikom in prenehajo pravice pooblaščencev
stečajnega dolžnika razpolagati s premože-
njem stečajnega dolžnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 5. 2000

St 41/2000-9 S-28309
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom: Informatika Rogaška, Računalniški
inženiring, d.o.o., Zdraviliški trg 14, Ro-
gaška Slatina.

Odslej se firma dolžnika glasi: Informatika
Rogaška, Računalniški inženiring, d.o.o.,
Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina – v stečaju.

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 ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

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

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo po-
slati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o ute-
meljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v te-
ku, se v prijavi navede sodišče, pred kate-
rim teče postopek in označba spisa. Loči-
tveni upniki morajo navesti v prijavi del dolž-
nikovega premoženja, na katerega se nana-
ša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravi-
co. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katere-
ga se nanaša njihov zahtevek. Upniki mora-
jo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene 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
27. septembra 2000 ob 13. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 19. 5. 2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 5. 2000

St 82/99 S-28301
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Plutal Industrija zapiralne
embalaže, d.d., Cesta v Gorice 8, Ljub-
ljana, za dne 21. 6. 2000 ob 11.30 v sobi
307/III 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 22. 5. 2000

Razpisi
 delovnih mest

S/49-2000 Ob-28129
Na podlagi tretjega odstavka 258.c in

258.č člena zakona o prekrških (Ur. l.
SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in
Ur. l. RS, št. 10/91, 13/93, 66/93,
61/96 – odločba US, 35/97, 73/97 –
odločba US, 87/97, 73/98, 31/00 in
33/00 – odločba US) v zvezi s četrtim
odstavkom 62. člena in tretjim odstavkom
61. člena zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št.
19/94,  45/95,  38/99  in  28/00),  je
Svet  sodnikov  za  prekrške  Republike
Slovenije  na  46.  seji,  dne  9. 5. 2000
sprejel  sklep:

Svet sodnikov za prekrške Republike
Slovenije, razpisuje prosta mesta:

– predstojnika sodnika za prekrške
s sedežem v Ribnici,

– namestnika predstojnika sodnika
za prekrške s sedežem v Brežicah,

– namestnika predstojnika sodnika
za prekrške s sedežem v Domžalah,

– namestnika  predstojnika  sodnika
za  prekrške  s  sedežem  v  Grosup-
ljem,

– namestnika predstojnika sodnika
za prekrške s sedežem v Izoli,

– namestnika predstojnika sodnika
za prekrške s sedežem v Kočevju,

– namestnika predstojnika sodnika
za prekrške s sedežem v Mariboru,

– namestnika predstojnika sodnika
za prekrške s sedežem v Murski So-
boti,

– namestnika predstojnika sodnika
za prekrške s sedežem na Ravnah na
Koroškem,

– namestnika predstojnika sodnika
za prekrške s sedežem na Vrhniki.

Kandidati naj prijave z življenjepisom z
opisom svoje strokovne dejavnosti in orga-
nizacijske izkušnje po izvolitvi v sodniško
funkcijo, pošljejo na naslov: Svet sodnikov
za prekrške Republike Slovenije, Mala uli-
ca 3, Ljubljana, v 15 dneh od dneva objave
tega razpisa.

Svet sodnikov za prekrške Ljubljana

Št. 111-2/00-0515 Ob-28043
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 30. člena zakona o držav-

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

nega pravobranilca na Državnem pra-
vobranilstvu na sedežu v Ljubljani.

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

šne pogoje, določene v 25. členu zakona
o državnem pravobranilstvu in posebne po-
goje za imenovanje na mesto pomočnika
državnega pravobranilca, določene v
27. členu zakona o državnem pravobra-
nilstvu.

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

Ministrstvo za pravosodje

Ob-28044
Na podlagi 69. in 72. člena statuta Ob-

čine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št.
3/2000), 15. in 16. člena odloka o orga-
nizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Trbovlje (Uradni vestnik Za-
savja, št. 10/99) ter pravilnika o sistemiza-
ciji delovnih mest v Občinski upravi občine
Trbovlje, Občina Trbovlje objavlja delovni
mesti

a) tajnika Občine Trbovlje,
b) vodje oddelka za okolje, prostor,

ekologijo, gospodarske javne službe in
občinsko premoženje.

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev, določenih z zakonom in posebnih po-
gojev, ki jih določa 4. člen zakona o delav-
cih v državnih organih (Ur. l. RS, št. 15/90,
5/91, 18/91, 22/91, 2/91-2, 4/93,
70/97, 87/97 ter 38/99) izpolnjevati še
naslednje pogoje:

K 1/a
univerzitetna izobrazba pravne, eko-

nomske, druge družboslovne ali tehnične
smeri, najmanj 10 let delovnih izkušenj,

K 1/b
univerzitetna izobrazba tehnične ali eko-

nomske smeri, najmanj 8 let delovnih izku-
šenj.

Delovno razmerje z izbranima kandida-
toma bo sklenjeno za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Datum sklenitve
delovnega razmerja bo določen z aktom o
imenovanju.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev pošljite v 8 dneh po objavi na naslov:
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Tr-
bovlje.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Občina Trbovlje

Ob-28045
Osnovna šola Horjul, Horjul 198, 1354

Horjul, razpisuje prosta delovna mesta:
1. učitelja angleškega jezika za ne-

določen čas, s polnim delovnim časom,
2. učitelja angleškega jezika za ne-

določen čas, s krajšim delovnim časom
(14 PU tedensko),

3. učitelja glasbene vzgoje za nedo-
ločen čas, s krajšim delovnim časom (13
PU tedensko),

4. pomočnice vzgojiteljice (4 delav-
ke) za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom,

5. pomočnica vzgojiteljice za dolo-
čen čas od 1. 9. 2000 do vrnitve delavke
iz porodniškega dopusta,

6. učitelja podaljšanega bivanja za
določen čas – do 1. 3. 2001,

7. učitelja razrednega pouka za do-
ločen čas – do 1. 4. 2001,

8. čistilka  za  nedoločen  čas,  s  pol-
nim  delovnim  časom,  nastop  dela  1. 6.
2000.
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Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Št. 403-181/98 Ob-28085
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana, številka telefaksa 13-12-327.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dozidava, nadzidava
in prenova študentskega doma II., Rož-
na dolina v Ljubljani, ocenjena vrednost
del 600,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Ljubljana, Rožna dolina.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del: 31. 8. 2000.
5.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Nastop dela pod točko 1 do 7 je 1. 9.
2000. Poskusno delo za delovna mesta
pod točko 1, 2, 3, 6 in 7 je 3 mesece, pod
točko 1 in 5 2 meseca, pod točko 8 pa en
mesec.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja. Vloge z doka-
zili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh
po objavi na naš naslov. O izbiri bodo kan-
didati obveščeni v zakonitem roku.

Osnovna šola Horjul

Št. 100/2000 Ob-28046
Skupščina družbenikov družbe Javno

komunalno podjetje Šentjur, d.o.o., Cesta
Leona Dobrotinška 18, Šentjur, razpisuje
delovno mesto

direktorja Javnega komunalnega
podjetja Šentjur, d.o.o.

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:

– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe,

– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju komunalne dejavnosti,

– predložitev programa dela podjetja.
Direktor bo imenovan za 4 leta.
Začetek mandata je 27. 9. 2000.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpi-

sa.
Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog

razpisna komisija ne bo upoštevala.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o

izbiri v 30 dneh po objavi razpisa.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev  pošljite  v  8  dneh  po  objavi  razpisa
na  naslov:  Javno  komunalno  podjetje
Šentjur,  d.o.o.,  Cesta  Leona  Dobro-
tinška  18,  3230  Šentjur,  s  pripisom  “za
razpis  direktorja”.

Javno komunalno podjetje, d.o.o.,
Šentjur

Št. 032-11-1/1999-1200 Ob-28103
Mestna občina Novo mesto, Občinski

svet, Komisija za mandatna vprašanja, voli-
tve in imenovanja, na podlagi 41. člena za-
kona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94,
22/00 – delna razveljavitev po ZJS) in
20. člen statuta Mestne občine Novo me-
sto (Ur. l. RS, št. 47/99) razpisuje delovno
mesto

direktorja Dolenjskega muzeja No-
vo mesto.

Kandidati morajo poleg splošnih zakon-
skih pogojev izpolnjevati še naslednje po-
goje, ki so:

– da imajo končano visoko izobrazbo
družboslovne smeri,

– da imajo najmanj 5 let delovnih izku-
šenj.

Kandidati morajo predložiti svoj program
dela in optimalne organiziranosti zavoda.

Direktor bo imenovan za 5 let.
Prijave z overjenimi dokazili o izpolnje-

vanju pogojev s kratkim življenjepisom naj
kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi razpi-
sa v zaprti kuverti na naslov: Mestna obči-
na Novo mesto, Občinski svet, Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,

Seidlova cesta 1, Novo mesto, s pripisom
“Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja
Dolenjskega muzeja”.

O izidu razpisa bodo kandidati obvešče-
ni v 30 dneh po opravljeni izbiri.

Mestna občina Novo mesto

Ob-28042
Republika Slovenija Upravna enota Slo-

venske Konjice, tel. 063/758-01-10, faks
063/758-01-13, razpisuje prosto delovno
mesto:

svetovalec I - ekonomski odnosi in
razvoj (VII)

za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom.

Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne ali eko-

nomske smeri,
– 4 leta delovnih izkušenj,
– preizkus strokovne usposobljenosti za

dejanja v upravnem postopku,
– uporaba računalnika;
ali
– visoka strokovna izobrazba upravne

smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– preizkus strokovne usposobljenosti za

dejanja v upravnem postopku,
– uporaba računalnika.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev, s kratkim življenjepisom, naj kandidati
pošljejo v 8 dneh od dneva razpisa, na
naslov: Upravna enota Slovenske Konjice,
Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.

Upravna enota Slovenske Konjice

Ob-28348
Svet Steklarske šole Rogaška Slatina,

Steklarska ulica 1, Rogaška Slatina, razpi-
suje prosto delovno mesto

ravnatelja Steklarske šole Rogaška
Slatina.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje iz
53., 144. in 145. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (Ur. l. RS, št. 12/96).

Zaradi specifike dejavnosti šole bodo
pri izbiri imeli prednost kandidati:

– z visoko izobrazbo kemijsko-tehno-
loške ali druge tehnične smeri,

– s 5 leti delovnih izkušenj na vodilnih
delih v steklarski industriji,

– s poznavanjem splošne ekonomike,
organizacije in trženja v svetovnih razme-
rah,

– z znanjem svetovnega jezika in s poz-
navanjem osnov informatike.

Od kandidatov pričakujemo, da bodo
za mandatno obdobje predložili razvojni
program Steklarske šole Rogaška Slatina.

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta. Zače-
tek dela bo 16. 8. 2000.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev ter razvojni program šole pošljejo
kandidati v osmih dneh po objavi na na-
slov: Steklarska šola, Steklarska ulica 1,
Rogaška Slatina z oznako “Za razpis ravna-
telja”.

Kandidati bodo obveščeni o izboru v
zakonitem roku.

Steklarska šola Rogaška Slatina

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

Ob-28265
Popravek

V javnem razpisu brez omejitev za blago,
naročnika Telekom Slovenije, d.d., objav-
ljenega v Uradnem listu RS, št. 42 z dne
19. 5. 2000, za “ADSL omrežje 1/2000”
je prišlo v točki 14. Merila za dodelitev na-
ročila do napake pri izpisu, tako da merila
pravilno glasijo:

Za oceno ponudb bo naročnik uporabil
naslednja merila in vrednotenje:

1. Vrednost ponudbe z morebitnim po-
pustom.

Ponudnik z najnižjo ponudbeno
vrednostjo dobi 70 točk

ostali pa po procentualnem odstopanju
manj.

2. Reference opreme in ponudnika:
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– ponudnik z najboljšimi
referencami dobi 5 točk

– drugi ponudnik po vrsti dobi 4 točke
– tretji ponudnik po vrsti dobi 3 točke
3. Dodatne tehnične prednosti:
Ponudnik, ki ponudi opremo

z največ dodatnimi tehničnimi
prednostmi

(priloge, točka 5.2.) dobi 5 točk
ostali pa sorazmerno manj.
4. Število strokovnjakov s tega

področja, ki bodo delali
na razpisanem projektu:

ponudnik z največjim številom
dobi 10 točk

ostali pa sorazmerno manj.
5. Poprodajne storitve in tehnična po-

moč (vrednotenje vzdrževalne pogodbe):
ponudnik z najboljšimi pogoji

dobi 10 točk
ostali pa procentualno manj.

Telekom Slovenije d.d.

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca za

računalniško opremo, Zavoda za zdravstve-
no varstvo Maribor, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 41-42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27698, se 8. točka pravilno glasi:

8. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 2000
ob 13. uri, v sejni sobi na naslovu naročnika.

Uredništvo

Popravek
V javnem razpisu brez omejitev za doba-

vo 2 kosov – televizijskih modulatorjev z
mešalcem izhodne moči 2W, naročnika Jav-
nega zavoda RTV Slovenija, objavljenim v
Uradnem listu RS, št. 41-42 z dne 19. 5.
2000, Ob-27587, št. 114/2000, se v
9. točki popravi višina bančne garancije, ki
se pravilno glasi: 500.000 SIT.

Uredništvo

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za sukcesivno dobavo živil in kuril-
nega olja, naročnika OŠ Šmarje pri Jelšah,
Vegova 26, Šmarje pri Jelšah, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 41-42 z dne 19. 5.
2000, Ob-27601, št. 53, se 6.(b) in 6.(c)
točka popravita in se pravilno glasita:

6. (b) Datum, do kdaj je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: 6. 6. 2000
do 12. ure.

6. (c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumentaci-
ja je na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v
ceno je vključen 19% DDV) na žiro račun
šole, št. 50730-603-35085.

Uredništvo

Ob-28337
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, Ljubljana, Ko-
lodvorska 11, 061/29-12921.

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

3. (a) Kraj dobave: centralno skladišče
Zalog, Kriva pot 38, Ljubljana.

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

Zap. št. Vrsta materiala EM Količina

1. Plošča podložna S 49-
1:20, DŽ 6a kos 10.568

2. Plošča podložna S 49-
ravna: DŽ 6a kos 1.500

3. Plošča podložna S 49-
1:40; DŽ 6a kos 40

4. Sponka PANDROL UIC
60 E2055- S kos 5.120

5. Ploščica pritrdilna za “K”
pritrditev; DŽ 8b kos 29.690

6. Vijak spojni z matico S45,
M24×130mm; DŽ 3a kos 2.770

7. Vijak T za pritrditev “K”
M 22×65 mm; DŽ 11a kos 67.493

8. Podložka dvojna elastična
24; DŽ 70 kos 321.421

9. Tirfon L = 150 mm; DŽ 12 kos 101.500
10. Tirfon L = 160 mm; DŽ 12 kos 149.231
11. Tirfon L = 130 mm; DŽ 55a kos 10.000
12. Tirfon za kape na lesenih

pragovih 18×110 mm kos 7.240
13. Vijak za kape M12×70 mm

z matico kos 2.000

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval tudi ponudbe, ki ne
zajemajo celotne razpisne količine blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila z DDV:
45,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno:
31. 8. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, Materialno poslovanje,
Trg OF 6/I, Ljubljana, soba št. 12, kontakt-
na oseba je Emir Kambur.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure do 5. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, virman na žiro
račun št. 50100-601-5014744 pri NLB
Ljubljana (domači ponudnik), 110 EUR
50100-620-133-900-7100-59383/4 pri
NLB Ljubljana (tuji ponudniki).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 6. 2000 do 9. ure,
tajništvo Materialnega poslovanja, kontakt-
na oseba je Pavlič Melita.

(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

23. 6. 2000 ob 11. uri v sejni sobi Službe
za materialno poslovanje, Trg OF 6/1 Ljub-
ljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% raz-
pisane vrednosti, z veljavnostjo do 23. 9.
2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 60 dni po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni iz-
vajalec s podizvajalci.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oblika: gospodarske družbe, samo-
stojni podjetniki, boniteta, potrdilo o plačilu
davkov in prispevkov.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od dneva
odpiranja.

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

1. konkurečnost cen – 55%,
2. kvaliteta – 15%,
3. reference – 30%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tehnični podatki pri Franku Mišetiču, tel.
061/29 14 588, komercialna vprašanja pri
Emirju Kamburju, tel. 061/29 12213.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
29 z dne 31. 3. 2000, Ob-24331.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-28339
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana, faks
01/52-44-567.

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

3. (a) Kraj dobave: Termoelektrarna Toplar-
na Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: rezervni deli za korčne
elevatorje:

– veriga 19,1 × 74,3,
– spojni členi 19,1 × 74,3,
– verižni zobje za verigo 19,1 × 74,3.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,700.000 SIT (brez DDV).

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 6

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

18. 8. 2000.
6. (a) Polni  naslov  službe,  od  katere

se  lahko  zahteva  razpisno  dokumentaci-
jo:  Termoelektrarna  Toplarna  Ljubljana,
d.o.o.,  Toplarniška  19,  Ljubljana,  Odde-
lek za ekonomiko in javna naročila, uprav-
na stavba, I. nadstropje, soba 29. kontakt-
na oseba je Mateja Langerholc, tel.
01/58-75-246.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 4.760 SIT (DDV
vključen) je potrebno nakazati na žiro račun
naročnika št. 50103-601-16504 s pripisom
“Razpis – rez. deli za korčni elevator”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 16. 6. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: enako kot v 6.a točki.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 19. 6. 2000 ob 11.
uri v sejni sobi naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% razpisne vrednosti, ki bo
veljavna še 45 dni po odpiranju ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo plačal po
dobavi.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ali zamenjajo ponudbo do 16. 6.
2000 do 12. ure.

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

– cena do 70 točk,
– reference do 20 točk,
– rok dobave do 10 točk.
15., 16., 17.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,

d.o.o.

Št. 3283 Ob-28340
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina
12, Krško, faks 0608/21 006.

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

3. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, Krško.

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

– 70 kosov težkih sodov IDDS,
– 60 kosov lahkih sodov IDDS.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahteva-
nega blaga, za katere dele oziroma sku-
pine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
81,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: julij
2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
januar 2002.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nu-
klearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 1,
Krško, Lokalna nabava, kontaktna oseba je
Miroslav Bračun, tel. 0608/242 180.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 6. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: vložišče: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 6. 2000 ob 11. uri na naslovu Nuklear-
na elektrarnra Krško, d.o.o., Vrbina 12, Kr-
ško, soba 223.

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

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 29. 6. 2000 po
13. uri.

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

– cena 40%,
– kvaliteta 35%,
– reference ponudnika 20%,
– finančna moč podjetja 5%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: jih ni.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni bilo.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
33 z dne 14. 4. 2000 pod št. Ob-25433.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 57/2000 Ob-28354
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovensko narodno gledališče Ljub-
ljana, SNG Opera in balet, Cankarjeva 11,
1000 Ljubljana, 061/126-22-49.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: naslov naročnika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: glasbeni instrumenti po
spisku (rogovi, tromboni, trobente).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele ali skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: po-
letje 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 9. 2000.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: SNG
Opera in balet, Cankarjeva 11, Ljubljana,
pri Nevenki Lokovšek, tel. 061/241-17-10.

(b) Datum  do  kdaj  je  možno  zahtevati
razpisno  dokumentacijo:  od  29.  5.  do
9. 6. 2000  vsak  delovni  dan  od  8. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5000 SIT, ŽR
50100-603-44871.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 6. 2000, 12. ura.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: SNG Opera in balet, Can-
karjeva 11, 1000 Ljubljana.

Ponudniki morajo predložiti svojo ponud-
bo na naslov naročnika v zapečateni kuverti
z oznako “Ne odpiraj - ponudba za nabavo
glasbenih instrumentov”.

8. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
19. 6. 2000, SNG Opera in balet Ljubljana,
Cankarjeva 11, Ljubljana, sejna soba drugo
nadstropje, ob 15. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: navedena so v razpisni dokumen-
taciji in so skladna z ZJN.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: proračunska sred-
stva.

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: tehnični parametri, cena, ustreznost zah-
tevam naročnika v razmerju 1:1:1.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zahteve za vsebino ponudbe so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

SNG Ljubljana Opera in balet

Št. 118/2000 Ob-27949
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pregledna miza za arhiv-
ske posnetke.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

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

bavni rok je 30 dni po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTV
Slovenija, Čufarjeva, pri Mateji Duša, tel.
061/175-3742, faks 061/175-3740.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 30. 5. 2000
do 7. 6. 2000 med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT, po enodnevni
predhodni najavi na faks 061/175-3740 in
na podlagi dokazila o vplačilu.

Način plačila je negotovinski, na račun
RTV Slovenija, pri Agenciji za plačilni pro-
met, št. računa 50101-603-45036, sklic
na št. 00-51-634-566, z oznako predmeta
plačila (št. razpisa) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 6. 2000 do 14. ure,
v vložišče RTV Slovenija.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTV Slovenija, vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napi-
som: “Ne odpiraj – za razpis – ponudba za
razpis št. 118/2000 – pregledna miza za
arhivske posnetke”. Na kuverti mora biti na-
pisan polni naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 6. 2000 ob 11. uri, v sejni sobi OE TV
Produkcija, III. nadstropje, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer v
višini 300.000 SIT.

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

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

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

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

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

– cena blaga, plačilni pogoji in rok pla-
čila,

– tehnična in funkcionalna ustreznost
opreme,

– reference dobavitelja, garancija,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu:
– za komercialni del pri Brigiti Majdič,

faks 061/175-2186,
– za tehnični del pri Bojanu Boštjančiču,

faks 061/175-3740.
16., 17.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 112/2000 Ob-27950
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Žni-
daričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj, faks
062/771-360.

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

3. (a) Kraj dobave: Ob Dravi 7, Ptuj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
A) gradbena dela – fekalna postaja

in prevzemni bazen za greznične mulje,
B) nakup strojne opreme za čiščenje

grezničnih muljev in obratovanje fekal-
ne postaje.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
38,610.000 SIT.

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

A) gradbena dela – fekalna postaja in
prevzemni bazen za greznične mulje:
13,610.000 SIT,

B) nakup strojne opreme za čiščenje
grezničnih muljev in obratovanje fekalne po-
staje: 25,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
A) 15. 7. 2000,
B) v letu 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
A) 30. 9. 2000,
B) v letu 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo na-
brežje 3, 2250 Ptuj, v tajništvu podjetja, pri
Angeli Petek.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 6. 2000,
od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 7.000 SIT, ki jo zainteresirani ponud-
niki plačajo na ŽR Komunalnega podjetja
Ptuj, št. 52400-601-12440, ali na blagajni
podjetja, z navedbo namena nakazila.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 23. 6. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunalno podjetje Ptuj,
d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj –
tajništvo podjetja, tel. 062/787-51-11, faks
062/771-360.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 2000 ob
11. uri, v prostorih Komunalnega podjetja
Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, 2250
Ptuj (sejna soba). Odpiranje bo vodil mag.
Jernej Šoemen, univ. dipl. inž.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora skupaj s ponud-
bo predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% od ponudbene vred-
nosti del.

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: 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: opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji naročnika.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 31. 7. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference, rok izvedbe del, ga-
rancija in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije ponudniki do-
bijo na Komunalnem podjetju Ptuj, d.d., Žni-
daričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj, kontaktna
oseba mag. Jernej Šoemen, univ. dipl. inž.,
tel. 062/785-460.

16., 17.
Komunalno podjetje Ptuj, d.d.

Št. 81-33-02 Ob-27951
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-24-32.

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

3. (a) Kraj dobave: Formin, Ptuj, Kidri-
čevo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža tele-
komunikacijske opreme za objekt DV
110 kV Formin–Ptuj–Kidričevo.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zaje-
majo celotni razpis.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

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

montaže: december 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 57.120 SIT (48.000 SIT +
19% DDV 9.120 SIT), virmansko nakazilo
na žiro račun št. 50106-601-90093.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 6. 2000 do 8.30.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 6. 2000 ob 9. uri, pri naročniku, dvora-
na B (IV. nadstropje).

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

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

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

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

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– izjava ponudnika o sposobnosti in us-

posobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– registracija podjetja pri pristojnem or-

ganu (datum izdaje listine in njene overovi-
tve ne sme biti starejši od 90 dni) oziroma
za samostojne podjetnike priglasitveni list,

– pravnomočna odločba – dovoljenje pri-
stojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega odpiranja (datum ove-
rovitve ne sme biti starejši od 90 dni),

– obrazec BON1 in BON2 oziroma
BON3 (datum izdaje obrazca BON2 in
BON3 ne smeta biti starejša od 90 dni)
oziroma s strani pristojne davčne uprave
potrjena bilanca stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi, v primeru, da ponudnik
ne posluje preko računa pri APP,

– potrdilo Ministrstva za finance – Davč-
ne uprave, da ponudnik nima evidentiranih
neporavnanih davkov in drugih dajatev v ob-
dobju zadnjih 6 mesecev (datum potrdila ne
sme biti starejši od 90 dni),

– potrdilo Ministrstva za finance, pristoj-
nega davčnega urada, da je ponudnik zave-
zanec za DDV,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje – ka-
zenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa niso bili obsojeni za-
radi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni),

– potrdili Okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno, da (datum potrdil ne sme biti
starejši od 90 dni):

– ponudnik ni plačilno nezmožen, pod
prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,

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

– dokazila o zagotavljanju kvalitete (ISO),
– potrjene pozitivne reference ponudnika,

– reference redno zaposlenih kadrov, ki
bodo sodelovali pri izvedbi posla,

– z manjkajočimi podatki izpolnjena po-
godba, parafirana na vsaki strani in podpi-
sana ter potrjena z žigom ponudnika,

– izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna,

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalci ali v obliki poslovne-
ga sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju,

– pisne izjave vseh v svoji ponudbi nave-
denih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji javnega razpisa, da je ponudnik
pravočasno in pravilno poravnal svoje za-
padle obveznosti,

– parafiran vzorec menične izjave,
– podatki o že sklenjenih pogodbah za

tovrstne dobave,
– prospekti.
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):
– skupna ponudbena cena (72% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– pozitivne reference ponudnika za do-

bavo tovrstne opreme (10% delež),
– pozitivne reference izvajalca za monta-

žo tovrstne opreme (10% delež),
– tehnična prednost nad pogoji ustrez-

nosti (5% delež).
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: podaja jih kontaktna oseba naročni-
ka Elizabeta Strgar-Pečenko, tel.
061/174-32-28.

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

Št. 81-33-01 Ob-27952
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Haj-
drihova 2, 1000 Ljubljana, faks
061/174-24-32.

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

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

trebno dobaviti: dobava OPGW ter obe-
šalnega in spojnega pribora za objekt
DV 110 kV Formin–Ptuj–Kidričevo.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zaje-
majo celotni razpis.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

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

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

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 57.120 SIT (48.000 SIT +

19% DDV 9.120 SIT), virmansko nakazilo
na žiro račun št. 50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 26. 6. 2000 do 8.30.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 6. 2000 ob 9. uri, pri naročniku, dvora-
na B (IV. nadstropje).

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

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

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

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

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– izjava ponudnika o sposobnosti in us-

posobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– registracija podjetja pri pristojnem or-

ganu (datum izdaje listine in njene overovi-
tve ne sme biti starejši od 90 dni) oziroma
za samostojne podjetnike priglasitveni list,

– pravnomočna odločba – dovoljenje pri-
stojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega odpiranja (datum ove-
rovitve ne sme biti starejši od 90 dni),

– obrazec BON1 in BON2 oziroma
BON3 (datum izdaje obrazca BON2 in
BON3 ne smeta biti starejša od 90 dni)
oziroma s strani pristojne davčne uprave
potrjena bilanca stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi, v primeru, da ponudnik
ne posluje preko računa pri APP,

– potrdilo Ministrstva za finance – Davč-
ne uprave, da ponudnik nima evidentiranih
neporavnanih davkov in drugih dajatev v ob-
dobju zadnjih 6 mesecev (datum potrdila ne
sme biti starejši od 90 dni),

– potrdilo Ministrstva za finance, pristoj-
nega davčnega urada, da je ponudnik zave-
zanec za DDV,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje – ka-
zenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa niso bili obsojeni za-
radi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni),

– potrdili Okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno, da (datum potrdil ne sme biti
starejši od 90 dni):

– ponudnik ni plačilno nezmožen, pod
prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,

– njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
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– dokazila o zagotavljanju kvalitete (ISO),
– potrjene pozitivne reference ponud-

nika,
– z manjkajočimi podatki izpolnjena po-

godba, parafirana na vsaki strani in podpi-
sana ter potrjena z žigom ponudnika,

– izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna,

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalci ali v obliki poslovne-
ga sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju,

– pisne izjave vseh v svoji ponudbi nave-
denih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji javnega razpisa, da je ponudnik
pravočasno in pravilno poravnal svoje za-
padle obveznosti,

– parafiran vzorec menične izjave,
– podatki o že sklenjenih pogodbah za

tovrstne dobave,
– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo

potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih po-
datkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizva-
jalcev in kooperantov zapadle do dneva
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila (skladno z odredbo o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l.
RS, št. 71/99 in 78/99),

– prospekti.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 10. 8. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– skupna ponudbena cena (72% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– zagotavljanje kvalitete (10% delež),
– pozitivne reference za dobavo identič-

ne opreme v elektroenergetskem sistemu
Slovenije (15% delež).

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: podaja jih kontaktna oseba naroč-
nika Elizabeta Strgar-Pečenko, tel.
061/174-32-28.

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

Št. 8161/1515/2000 Ob-27953
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 061/174-24-32.

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

3. (a) Kraj dobave: Formin, Ptuj, Kidri-
čevo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava uvodnih kablov,
optičnih delilnikov in pribora, montaža
in umerjanje ter izdelava projektne do-
kumentacije za objekt DV 110 kV For-
min–Ptuj–Kidričevo.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zaje-
majo celotni razpis.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

(d)

4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 6. 2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 6. 2000 do 10.30.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 6. 2000 ob 11. uri, pri naročniku, dvo-
rana B (IV. nadstropje).

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

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

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

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

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– izjava ponudnika o sposobnosti in us-

posobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– registracija podjetja pri pristojnem or-

ganu (datum izdaje listine in njene overovi-
tve ne sme biti starejši od 90 dni) oziroma
za samostojne podjetnike priglasitveni list,

– pravnomočna odločba – dovoljenje pri-
stojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega odpiranja (datum ove-
rovitve ne sme biti starejši od 90 dni),

– obrazec BON1 in BON2 oziroma
BON3 (datum izdaje obrazca BON2 in
BON3 ne smeta biti starejša od 90 dni)
oziroma s strani pristojne davčne uprave
potrjena bilanca stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi, v primeru, da ponudnik
ne posluje preko računa pri APP,

– potrdilo Ministrstva za finance – Davč-
ne uprave, da ponudnik nima evidentiranih
neporavnanih davkov in drugih dajatev v ob-
dobju zadnjih 6 mesecev (datum potrdila ne
sme biti starejši od 90 dni),

– potrdilo Ministrstva za finance, pristoj-
nega davčnega urada, da je ponudnik zave-
zanec za DDV,

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

radi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni),

– potrdili Okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno, da (datum potrdil ne sme biti
starejši od 90 dni):

– ponudnik ni plačilno nezmožen, pod
prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,

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

– potrjene pozitivne reference ponud-
nika,

– reference redno zaposlenih kadrov, ki
bodo sodelovali pri izvedbi posla,

– potrdilo o vpisu v Inženirsko zbornico,
– z manjkajočimi podatki izpolnjena po-

godba, parafirana na vsaki strani in podpi-
sana ter potrjena z žigom ponudnika,

– izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna,

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalci ali v obliki poslovne-
ga sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju,

– pisne izjave vseh v svoji ponudbi nave-
denih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji javnega razpisa, da je ponudnik
pravočasno in pravilno poravnal svoje za-
padle obveznosti,

– parafiran vzorec menične izjave,
– podatki o že sklenjenih pogodbah za

tovrstne dobave.
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):
– skupna ponudbena cena (87% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– pozitivne reference izvajalca (10% de-

lež).
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu:  podaja  jih  kontaktna o seba  na-
ročnika Elizabeta Strgar-Pečenko, tel.
061/174-32-28.

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

Ob-28087
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nacionalni inštitut za biologijo, Večna
pot 111, 1000 Ljubljana.

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

3. (a) Kraj dobave: NIB, Večna pot 111,
1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: laserski doppler vibro-
meter.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Na-
cionalni inštitut za biologijo, tajništvo, Večna
pot 111, 1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 6. 2000.
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(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: 27. 6. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Nacionalni inštitut za biolo-
gijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 6. 2000 ob 12. uri v Biološkem sre-
dišču v Ljubljani, sejna soba, Večna pot
111, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: dve bianco, podpisani menici. Vi-
šina garancije je 10 % predvidene vrednosti
javnega razpisa, kar znaša 600.000 SIT.
Trajanje garancije je 30 dni po datumu, ki je
določen za izdajo sklepa o izberi najugod-
nejšega ponudnika.

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

način uporabe meril (21. člen ZJN): pri oce-
njevanju ponudb bodo upoštevana pred-
vsem naslednja merila:

Kriterij Ponder

ustreznost ponudbe
in tehnične prednosti 50

cena 20
rok dobave 4
plačilni pogoji 3
servisiranje, odzivni čas servisa 10
garancija 8
pogarancijsko vzdrževanje

in zagotavljanje delov 5
Skupaj 100

Vsak od navedenih kriterijev se točkuje z
ocenami od 1 (slabo) do 5 (odlično). Oceno
postavijo člani komisije načeloma sporazum-
no. Če do tega ne pride glasujejo o predlo-
gu ocene. Upošteva se tista ocena, ki prej-
me večino. Dobljena ocena po kriteriju se
pomnoži s ponderjem za ta kriterij. Nato se
bodo seštele točke iz vseh kriterijev. Tista
ponudba, ki na ta način zbere največje šte-
vilo točk dobi rang 1, itd.

15., 16., 17.
Nacionalni inštitut za biologijo

Ljubljana

Št. 961-14/00-228 Ob-28201
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: po pooblastilu Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve je naročnik Za-
vod RS za zaposlovanje, Glinška ul. 12,
1000 Ljubljana, faks 061/125-98-23.

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

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

trebno dobaviti: nakup poslovnih prosto-
rov za potrebe ZRSZ, Urad za delo Šmar-
je pri Jelšah v velikosti ca. 200 m2.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

53,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po-

nudnik mora poslovne prostore kupcu pre-
dati najkasneje do 31. 8. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 31. 8. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vlo-

žišče zavoda RS za zaposlovanje, Glinška
ul. 12, Ljubljana (klet – soba 4), pri Mileni
Kyrinov.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 29. 5. 2000
do 13. 6. 2000 vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

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

predložiti ponudbe: do 29. 6. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vložišče Zavoda RS za za-
poslovanje, Glinška ul. 12, Ljubljana (klet –
soba 4) z oznako “Ne odpiraj – Javni razpis
– UD Šmarje” s pripisom številke te objave.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 2000 ob
10.15 v sejni sobi Zavoda RS za zaposlova-
nje, Glinška ul. 12, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot garancijo za resnost ponudbe
mora ponudnik predložiti bančno garancijo,
ki glasi na 10% ponudbene cene in jo na-
ročnik lahko vnovči, v kolikor ponudnik v
opcijskem roku odstopi od ponudbe in izja-
vo, da bo v primeru izbora naročniku ob
podpisu pogodbe izročil bančno garancijo
za dobro izvršitev del.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2000.

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 so lahko pravne in fizične osebe
s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji. Zahteve in sposobnosti
so navedene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki lahko
umaknejo ponudbe: do pričetka odpiranja
ponudb (29. 6. 2000 do 10. ure).

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

– cena (50%),
– lokacija na območju mesta Šmarje pri

Jelšah (40%); prednost je lokacija v ožjem
središču mesta, uporaba funkcionalnega
zemljišča, možnost dostopa za invalide,
funkcionalnost prostorov,

– rok predaje prostorov (10%).
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili.

15. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: ponudnik lahko morebitne druge informa-
cije in pojasnila dobi pri Mariji Poglajen, tel.
061/218-838, faks 061/125-16-50 vsak de-
lovni dan med 10. in 12. uro do 20. 6. 2000.

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

čilo je bil objavljen dne: za investicijo je to
prvi javni razpis.

Zavod RS za zaposlovanje

Ob-28210
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška
2, Ljubljana, telefaks: 061/132-10-76.

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

3. (a) Kraj dobave: Onkološki inštitut
Ljubljana, oddelek nabavna služba, Zaloška
2, Ljubljana.

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

1) tkivni procesor – 1 kos,
2) termoblok (grelec) za sušenje

vzorcev DNA in RNA, inaktivacijo enci-
mov restrikcijo inp – 1 kos,

3) ledomat – 1 kos,
4) aparat za poliakrilamidno elek-

troforezo DNA in proteinov – 1 kos.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga: dobavitelj lahko ponudi posamezno apa-
raturo.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost naročila je 8,270.000 SIT.

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

1) tkivni procesor – 7,700.000 SIT,
2) termoblok (grelec) za sušenje vzor-

cev DNA in RNA, inaktivacijo encimov, re-
strikcijo inp – 200.000 SIT,

3) ledomat – 150.000 SIT,
4) aparat za poliakrilamidno elektro-

forezo DNA in proteinov – 220.000 SIT.
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Onkološki inštitut Ljubljana, nabavna služ-
ba, Zaloška 5, Ljubljana, telefon
061/131-72-76, telefaks 061/132-10-76.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT pred dvigom raz-
pisne dokumentacije na blagajni Onkološke-
ga inštituta, Zaloška 5 ali na žiro račun št.
50103-603-45793.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Onkološki inštitut Ljub-
ljana, nabavna služba, Zaloška 5, 1000
Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek, 13. 6. 2000, ob 10. uri, Onkološki
inštitut Ljubljana, stavba C, sejna soba, Za-
loška 2, Ljubljana.

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

– za opremo pod točko 3. (b) 1) -
500.000 SIT,

– za opremo pod točkami 3. (b) 2), 3),
4) - 100.000 SIT (za vsako aparaturo).

Trajanje garancije je do roka veljavnosti
ponudbe in en dan.

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno – poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah, zakonom o javnih naročilih in po razpi-
sni dokumentaciji.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

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

a) za opremo pod točko 3. (b) 1)

Merilo Vrednost

1. Cena 50 %
2. Dimenzije opreme 20 %
3. Teža opreme 30 %
Skupaj: 100 %

b) za  opremo  pod  točkami  3.  (b)  2),
3), 4)

Merilo Vrednost

Cena 100 %

Način uporabe meril: v razpisni doku-
mentaciji.

15., 16., 17.
Onkološki inštitut Ljubljana

Ob-28214
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Energetika Celje, j.p., d.o.o.,
Smrekarjeva 1, 3000 Celje, št. faksa
063/425-33-60.

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

3. a) Kraj dobave: Energetika Celje, j.p.,
d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: nabava ekstra lahkega kuril-
nega olja, ca. 500.000 l letno.

c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za naročilo samo dela
količine (vrednosti) zahtevanega blaga.

č) Ocenjena vrednost naročila:
35,000.000 SIT letno.

d)
4. Datumi dobave, če je predvideno: do-

bava ekstra lahkega kurilnega olja bo suk-
cesivna v obdobju od 1. 7. 2000 do 30. 6.
2003.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2003.

6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Energetika Celje, j.p., d.o.o., Smrekarjeva
1, 3000 Celje, tajništvo, poslovna sekretar-
ka Mateja Fideršek.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 5. 6.
2000, vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT (skupaj z DDV), na žiro račun Energeti-
ke Celje, št. 50700-601-105240, pri Agen-
ciji Republike Slovenije za plačilni promet,
enota Celje.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti, ne glede na način posredovanja
(tudi v primeru posredovanja ponudbe pri-
poročeno po pošti), do najkasneje 26. 6.
2000, do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Energetika Celje, j.p.,d.o.o.,

Smrekarjeva 1, 3000 Celje, tajništvo, Mate-
ja Fideršek - osebna predaja, lahko pa jih
posredujejo tudi priporočeno po pošti na
isti naslov.

Tudi v primeru oddaje ponudbe priporo-
čeno po pošti je merodajen rok prispetja
ponudbe na naslov: Energetike Celje, j.p.,
d.o.o., in ne rok oddaje po pošti.

Ponudbe morajo biti zapečatene, z ja-
sno označenim napisom: “Ne odpiraj po-
nudba za javni razpis” z navedbo vsebine
javnega razpisa. Na hrbtni strani mora biti
označen naziv in naslov pošiljatelja.

8. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne, 28. 6.
2000, ob 10. uri, v prostorih Energetike
Celje, j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Ce-
lje, v sejni sobi, II. nadstropje.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pooblastilo za zastopanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo v okviru ponud-
bene dokumentacije predložiti za zavarova-
nje resnosti ponudbe veljavno bančno ga-
rancijo, v višini 10 % od ponudbene vredno-
sti, izplačljivo na prvi poziv z veljavnostjo 60
dni od datuma javnega odpiranja ponudb.

Naročnik bo bančno garancijo vnovčil v
primeru, če izbrani ponudnik ne podpiše
pogodbo o izdobavi oziroma, če ponudnik
umakne ponudbo po dovoljenem roku. Po-
nudnikom, ki ne bodo izbrani, se dokument
zavarovanja vrne po pravnomočni veljavno-
sti sklepa o izboru najugodnejšega ponud-
nika, izbranemu ponudniku pa ob podpisu
pogodbe o izdobavi.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok najmanj 45
dni od datuma izstavitve računa za izvršene
dobave, možnosti avansa ni.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če jim
bo dodeljeno javno naročilo: sklenjena po-
godba z naročnikom.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN oziroma po roku za oddajo
ponudb.

Če ponudnik po tem datumu umakne
svojo ponudbo, lahko naročnik vnovči banč-
no garancijo kot instrument zavarovanja re-
snosti ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): po-
nudbena cena: ponder 0,60,

plačilni pogoji: 0,30,
odzivnost na poziv za dobavo: 0,10.
Način uporabe meril je opredeljen v raz-

pisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu:
– naročnik si pridržuje pravico spremem-

be fizičnega ali finančnega obsega javnega
naročila z ozirom na razpoložljiva finančna
sredstva ali zaradi drugih vzrokov in spre-

menjenih okoliščin oziroma odstopiti od od-
daje naročila ali podpisa pogodbe. V nobe-
nem primeru ponudniki nimajo pravice do
uveljavljanja odškodnine iz tega naslova,

– naročnik ni dolžan oddati naročila naj-
cenejšemu ponudniku, pridržuje pa si tudi
pravico, da naročila ne odda nobenemu po-
nudniku,

– ponudnik lahko razdeli naročilo na več
ponudnikov (dobaviteljev),

– dodatne informacije lahko dobijo po-
nudniki do 9. 6. 2000, vsak delavnik med
7. in 9. uro pri Francu Filipčiču, tel. št.
063/425-33-41, ali 041/563-664.

16., 17.
Energetika Celje, j.p., d.o.o.

Št. 2.-2607/00 Ob-28215
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-820 ali 061/29-14-806.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Kolodvor-
ska 11.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava, implementacija,
vgradnja, šolanje in predaja v obratova-
nje standardnih poslovnih aplikacij SAP
R/3 ter pripadajoče računalniške opre-
me za Poslovni informacijski sistem SŽ
(PIS), in sicer:

Lot 1: SAP R/3 sistem in integracija,
Lot 2: SAP R/3 implementacija FI, ACC,

TR, AM, IN in CO-stroški,
Lot 3: Sistem podatkovne baze (RD-

BMS),
Lot 4: Sistem strežnikov in integracija,
Lot 5: Licence za programsko opremo

(SAP R/3),
Lot 6: Svetovanje in sistemsko izobraže-

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

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki lahko dajo ponudbo samo za en Lot
ali za poljubno kombinacijo Lotov.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupaj
149,000.000 SIT.

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

za Lot 1: 10 milijonov SIT,
za Lot 2: 40 milijonov SIT,
za Lot 3: 3 milijone SIT,
za Lot 4: 41 milijonov SIT,
za Lot 5: 45 milijonov SIT,
za lot 6: 10 milijonov SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: za-

četek dobav je za Lot 1 in Lot 2: september
2000, za Lote 3, 4, 5 in 6: september
2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobav je za Lot 1 in Lot 2: maj
2001, za Lot 3, 4, 5 in 6: december 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura, Ko-
lodvorska 11, 1506 Ljubljana, soba 213
(kontaktna oseba Darinka Dolinar).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. junija 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo po-
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nudniki lahko dvignejo proti plačilu 10.000
SIT, z virmanom na žiro račun naročnika, št.
50100-601-5014744, ali na glavni blagajni
SŽ, Kolodvorska 11, Ljubljana (soba 115,
od 11. do 13. ure), kjer dobijo tudi potrdilo
o vplačilu.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 26. 6. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana, tajništvo Infrastrukture, soba 205.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 2000 ob
9.30, v prostorih Slovenskih železnic, d.d.
(steklena dvorana).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
mora biti predložena bančna garancija v vi-
šini 2% ocenjene razpisane vrednosti za po-
samezni Lot in mora veljati do poteka opcije
ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: financiranje in plačila
se bodo izvajala v skladu z določili zakona o
izvrševanju proračuna RS in navodila o izvr-
ševanju proračuna in v skladu z razpisno
dokumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: joint-venture
ali konzorcij, iz katerekoli države ali držav.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 90 dni od datuma od-
piranja ponudb.

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

– usposobljenost ponudnika, njegove re-
ference in tržni položaj 40%,

– vrsta, zmogljivost, kakovost in perfor-
mance ponujene opreme 30%,

– ponujena cena in stroški vzdrževanja
30%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika, pri Kanduč
Jožetu, tel. 061/29-14-244.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana,

Infrastruktura

Št. 121/2000 Ob-28221
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

trebno dobaviti: komentatorski sistem.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj
se lahko poteguje samo za naročilo v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

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

bavni rok je 30 dni po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTV
Slovenija, Čufarjeva, pri Brigiti Majdič, tel.
061/175-2191, faks 061/175-21-86.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 30. 5. 2000
do 31. 5. 2000, med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 5.950 SIT, po enodnevni
predhodni najavi na faks 175-3740 in na
podlagi dokazila o vplačilu.

Način plačila je negotovinski, na račun
RTV Slovenija, pri Agenciji za plačilni pro-
met, št. računa 50101-603-45036, sklic
na št. 00-51-634-566, z oznako predmeta
plačila (št. razpisa) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 6. 2000 do 14. ure,
v vložišče RTV Slovenija.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTV Slovenija, vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah,
označene z napisom: “Ne odpiraj – za raz-
pis – ponudba za razpis št. 121/2000 –
komentatorski sistem”. Na kuverti mora biti
napisan polni naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 6. 2000 ob 11. uri, v mali sejni sobi JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer v
višini 500.000 SIT.

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

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

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

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

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

– cena blaga, plačilni pogoji in rok pla-
čila,

– tehnična in funkcionalna ustreznost
opreme,

– reference dobavitelja, garancija,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu:
– za komercialni del pri Brigiti Majdič,

faks 061/175-2186,
– za tehnični del pri Nacetu Puglju, faks

061/175-2680.
16.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
37 z dne 5. 5. 2000 pod št. 101/2000,
objava o izidu pa v Uradnem listu RS, št. 44
z dne 26. 5. 2000.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 117/2000 Ob-28222
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Kolodvor-
ska 2.

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

A) video monitorji – 106 kosov s pri-
borom,

B) digitalni vmesniki – 8 kompletov.
(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 za celoto.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
46,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: bla-
govna skupina:

A) 30,000.000 SIT,
B) 16,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: naj-

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

31. 8. 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 9. 6.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu, z navedbo davčne šte-
vilke in sedeža podjetja. Način plačila je
negotovinski, na račun pri Novi APP Ljublja-
na, na račun št. 50101-603-45036, sklic
na št. 00-51-634-566, z oznako razpisa št.
117. Dodatne informacije so na voljo v pisni
obliki na faks 475-21-86.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 30. 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. 117/2000” ter oznako blagovnih sku-
pin. Na zaprti kuverti mora biti napisan polni
naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 7. 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,
brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljav-
na do 15. 8. 2000, v višini:
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blagovna skupina A: 600.000 SIT,
blagovna skupina B: 320.000 SIT,
celotna ponudba: 920.000 SIT.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumen-
taciji.

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

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

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
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. 113/2000 Ob-28223
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

trebno dobaviti: nakup poslovnih prosto-
rov za potrebe RTV programov za ma-
džarsko manjšino v približni velikosti
med 600 in 700 kvadratnimi metri.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
60,000.000 SIT.

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

koj 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, Biroinvest, Čufarjeva ulica –
provizorij, Dejan Popovič, faks 175-28-80.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 30. 5. do
vključno 9. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu, z navedbo davčne šte-
vilke in sedeža 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. 113.
Dodatne informacije so na voljo v pisni obli-

ki za komercialni del pri Nevi Lozej, faks
175-21-86 in za tehnični del pri Romanu
Šalamonu na faks 175-21-30.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 26. 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. 113/2000” – Nakup prostorov v Lenda-
vi”. Na zaprti kuverti mora biti napisan polni
naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 6. 2000 ob 10. uri, v prostorih JZ RTV
Slovenija, Ljubljana, v mali sejni sobi v 5.
nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: garancija za resnost ponudbe, brez-
pogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
30. 7. 2000, po razpisni dokumentaciji.

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

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

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

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji in rok plačila, dobavni rok,
tehnična ustreznost in kakovost in druga
ostala merila po razpisni 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.
Ponudnik mora ponuditi prostore s 150 m2

svetlobne površine in višine 3 m.
16., 17.

Javni zavod RTV Slovenija

Ob-28235
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana, faks
322-964.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo se odda z
javnim razpisom za izbiro izvajalca brez ome-
jitve za izbor najugodnejšega ponudnika za
oskrbo s pripravljenimi obroki hrane za po-
trebe ZPKZ Ljubljana – oddelek Novo me-
sto in oddelek Ig.

3. (a) Kraj dobave: izbrani dobavitelj bo
blago dobavljal na naslove naročnikov, in
sicer:

– ZPKZ Ljubljana, oddelek Novo mesto:
Jerebova 1, Novo mesto,

– ZPKZ  Ljubljana,  oddelek  Ig:  Ig
134, Ig.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: okvirne potrebe po priprav-
ljenih obrokih hrane:

– oddelek Novo mesto: vsak dan večer-
ja, ob dela prostih dnevih (sobotah, nede-
ljah in praznikih) kosila in večerje, po dogo-
voru ob odsotnosti kuharja je potrebno pri-
praviti tudi kosila in večerje,

– oddelek Ig: vsak dan zajrtk, malico,
kosilo in večerjo.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

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

1. 7. 2000 do 30. 6. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 6. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se dobi v tajništvu Za-
voda za prestajanje kazni zapora Ljubljana,
Povšetova 5, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti samo osebno s pi-
snim pooblastilom vsak delovni dan med 8.
in 14. uro, do 2. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je mogoče
predložiti osebno vsak delovni dan med 8.
in 14. uro, do 20. 6. 2000, v tajništvo
zavoda.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Zavod za prestajanje kazni
zapora Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 6. 2000 ob
10. uri, na naslovu naročnika.

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: plačilo blaga se izvaja
na podlagi mesečnega zbirnika v roku 30
dni po prejemu računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik je
lahko gospodarska družba ali samostojni
podjetnik, ki je registriran in ima ustrezne
kvalifikacije za izvajanje storitve, ki je pred-
met javnega razpisa.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane davčne in druge z zakonom do-
ločene obveznosti.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe, jih dopolnijo ali zame-
njajo do poteka roka za oddajo ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): osnov-
no merilo za izbor je cena ponudbe. Ob
enaki ceni pa veljajo še naslednja merila:
oskrba obeh lokacij s pripravljenimi obroki
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hrane, dokazila o sposobnosti oskrbovanja
in plačilni pogoji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Stanislavu Pavliču,
tel. 3005-534 ali 3005-530.

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

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
22 z dne 10. 3. 2000.

Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana

Ob-28237
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 brez omeji-
tev za blago.

3. (a) Kraj dobave: Univerzitetna stavba
v Mariboru, Slomškov trg 15.

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

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj mora ponuditi opremo v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 15 mio
SIT.

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

gust 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: razpisno dokumen-
tacijo je možno kupiti od 29. 5. do 2. 6.
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, 2000 Maribor. Ponudbe morajo
biti kompletne in predložene v zapečatenih
kuvertah 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
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo za resnost po-
nudbe predložiti menico v višini 10% od
ponudbene cene, z veljavnostjo do 12. 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. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ni zahtevane
posebne pravne oblike skupine ponudni-
kov.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudb do 12. 7. 2000.

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

– cena 80%,
– reference 10%,
– rok dobave 5%,
– finančna boniteta ponudnika 3%,
– ostale ugodnosti 2%.
Podrobnejši opis kriterijev je sestavni del

razpisnih pogojev.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne potrebne dodatne tehnične
informacije v zvezi z razpisno dokumentaci-
jo lahko ponudniki dobijo pri mag. Tomažu
Klojčniku, RCUM – tel. 062/251-23-51.

16., 17.
Protech, d.d., Maribor

Ob-28238
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod za gasilsko in reševalno
dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica,
p.o., Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica,
tel. 065/232-49.

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

3. (a) Kraj dobave: Javni zavod za gasil-
sko in reševalno dejavnost – Gasilska enota
Nova Gorica, p.o., Sedejeva ulica 9, 5000
Nova Gorica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: gasilsko vozilo s ci-
sterno.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
75,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroči-
lo se bo oddalo v celoti.

4. Datum dobave, če je predvideno: 10
mesecev po podpisu pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
kot pod točko 4.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago na na-
slovu naročnika: Javni zavod za gasilsko in
reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova
Gorica, p.o., Sedejeva ulica 9, 5000 Nova
Gorica – tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče zahtevati vsak delovni dan
od ponedeljka do petka, do 26. 6. 2000 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT. Plačilo z virmanom na
ŽR št. 52000-603-32169, s pripisom za
javni razpis.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo predložene na naslov
naročnika najkasneje do 28. 6. 2000 do
14. ure, ne glede na način prenosa pošiljke.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javni zavod za gasilsko in
reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova
Gorica, p.o., Sedejeva ulica 9, 5000 Nova
Gorica – tajništvo zavoda.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 2000 ob
13. uri, v sejni sobi, na naslovu: Javni zavod
za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasil-
ska enota Nova Gorica, p.o., Sedejeva uli-
ca 9, 5000 Nova Gorica.

Predstavniki ponudnikov pred začetkom
javnega odpiranja predložijo komisiji pisna
pooblastila.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 2% od ocenjene vrednosti
naročila, v skladu z opcijo ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo se financira v
skladu s predpisi, ki veljajo za javne zavode.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): tehnič-
ne in tehnološke rešitve, cena, reference,
plačilni pogoji, rok dobave, poprodajne ak-
tivnosti.

Teža in način uporabe meril sta navede-
na v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatna pojasnila v zvezi z razpisom se
dobijo na sedežu naročnika.

16., 17.
Javni zavod za gasilsko in

reševalno dejavnost –
Gasilska enota Nova Gorica

Št. 103/2000 Ob-28242
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

trebno dobaviti: radijski reportažni avto-
mobil – 1 kos.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ve-
ljavne bodo samo ponudbe za celoto.
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(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
67,000.000 SIT.

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

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

ca. 6,5 mesecev po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Radijska produkcija, Tavčar-
jeva 17, Ljubljana, pri Matevžu Plevniku,
tel. 175-2658, faks 175-2680.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 30. 5. do 9. 6.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT, po enodnevni
predhodni najavi na faks 061/175-2680 in
na podlagi dokazila o vplačilu.

Način plačila je negotovinski, na račun
pri APP, Ljubljana, št. 50101-603-45036,
sklic na št. 00-51-634-566, z oznako pred-
meta plačila (številko razpisa) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja. Dodat-
ne informacije so na razpolago samo v pisni
obliki, in sicer: za tehnični del – pri Matevžu
Plevniku, faks 175-2680; za komercialni del
– pri Alenki Rome, faks 175-2186.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 1. 9. 2000
do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah,
označene z napisom: “Ne odpiraj – za raz-
pis – ponudba za razpis št. 103/2000 –
radijski reportažni avtomobil”.

Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2000 ob 9. uri, v prostorih JZ RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, v veliki
sejni sobi v 5. nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
znesku 2,000.000 SIT; nepreklicna, brez-
pogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna
do podpisa pogodbe.

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

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

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

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): eko-
nomska cena, plačilni pogoji, tehnična
ustreznost, reference in ostala merila po
razpisni 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. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
20-22 z dne 2. 4. 1999 pod št. 48/99,
drugi neuspeli javni razpis za to naročilo je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 81-82 z
dne 8. 10. 1999 pod št. 75/99.

Javni zavod RTV Slovenije

Št. 663-02-001/00 Ob-28243
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana in Občina Ljutomer, Vra-
zova 1, Ljutomer.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
dobave opreme brez omejitev.

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

trebno dobaviti: dobava in montaža opre-
me kuhinje.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

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

1. 9. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 10. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer, kon-
taktna oseba: Dominika Grilc, tel.
069/849-057.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
Občine Ljutomer.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
26. 6. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Ljutomer, Vrazova
1, Ljutomer.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”,
s številko objave tega javnega razpisa in z
navedbo predmeta naročila, in sicer: “Javni
razpis – kuhinja DSO Ljutomer”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 2000 ob
12. uri, v prostorih Občine Ljutomer, Vrazo-
va 1, Ljutomer.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: razvidno iz dokumentacije.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: razvidno iz raz-
pisne dokumentacije.

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: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (26. 6. 2000 do 12. ure).

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponudbena
cena, garancijski rok, rok izvedbe in servis-
na služba.

15., 16., 17.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Št. 663-02-001/00 Ob-28246
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana in Občina Ljutomer, Vra-
zova 1, Ljutomer.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
dobave opreme brez omejitev.

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

trebno dobaviti: dobava in montaža opre-
me pralnice.

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

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

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

1. 9. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 10. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer, kon-
taktna oseba: Dominika Grilc, tel.
069/849-057.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
Občine Ljutomer.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
19. 6. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Občina Ljutomer, Vra-
zova 1, Ljutomer.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”,
s številko objave tega javnega razpisa in z
navedbo predmeta naročila, in sicer: “Javni
razpis – pralnica DSO Ljutomer”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 6. 2000 ob
12. uri, v prostorih Občine Ljutomer, Vrazo-
va 1, Ljutomer.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: razvidno iz dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financira-
nja so nadrobno opredeljeni v razpisni do-
kumentaciji.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: razvidno iz raz-
pisne dokumentacije.

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: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (19. 6. 2000 do 12. ure).

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponudbena
cena, garancijski rok, rok izvedbe in servi-
sna služba.

15., 16., 17.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Št. 88/1-2000 Ob-28248
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Murska Sobota,
Grajska 24, 9000 Murska Sobota,
069/34-380.

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

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

trebno dobaviti: 2 zobozdravstvena apa-
rata.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,600.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 60

dni od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

60 dni od podpisa pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ZD
Murska Sobota, Grajska 24, v tajništvu, od
8. do 14. ure, po predhodni najavi po faksu
069/34-380.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od razpisa do
16. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: priložiti izvod virmana o na-
kazilu 5.000 SIT na žiro račun
51900-603-32106, s pripisom “javni raz-
pis za 2 zobozdravstvena aparata”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 21. 6. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: ZD Murska Sobota,
Grajska 24, 9000 Murska Sobota, s pri-
pisom “ponudba za 2 zobozdravstvena apa-
rata”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 2000 ob 12. uri, v sobi direktorja
Zdravstvenega doma Murska Sobota, Graj-
ska 24.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji, navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30 dni po odpi-
ranju ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena in druga merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo ponudniki pri kontaktni osebi Puhan
Bojanu, dr. stom., v ZD Murska Sobota, tel.
069/34-376.

16., 17.
Zdravstveni dom Murska Sobota

Št. 6761 Ob-28249
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljub-
ljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.

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

3. (a) Kraj dobave: rezervoarji v Republi-
ki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: do 10,000.000 l EL kuril-
nega olja.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: 450 mio
SIT (brez trošarine in DDV).

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

stopne dobave.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, 1000 Ljubljana, Dunajska 106/VIII, so-
ba 1, tel. 01/589-73-00.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 29. 5. do 5. 6.
2000, vsak delovnik od 9. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT plača ponud-
nik z virmanom na žiro račun št.
50101-603-402300, pri APP Ljubljana, s
pripisom “Javni razpis za nakup kurilnega
olja” ali pri blagajni zavoda. Znesek plačila
razpisne dokumentacije vključuje 19%
DDV.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 26. 6. 2000 do 15.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Du-
najska 106/VIII, soba 1, pisno v zaprti ovoj-
nici s pripisom “Ponudba za kurilno olje –

Ne odpiraj!”, z navedbo številke objave jav-
nega razpisa.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 6. 2000 ob 11. uri, Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve, 1000 Ljub-
ljana, Dunajska 106/VII, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% od
ponujene vrednosti, z veljavnostjo do 7. 8.
2000.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: javno naročilo bo
oddano samo enemu dobavitelju pod pogoji,
določenimi 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:
pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 27. 6. 2000.

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

– ponujena cena – 60%,
– plačilni pogoji – 20%,
– dobavni rok – 10%,
– reference – 10%.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: po tel. 01/589-73-00, vsak delov-
nik od 5. 6. do 19. 6. 2000, od 12. do
14. ure.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
javnem naročilu blaga v vrednosti nad 150
mio SIT je bila objavljena v Uradnem listu
RS, št. 108 z dne 27. 12. 1999 (Št. 6761,
Ob-17704).

17.
Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 344-00 Ob-28236
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2,
1000 Ljubljana, telefaks 061/315-583.

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

3. a) Kraj dobave: Klinični center Ljublja-
na, SPS Interna klinika, KO za gastroente-
rologijo, Japljeva 2,1525 Ljubljana.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: endoskopska oprema:

1. kompletni premični video stolp s
procesorjem za gastroskopijo - 2 kpl

video gastroskop – operativni (4 kosi)
2. kompletni premični video stolp s

procesorjem za koloskopijo - 1 kpl
video koloskop – operativni (2 kosa)
3. kompletni premični video stolp s

procesorjem za dudenoskopijo - 1 kpl
video duodenoskop –operativni (2 kosa)
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik mora nuditi kompletno ponudbo.

č) Ocenjena vrednost naročila: 29 mio
SIT.

d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
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delnih ponudb in s tem delov naročila ni
mogoča.

4. Datum dobave: do 30. 9. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

do 30. 9. 2000.
6. a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kli-
nični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadstropje,
soba 40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 6. 2000 do 12.
ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na ŽR 50103-603-51820 sklic na št.
00 45-08-7599: za razpisno dokumentacijo.

7. a) Datum in uro, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 6. 2000 do 9. 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.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 2000 ob 12. uri, glavna stavba Kli-
ničnega centra Ljubljana – predavalnica II.,
Zaloška 7, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% razpisane vrednosti.

Trajanje bančne garancije za resnost
ponudbe je do roka veljavnosti ponudbe in
en dan.

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

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

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

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 6. 2000 po
9. uri.

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

Merilo Vrednost

1. Cena ponujene opreme
s plačilnimi pogoji 60 %
2. Tehnično tehnološki del
s kvaliteto in funkcijo 20 %
3. Garancija in servis 10 %
4. Reference ponudnika 10 %
Skupaj 100 %

15., 16., 17.
Klinični center Ljubljana

Št. 649/2000 Ob-28296
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za usposabljanje invalidne mla-
dine Kamnik, Novi trg 43/a, 1241 Kamnik,
telefaks 061/831-76-66.

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

3. (a) Kraj dobave: Zavod za usposablja-
nje invalidne mladine Kamnik, Novi trg 43/a,
1241 Kamnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih sklopih:

I. mleko in mlečni izdelki,
II. kruh in pekarsko pecivo,
III. testenine in hitro zamrznjene jedi,
IV. goveje, telečje, svinjsko meso in iz-

delki iz mesa,
V. sveže sadje in zelenjava,
VI. sokovi, brezalkoholne pijače in mine-

ralne vode,
VII. zelenjava, sadje, ribe – zamrznjeno

in konzervirano,
VIII. piščančje, puranje meso in njihovi

izdelki,
IX. olje in izdelki iz olja,
X. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko prijavi za dobavo artiklov v
celoti (od I. do X.); za posamezne sklope v
celoti ali za dobavo posameznih artiklov iz
posameznih sklopov.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
25,500.000 SIT.

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

I. mleko in mlečni izdelki – 4,200.000
SIT,

II. kruh in pekarsko pecivo – 3,350.000
SIT,

III. testenine in hitro zamrznjene jedi –
1,350.000 SIT,

IV. goveje, telečje, svinjsko meso in iz-
delki iz mesa – 6,000.000 SIT,

V. sveže sadje in zelenjava – 2,800.000
SIT,

VI. sokovi, brezalkoholne pijače in mine-
ralne vode – 900.000 SIT,

VII. zelenjava, sadje, ribe – zamrznjeno
in konzervirano – 1,300.000 SIT,

VIII. piščančje, puranje meso in njihovi
izdelki – 2,500.000 SIT,

IX. olje in izdelki iz olja – 400.000 SIT,
X. ostalo prehrambeno blago –

2,700.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

predvideni datum dobave je 1. 9. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

1. 9. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za usposabljanje invalidne mladine Kam-
nik, Novi trg 43/a, 1241 Kamnik, v tajniš-
tvu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
tega javnega razpisa do roka oddaje po-
nudb, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 6.000 SIT (v ceni je
vključen 19% DDV) na žiro račun zavoda št.
50140-603-57109.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 6. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbo podajte v zapeča-
teni ovojnici, katera mora biti na naslovni

strani opremljena z naslovom naročnika:
ZUIM Kamnik, Novi trg 43/a, 1241 Kam-
nik. V spodnjem levem kotu mora biti ozna-
ka “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis za
dobavo živil – z oznako skupine živil ali po-
sameznega živila”. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti ime in naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 6. 2000 ob
14. uri v sejni sobi ZUIM Kamnik, Novi trg
43/a, 1241 Kamnik, v sejni sobi zavoda.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelova-
li pri javnem odpiranju ponudb, se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, navodilih o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi po-
nudniki bo sklenjena 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:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki, posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rajo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
kvaliteta, možnost nakupa artiklov v ponud-
nikovi prodajalni – skladišču, reference po-
nudnika, finančno stanje ponudnika in mož-
nost dostave ob nedeljah in praznikih.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 25 točk, za kvaliteto
20 točk, za možnost nakupa artiklov v po-
nudnikovi prodajalni – skladišču 10 točk, za
reference ponudnika 10 točk, za finančno
stanje 8 točk in za možnost dostave ob ne-
deljah in praznikih 5 točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: informacije o naročilu lahko ponudniki
dobijo pri naročniku izključno v pisni obliki,
tel. 061/831-74-44.

16., 17.
Zavod za usposabljanje

invalidne mladine Kamnik

Št. 110-1/a Ob-28368
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. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nabava računalniške
opreme.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
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(č) Ocenjena vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

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

dobave je 45 dni po podpisu pogodbe.
5.
6. (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 28. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
28. 6. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: 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 Nabavo računalniške opreme“. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 6. 2000
ob 9. uri na naslovu: Družba za državne
ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna
soba št. 312/III.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: Vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1,050.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec ozi-
roma skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

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

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
navedena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Strokovne informacije posreduje Anton

Žagar, univ. dipl. inž. geod. – DARS d.d.,
Izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
30-94-371, faks 13-62-473.

16., 17.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-28369
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. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nabava licenčne pro-
gramske opreme.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

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

dobave je 1 mesec po podpisu pogodbe.
5.
6. (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 21. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
21. 6. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: 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 Nabavo licenčne programske opreme“
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 6. 1999
ob 9. uri na naslovu: Družba za državne
ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna
soba št. 312/III.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: Vsak ponudnik mora skupaj s ponud-
bo predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 480.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec ozi-
roma skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

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

13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
navedena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Anton
Žagar, univ. dipl. inž. geod. – DARS d.d.,
Izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
30-94-371, faks 13-62-473.

16., 17.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 347/00 Ob-28375
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2,
1000 Ljubljana, telefaks 061/315-583.

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

3. a) Kraj dobave: Klinični center Ljublja-
na, SPS Kirurška klinika, KO za otroško
kirurgijo in intenzivno terapijo, Zaloška 7,
1525 Ljubljana.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: respirator oscilacijski –1 kos.

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik mora nuditi kompletno ponudbo.

č) Ocenjena vrednost naročila: 7 mio
SIT.

d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem delov naročila ni
mogoča.

4. Datum dobave: do 30. 9. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

do 30. 9. 2000.
6. a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kli-
nični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadstropje,
soba 40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 5. 6. 2000 do 12.
ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo; 10.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na ŽR 50103-603-51820 sklic na št.
00 45-08-7599 za razpisno dokumentacijo.

7. a) Datum in uro, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 6. 2000 do 9. 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.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 6. 2000 ob 12. uri, glavna stavba Kli-
ničnega centra Ljubljana – predavalnica IV,
Zaloška 7, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% razpisane vrednosti.

Trajanje bančne garancije za resnost
ponudbe je do roka veljavnosti ponudbe in
en dan.

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

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

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

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 6. 2000 po
9. uri.

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

Merilo Vrednost
1. Cena ponujene opreme

s plačilnimi pogoji 60%
2. Tehnično tehnološki del

s kvaliteto in funkcijo 20%
3. Garancija in servis 10%
4. Reference ponudnika 10%
Skupaj 100%

15., 16., 17.
Klinični center Ljubljana

Ob-28341
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39,
Ljubljana, 061/123 22 05.

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

3. (a) Kraj dobave: Institut “Jožef Stefan”,
Jamova 39, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: strežnik za mrežo delov-
nih postaj, subvencionirana s strani MZT –
paket X., zap. št. 235,32.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,200.000 SIT.

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

lij–avgust 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-
stitut “Jožef Stefan” – vložišče Instituta, Ja-
mova 39, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure do 2. 6. 2000 na podlagi
dokazila o vplačilu in potrdila o registraciji,
če gre za davčnega zavezanca.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT virmansko na
žiro račun št. 50101-603-50272 z naved-
bo “Strežnik” ali na blagajni IJS od 8. do
12. ure.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Institut “Jožef Stefan” vlo-
žišče Instituta, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
v zaprti kuverti s pripisom “Ne odpiraj –
ponudba na razpis za strežnik za mrežo de-
lovnih postaj”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 6. 2000 ob 11. uri na Institutu “Jožef
Stefan”, Jamova 39, Ljubljana.

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

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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

– ponudbena cena – 10%,
– tehnične karakteristike ponujene opre-

me, ocenjene na podlagi priložene tehnič-
ne dokumentacije in opisa opreme – pred-
nost bodo imele ponudbe, ki bodo ponujale
najnovejši program (tehnične in tehnološke
rešitve) in obenem dokazovale prednosti nji-
hove ponudbe pred konkurenčnimi – 20%,

– plačilni pogoji – prednost bodo imele
ponudbe, ki bodo nudile najboljše plačilne
pogoje – 5%,

– dobavni rok – prednost bodo imele
ponudbe, ki bodo nudile krajši dobavni rok
– 5%,

– garancije, ki jih nudi ponudnik – pred-
nost bodo imeli ponudniki, ki nudijo daljšo
garancijo – 10%,

– servis in vzdrževanje – 20%,
Prednost bodo imeli ponudniki, ki:
· imajo lastno servisno mrežo,
· imajo vsaj 2 usposobljena serviserja –

vzdrževalca (priloga, izkaz usposobljenosti),
· imajo nižje cene servisa in vzdrževanja,
· vzdržujejo zalogo rezervnih delov,
· imajo krajši odzivni čas,
– reference in izkušnje ponudnika – po-

nudniki brez referenc bodo izločeni iz po-
stopka oddaje javnega naročila, prednost
bodo imeli ponudniki, ki so bili že kdaj iz-
brani po zakonu o javnih naročilih – obvez-
no navesti naročnika – 10%,

– komplatibilnost z že obstoječo opre-
mo – 20%.

Ocenjevanje: Pri vsakem merilu bodo po-
nudniki ocenjeni na lestvici med 0 in 10
točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba je Branka Rapoša,
tel. 061/177-33-31.

16., 17.
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

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. 110-1/00 Ob-28376
V javnem razpisu za HC Razdrto – Vipa-

va, Vipava – Podnanos; trasa HC, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 34-35/00 z
dne 21. 4. 2000, Ob-26128, se popravijo
točke 7. (b), 8. (a) in 9, ter se pravilno
glasijo:

7. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 23. 6. 2000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
23. 6. 2000 do 12. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 6. 2000
ob 13. uri na naslovu: Družba za državne
ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna
soba 312/III.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Amendment

Št. 110-1/00 Ob-28377
In the public tender for selecting the con-

tractor without limitations for expressway
Razdrto – Vipava, section Vipava – Podna-
nos from km 12,200 to km 15.6337; ex-
pressway alignment, published in OG RS,
No. 34-35/00 dated 21st April 2000,
Ob-26129, items 7. (b), 8. (a) and 9 are
correctly read:

7. (b). Final date for requesting the ten-
der documentation: The tender documen-
tation will be available to 23rd June 2000.

8. (a) Final date and hour for submitting
the bid: only those bids handed in by 12
a.m. on 23rd June 2000 at the latest will be
accepted.

9. Date, hour and location of opening
the bids: Public opening of the bids will
take place on 23rd June 2000 at 1. p.m. at
this address: Public Roads Company
(Družba za državne ceste d.o.o.), Tržaška
19a, Ljubljana in the conference room no.
312/III.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
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Popravek
Št.110-1/00 Ob-28378

V javnem razpisu za HC Razdrto – Vipa-
va, Vipava – Podnanos; objekti, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 34-35/00 z
dne 21. 4. 2000, Ob-26130, se popravijo
točke 7. (b), 8. (a) in 9, ter se pravilno
glasijo:

7. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 23. 6. 2000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
23. 6. 2000 do 10. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 6. 2000
ob 11. uri na naslovu: Družba za državne
ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna
soba 312/III.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Amendment
Št.110-1/00 Ob-28379

In the public tender for selecting the con-
tractor without limitations for expressway
Razdrto – Vipava, section Vipava – Podna-
nos from km 12,200 to km 15.6337; struc-
tures, published in OG RS, No. 34-35/00
dated 21st April 2000, Ob-26131, items 7.
(b), 8. (a) and 9 are correctly read:

7. (b). Final  date  for  requesting  the
tender documentation: The tender docu-
mentation will be available to 23rd June
2000.

8. (a) Final date and hour for submitting
the bid: Only those bids handed in by 10
a.m. on 23rd June 2000 at the latest will be
accepted.

9. Date, hour and location of opening
the bids: Public opening of the bids will
take place on 23rd June 2000 at 11. a.m.
at this address: Public Roads Company
(Družba za državne ceste d.o.o.), Tržaška
19a, Ljubljana in the conference room no.
312/III.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Popravek
Št. 110-1/00 Ob-28381

V javnem razpisu za HC Razdrto – Vipa-
va, Vipava – Podnanos; regulacije, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 34-35/00 z
dne 21. 4. 2000, Ob-26132, se popravijo
točke 7. (b), 8.(a) in 9, ter se pravilno
glasijo:

7. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 23. 6. 2000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
23. 6. 2000 do 8. ure

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 6.
2000 ob 9. uri na naslovu: Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana,
sejna soba 312/III.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Amendment
Št. 110-1/00 Ob-28382

In the public tender for selecting the con-
tractor without limitations for expressway
Razdrto – Vipava, section Vipava – Podna-
nos from km 12,200 to km 15.6337; wat-
werstream control and relocation, published
in OG RS, No. 34-35/2000 dated 21st April
2000, Ob-26133, items 7.(b), 8. (a) and 9
are correctly read:

7. (b). Final date for requesting the ten-
der documentation: The tender documen-
tation will be available to 23rd June 2000.

8. (a) Final date and hour for submitting
the bid: Only those bids handed in by 8
a.m. on 23rd June 2000 at the latest will be
accepted.

9. Date, hour and location of opening
the bids: Public opening of the bids will
take place on 23rd June 2000 at 9. a.m. at
this address: Public Roads Company
(Družba za državne ceste d.o.o.), Tržaška
19a, Ljubljana in the conference room no.
312/III.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Popravek
Ob-28489

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za odvodnjavanje in čiščenje od-
padnih vod naselja Fram –faza I, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 41-42 z dne 19. 5.
2000, Ob-27569, št. 352-05/2000 se v
4(a) točki ocenjena vrednost pravilno glasi:
ocenjena vrednost celotnih razpisanih del:
28,000.000 SIT.

Občina Rače-Fram

Ob-27959
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad, faks 03/584-30-68.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Gornji Grad, Kocbe-
kova cest 21.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
športna igrišča pri Osnovni šoli Gornji
Grad.

Ocenjena vrednost del je 30,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
1. 8. 2000, dokončanje del 31. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gor-
nji Grad, tel. 03/584-33-00, faks
03/584-30-68.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT za razpisno do-
kumentacijo ponudniki poravnajo na ŽR št.
52810-630-10105.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 6. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gornji Grad, Attem-
sov trg 3, 3342 Gornji Grad, s pripisom “Ne
odpiraj – javni razpis za športna igrišča pri
OŠ Gornji Grad”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 6. 2000 ob
13. uri, na naslovu: Občinska uprava občine
Gornji Grad, Attemsov trg 3, Gornji Grad,
sejna soba (II. nadstropje).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bo navedeno v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih vzorčne pogodbe iz razpisne
dokumentacije.

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:
bodo podrobneje navedene v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: merila za izbiro
bodo navedena v razpisni dokumentaciji.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): podrob-
nejše informacije ponudniki dobijo na Obči-
ni Gornji Grad, Attemsov trg 3, kontaktna
oseba tajnik Poznič Jože, tel.
03/584-33-00, od 8. do 12. ure.

16., 17., 18.
Občina Gornji Grad

Št. 1/00 Ob-27978
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ce-
sta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, faks
063/4203-485.

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

3. Kraj izvedbe del: dela se bodo izvaja-
la v Termoelektrarni Šoštanj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: razžve-
plalna naprava na bloku 5 v TE Šoštanj,
gradbena dela, zunanja ureditev.

Ocenjena vrednost del je 80,000.000
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: oddaja del po sklopih
ni možna.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni predmet razpisa.

5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: dela se bodo izvajala v skladu s
projektom za razpis.

6. Datum predvidenega pričetka in dokon-
čanja del ali čas izvedbe: začetek del: avgust
2000, dokončanje del: november 2000.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Šoštanj, Cesta Lole Ribarja
18, 3325 Šoštanj, komercialna služba TEŠ,
Jana Gorčan, soba št. 1.21.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče dvigniti od 1. 6. 2000 do
16. 6. 2000 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno plačati 30.000 SIT, s pre-
nosnim nalogom na ŽR TE Šoštanj, št.
52800-601-24048, sklic na št. 00
610-0001. DDV je zajet v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 30. 6. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., Jana Gorčan – Komercialna služba
TEŠ, Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 2000
ob 11. uri, v Termoelektrarni Šoštanj, so-
ba št. 1.01.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe je kot varščino potreb-
no predložiti bančno garancijo v višini 2%
ponudbene cene, veljavno do 30. 8. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačila: 100% kompenzacija.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: v skladu z razpisnimi
pogoji.

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 razpisnimi pogoji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 30. 6. 2000 do
10.30.

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

– ponudbena cena 60%,
– reference ponudnika 20%,
– podatki za naročilo dodatnih del 15%,
– finančno stanje ponudnika 5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: v skladu z razpisnimi pogoji.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba če je bila objavljena:
19. 6. 1998.

18.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Ob-27988
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Žirovski vrh, p.o., Todraž 1,
4224 Gorenja vas, tel. 04/51-59-300, faks
04/51-59-399.

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

3. Kraj izvedbe del: Rudnik Žirovski vrh,
Todraž 1, Gorenja vas.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-

lov, ki se bodo oddajali posamično: sana-
cija odvodnika pod jaloviščem Jazbec
– I. faza (pripravljalna dela, izdelava od-
vodnjevalnega jaška, izdelava odvodnjeval-
nih vrtin).

Skupna ocenjena vrednost del je
19,500.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se bodo oddala
kot celota enemu izvajalcu.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no začeti v 10 dneh po podpisu pogodbe in
končati v roku 3 mesecev.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Rudnik Žirovski vrh – Inženiring, Todraž 1,
4224 Gorenja vas, kontaktna oseba je Jo-
že Lenart, tel. 04/51-59-315, faks
04/51-59-399.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko pooblaščene osebe dobijo v
RŽV – Inženiringu, pri Lenart Jožetu, med
9. in 12. uro, tel. 04/51-59-315, od 29. 5.
2000 do 9. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni RŽV oziroma z virmanom na
žiro račun št. 51510-601-12713, v ceni
razpisne dokumentacije je vključen DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 6. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rudnik Žirovski vrh, p.o.,
Todraž 1, 4224 Gorenja vas. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napi-
som “Ne odpiraj, sanacija odvodnika”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 6. 2000 ob
11. uri, v prostorih Rudnika Žirovski vrh,
Todraž 1, Gorenja vas.

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 10% vrednosti ponudbe, ki mora veljati
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
javno naročilo v celoti financira naročnik iz
proračunskih sredstev Republike Slovenije.
Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih
plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
9/2000) in na njegovi podlagi izdanih pod-
zakonskih aktov ter v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisano
delo oddal enemu izvajalcu in z njim 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:
izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo jav-
nega naročila, dokazilo o finančni sposob-
nosti in zakonitem poslovanju, zagotovilo o
kadrih, opremljenosti in prostih kapacite-
tah, potrebnih za izvedbo naročila in drugi
pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 45 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudbe.

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

1. cena 50%,
2. reference 30%,
3. garancija 20%.

Način uporabe meril je naveden v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovne informacije posreduje Bo-
ris Likar, univ. dipl. inž. rud., tel.
04/51-59-330.

17., 18.
Rudnik Žirovski vrh, p.o.,

Gorenja vas

Št. 34404/0010/00 Ob-27985
1. Naročnik: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici;

Ul. Bratka Krefta 14; 9244 Sv. Jurij ob Ščav-
nici; tel. 069/68-004, faks 069/68-135,
e-mail: obcina.sv.jurij@siol.net.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Ženik.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija vozišča lokalne ceste L-223100
(Drakovci–Stara Gora–Ženik) v skupni
dolžini 1000 m.

(a) Modernizacijo ceste financira: Ob-
čina Sv. Jurij ob Ščavnici.

(b) Modernizacija vozišča z preplasti-
tvijo in obnovo odvodnjavanja v skupni dol-
žini 1000 m, ocenjena vrednost celotne in-
vesticije je 8,000.000 SIT.

5. (a)
(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: ponudbe ni mogoče
oddati po delih in se oodda le v celoti.

6. Datum predvidenega pričetka del je
10. 7. 2000 z rokom dokončanja del 30 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Sv. Jurij ob Ščavnici; Ul. Bratka Krefta
14; 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici; tel.
069/68-004, faks 069/68-135.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo je 8. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 5.000
SIT (vključno z DDV), virmansko na ŽR
51910-630-76129. Na doklazilu o vplačilu
mora biti navedena davčna številka firme, ki
dviguje razpisno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: četrtek, dne 15. 6.
2000 do 11. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Sv. Jurij ob Ščavni-
ci; Ul. Bratka Krefta 14; 9244 Sv. Jurij ob
Ščavnici.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
četrtek, dne 15. 6. 2000 ob 13. uri na na-
slovu naročnika.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančna zavarovanja za resnost ponudbe:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% ponudbene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu z določili pogodbe in zakona o
izvrševanju državnega proračuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisno obvestilo in pod-
pis pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti ustrezno ponudbo
z vsemi dokazili, ki jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 7. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in sprejetje vseh določil razpisne do-
kumentacije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsak delavnik od 8. ure do 12. ure
Peter Brumen na tel. 069/68-135, faks
069/68-004, e-mail: obcina.sv.jurij-
@siol.net.

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici

Št. 301/1-3/00 Ob-27986
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Kranjska Gora, Kolod-
vorska 1a, 4280 Kranjska Gora, tel.
064/881-846, faks 064/881-350.

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

3. Kraj izvedbe del: Podkoren.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: rekonstruk-
cija in asfaltiranje lokalne ceste skozi
Podkoren - IV. faza – drugi del (P 51 do
P 60) v vrednosti 20,000.000 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 10. 7. 2000, dokončanje naj-
kasneje 1. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280
Kranjska Gora, kontaktna oseba Jože Bru-
dar, tel. 064/881-846, faks 064/881-350.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 29. 5. 2000
do 15. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim na-
logom ali položnico na ŽR Občine Kranjska
Gora številka 51530-630-50246, s pripi-
som: razpisna dokumentacija za Podkoren.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 6. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kranjska Gora, spre-
jemna pisarna, Kolodvorska 1a, 4280 Kranj-
ska Gora.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 6. 2000 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280
Kranjska Gora.

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 sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se bodo vršila po potrjenih situacijah
v roku 60 dni.

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 je lahko pravna ali fizična
oseba, ki mora biti registrirana in izpolnjeva-
ti pogoje v skladu z razpisno dokumentacijo
in odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je po 16. 6. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, plačilni pogoji, reference s po-
dročja razpisanega dela, rok za izvedbo del,
garancijski rok izvedenih del, popust, ter
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsak delovni dan od 8. do 14. ure,
razen v petek od 8. do 12. ure po predhod-
nem dogovoru s kont. osebo javnega naro-
čila, Jože Brudar, tel. 064/881 846, faks
064/881 350.

17. , 18.
Občina Kranjska Gora

Št. 344-3/00 Ob-27987
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
1290 Grosuplje, tel. 061/761-211, tele-
faks 762-533.

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

3. Kraj izvedbe del: območje občine
Grosuplje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izvaja-
nje rednih vzdrževalnih del, zimska služ-
ba in izvedba del po vsakokratnem na-
ročilu za večja vzdrževalna dela v občini
Grosuplje za obdobje od leta 2000 do

leta 2003. Skupna dolžina vseh lokalnih
cest je ca. 80 km. Ocenjena letna vrednost
naročila znaša 29,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnost potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki morajo po-
nuditi vsa dela po posameznih postavkah,
ki so predmet javnega naročila, v celoti.
Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje
posameznih del iz tč. 4 (a).

(c)
5. (a) 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: predviden čas
začetka izvajanja del je julij 2000, končanje
pa julij 2003.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Grosuplje, Urad za komunalno infrastruk-
turo, Kolodvorska 2, Grosuplje, v tajništvu
urada pri Poloni Jerlah, kontaktna oseba Ma-
rina Štrus, tel. 061/761-211 int. 270.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 9. 6. 2000,
vsak dan od 8. do 11. ure.

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

predložiti ponudbo: do 20. 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:
vzdrževanje lokalnih cest 2000 do 2003 -
Ne odpiraj“. Ponudbe, ki bodo poslane po
pošti ali dostavljene po preteku razpisanega
roka, bo naročnik zavrnil in neodprte vrnil
pošiljatelju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 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% letne vrednosti javne-
ga naročila, ki mora veljati najmanj 90 dni
od datuma 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 pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
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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: 20. 6. 2000, po
8.30.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, usposobljenost in sposobnost
za izvedbo del, reference pri izvajanju to-
vrstnih del ter način plačila in fiksnost cen.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudbe prejmejo za ponudbeno ceno je
50 točk, za usposobljenost in sposobnost
20 točk, za reference pri izvajanju tovrstnih
del 20 točk ter za način plačila in fiksnost
cen 10 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 vseh potrebnih sredstev
za realizacijo razpisanih del. V obeh prime-
rih ponudniki nimajo pravice do odškodnine
iz tega naslova.

17.,18.
Občina Grosuplje

Št. 344-04-1081/2000 Ob-27989
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Dobrova - Polhov Gradec,
Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobro-
va, 01/36-41-458, 36-41-459.

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

3. Kraj izvedbe del:
A. Občinska cesta: Ljubljanica - Butaj-

nova - Medvedov malen v skupni dolžini
2.600m,

B. Občinska cesta: Zalog - Potrebuježev
Graben v skupni dolžini 1.800 m.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote ter faz,
ki se bodo oddajale posamično:

A. nadaljevanje modernizacije občin-
ske ceste Ljubljanica - Butajnova - Med-
vedov malen v skupni dolžini 2.600 m.
Ocenjena vrednost celote 70,000.000 SIT.

B. nadaljevanje modernizacije občin-
ske ceste Zalog - Potrebuježev graben v
skupni dolžini 1.800m. Ocenjena vred-
nost celote 35,000.000 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: da.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del: pričetek del takoj po podpisu
pogodbe in dokončanje najkasneje do
30. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamnejo v tajništvu občine Dobrova - Pol-
hov Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2,
1356 Dobrova.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
za oddajo ponudb vsak delovni dan od 8.
do 10. ure.

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

predložiti ponudbo: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 12. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe pošljite na naslov:
Občina Dobrova - Polhov Gradec, Ulica Vladi-
mirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova, ali oddajte
osebno v tajništvu občine Dobrova - Polhov
Gradec. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj“ z
navedbo predmeta naročila pod točko A in “
Ponudba - Ne odpiraj “ z navedbo predmeta
naročila pod točko B. Na hrbtni strani ovojni-
ce mora biti označen naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
– odpiranje ponudb pod tč. A. bo 12. 6.

2000. ob 13. uri v prostorih občine,
– odpiranje ponudb pod tč. B. bo 12. 6.

2000. ob 14. uri v prostorih občine.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki

ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se ne zahteva bančna
garancija.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
izvedena dela se plačujejo na podlagi zača-
snih situacij in končne situacije. Začasna
situacija in končna situacija se izstavijo na
podlagi izvedenih dejanskih količin pogod-
benih del in pogodbenih cen.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisno obvestilo in pod-
pis 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: na javni razpis se lahko prijavijo prav-
ne osebe in zasebniki, ki izpolnjujejo na-
slednje pogoje: so registrirani za opravlja-
nje tovrstnih dejavnosti, razpolagajo z
ustrezno tehnologijo, imajo stalno zaposle-
ne ali pogodbeno angažirane delavce v skla-
du z določili zakona o graditvi objektov.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe:

– pod tč A. do 12. 6. 2000 do 13. ure
oziroma,

– pod tč. B do 12. 6. 2000 do 14. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– najugodnejša ponudbena cena vklju-

čeno z DDV 60%,
– kvaliteta in najugodnejši garancijski rok

10%,
– najugodnejši plačilni pogoji 20%,
– dodatne ugodnosti 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Občina Dobrova-Polhov Gradec, Uli-
ca Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova,
kontaktna oseba: Marinka Zidar.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
količinski in finančni obseg del od razpisa-
nega, glede na razpoložljiva sredstva in pri-
dobitev sredstev (republiška sredstva,....)
ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih in
drugih primerov. Izvajalec v tem primeru ni
upravičen do odškodninskega zahtevka.

Občina Dobrova-Polhov Gradec

Ob-27990
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Radeče, Ulica Milana
Majcna 1, 1433 Radeče, telefaks št.
03/56-85-285.

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

3. Kraj izvedbe del:
A) Dobrava,
B) Radeče-Jelovo-Čimerno,
C) Čimerno,
D) Obrežje - Čelovnik.
4. (a) Vrsta in obseg gradbenih del in

ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično.

A) Izgradnja dela vodovoda na Do-
bravi.

Orientacijska vrednost del je 40 mio/SIT.
B) Ureditev dela lokalne ceste: LC št.

423 330 Radeče - Jelovo - Čimerno, z
ureditvijo spodnjega ustroja, bankin in
odvodnjavanja.

Orientacijska vrednost del je: 30
mio/SIT.

C) Izgradnja dela vodovoda Čimerno.
Orientacijska vrednost del je: 54

mio/SIT.
D) Ureditev dela, javne poti: JP št.

842 140 Obrežje - Ribič - Vran - Čelov-
nik, z ureditvijo spodnjega ustroja in
bankin in odvodnjavanja.

Orientacijska vrednost del je: 25
mio/SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklep, več sklepov
ali za vse skupaj. Dela se lahko oddajajo
skupaj ali posamično.

Kolikor predvideni finančni viri v celoti
ne bodo realizirani si investitor pridržuje pra-
vico da ne odda vsa razpisana dela (A, B, C,
D) oziroma jih odda v manjšem obsegu del
od razpisanega.

(c)
5. (a) (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: leto 2000.
7. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Radeče, Oddelek za gospodarstvo in
finance, Ul. Milana Majcna 1, 1433 Ra-
deče, telefon 03/56-85-155, telefaks
03/56-85-285.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, virmansko na
žiro račun št. 50710 – 630 –10147 Obči-
ne Radeče s pripisom “Razpisna dokumen-
tacija A-B-C-D“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 6. 2000 do 15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Oddelek za gospodarstvo in
finance, Občina Radeče, Ul. Milana Majcna
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1, 1433 Radeče, telefon 03/56-85-155,
telefaks 03/56-85-285, kontaktna oseba
Jože Renko, org. dela.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 6. 2000 ob 10.
uri, v sejni sobi objekta Jadran v Radečah.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
izjava ponudnika za zavarovanje pogodbe-
nih obveznosti, z zapadlostjo 15. dni po
izteku pogodbenega roka za dobro izvedbo
del z akceptnim nalogom v višini 20 % vred-
nosti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v d drugih dokumentih glede plačeva-
nja: v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševa-
nje državnega proračuna.

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: pravna oseba z registrirano dejavnost-
jo za izvajanje razpisanih del.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena in kalkulativne osnove, referen-
ce, plačilni pogoji in druge ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vse ostale informacije za izdelavo
ponudbe so na voljo vsak delovni dan od
8. do 10. ure do 15. 6. 2000 v prostorih
Občine Radeče, Oddelek za gospodarstvo
in finance.

17., 18.
Občina Radeče

Št. 311/2/00-35204-03/00 Ob-27991
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna Ob-

čina Slovenj Gradec, Colatio plin d.o.o.,
Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.

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

3. Kraj izvedbe del: Slovenj Gradec.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja dela plinovoda v smeri Merkator –
Tovarna Meril ob kanalizacijskem kolek-
torju (samo strojne instalacije). Ocenje-
na vrednost del za strojne instalacije je
8,000.000 SIT.

b), c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: v skladu z razpisni-
mi pogoji.

b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 3. 7.
2000 dokončanje 15. 9. 2000 skladno z
izgradnjo kolektorja.

7. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Slovenj Gradec, Colatio plin
d.o.o., Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec, Ivan
Kop.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 6. 2000.

c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 3.000 SIT, ŽR
51840-630-25638.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 16. 6. 2000 do
13. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vložišče.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
19. 6. 2000, Mestna občina Slovenj Gra-
dec, šolska 5, Slovenj Gradec sejna soba,
ob 9. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: akceptni nalog ali trasirana meni-
ca z menično izjavo v višini 5% od ponudbe-
ne cene.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: so navedeni v razpisni dokumen-
taciji.

12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisnimi pogoji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: investitor si pridržuje pravico do spre-
membe razpisanih del glede na razpoložlji-
va sredstva.

17., 18.
Mestna občina Slovenj Gradec

Colatio plin d.o.o.

Št. 359/2000 Ob-28014
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Žužemberk, Grajski trg 33,
8360 Žužemberk, faks 068/3885-181.

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

3. Kraj izvedbe del: Brezova reber.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija lokalne ceste št. 289120, Dvor–
Prečna, na odseku Ajdovec–Brezova re-
ber, III. faza, v dolžini 2000 m.

Ocenjena vrednost del je 30,000.000
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: oddaja del je predvi-
dena v enem sklopu.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
15. 7. 2000 in dokončanje 15. 8. 2000,
čas izvedbe del 1 mesec.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360
Žužemberk, tel. 068/3885-191, faks
068/3885-181, kontaktna oseba Jože Ban.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 6. 2000 do 13.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanskim na-
logom na ŽR Občine Žužemberk, št.
52100-630-40141.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 6. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Žužemberk,
Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, s pripi-
som “Ne odpiraj, javni razpis za moderni-

zacijo lokalne ceste LC 289120, Ajdovec–
Brezova reber”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 6. 2000 ob 12. uri, Občina Žu-
žemberk, Grajski trg 33, Žužemberk, sej-
na 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% ponujene vrednosti. Trajanje garanci-
je je do 1. 8. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v pogod-
bi in je obvezni sestavni del razpisne doku-
mentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi
gradbenih del v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 7. 2000.

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

– ponudbena cena – 50%,
– reference ponudnika za tovrstna dela

zadnjih 3 let – 20%,
– rok dokončanja del – 10%,
– najugodnejši plačilni pogoji – 5%,
– ostale ugodnosti – 5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom o javnih naročilih.

17., 18.
Občina Žužemberk

Ob-28016
1. Ime oziroma sedež naročnika: Žup-

nijski urad Pišece, kont. oseba Franc Or-
nik, Pišece 15, 8255 Pišece, tel.
0608/51-046, faks 0608/51-046.

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

3. Kraj izvedbe del: Cerkev sv. Mihaela
Pišece.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad.
del in ocnjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: hidroizolaci-
ja in podpora zidu.

Ocenjena vrednost: 17,000.000 SIT.
(b) Če je predviden oddaja delov ali sklo-

pov naročila, obseg sklopov: fazna izve-
daba.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, spremenljivost

ali nespremenljivost variant: variante niso
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek 15. 7.
2000, dokončanje 15. 8. 2000, čas izved-
be 30 dni.
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7. (a) Služba, od katere se lahko zahte-
va razpisna dokumentacija: Župnijski urad
Pišece, kontaktna oseba Franc Ornik, Piše-
ce 15, 8255 Pišece, telefon 031/640-328,
faks 0608/51-046.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, ŽR (pri APP)
50100-620-133-05-1373110-3612/24.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Župnijski ura Pišece, kon-
taktna oseba Franc Ornik, Pišece 15, 8255
Pišece, telefon 0608/51-046, faks
0608/51-046.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 6. 2000, ob 13. uri, Župnijski urad Pi-
šece.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudb: navedeno v razpisni dokumen-
taciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: navedeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitve, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

13. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitve in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 26. 6. 2000
od 12. ure dalje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane reference za domače ponudnike.

16. Druge informacije o naročilu: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

17., 18.
Župnijski urad Pišece

Št. 2.1.2.-2153 Ob-28047
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-822.

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

3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Ljubljana–Sežana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja železniškega podvoza v km 633+200
na progi Ljubljana–Sežana.

Ocenjena vrednost del: 9,500.000 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 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: predviden čas
izvedbe razpisanih del v juliju 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., SVP Postojna, Od-
delek za spodnji ustroj, Kolodvorska 25a,
6230 Postojna, kontaktna oseba je Karmen
Jurca, tel. 066/29-62-312.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 30. 5. 2000
do 8. 6. 2000, med 7. in 9. uro.

(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. Na virmanu mora
biti naveden točen naslov vplačnika, žiro
račun vplačnika, davčna številka vplačnika
in namen javnega razpisa (objekt oziroma
delo) in številka te objave. Podatke potre-
bujemo zato, da se vplačniku kasneje iz-
stavi račun.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 15. 6. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana (soba 207).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za javni razpis za izvedbo sanacije podvoza
v km 633+200”, na hrbtni strani mora biti
polni naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 6. 2000 ob
12. uri, v prostorih Slovenskih železnic,
d.d., Kolodvorska 11, steklena dvorana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
predložena garancija zavarovalnice ali me-
nica v višini 10% ocenjene razpisane vred-
nosti in mora veljati 30 dni od opcije ponud-
be, to je do 13. 9. 2000 (90 dni od odpira-
nja ponudb).

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 nastopanju (joint ven-
ture), z določitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

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

na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirane za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno

angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov,

– izpolnjevati morajo določila navodil po-
nudnikom za izdelavo ponudb – točka 3.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb, to je do
14. 8. 2000.

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

Tehnični del (utež 60%):
– ustrezne tehnologije, terminski plan,

zagotavljanje kvalitete – 50,
– izobrazbena struktura kadra, predvide-

nega za izvedbo – 10,
– splošne  delovne  izkušnje  ponudni-

ka – 10,
– reference na podobnih objektih – 30,
Skupaj točk – 100.
Finančni del (utež 40%):
– višina ponudbene cene glede na raz-

pisano vrednost.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika pri Karmen
Jurca, gr. inž., tel. 066/29-62-312.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena: ni
bila objavljena.

18.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 2.1.2.-2153 Ob-28048
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-822.

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

3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Metlika–Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: pola-
ganje kanalet od km 147+595 do km
149+143.

Ocenjena vrednost del je 5,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se oddaja v celo-
ti.

(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: predviden čas
izvedbe razpisanih del v avgustu 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-



Stran 4232 / Št. 44 / 26. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

venske železnice, d.d., Infrastruktura –
Gradbena dejavnost, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, kontaktna oseba je Mojca Zelko,
061/2914-490.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 30. 5. 2000
do 9. 6. 2000, med 7. in 9. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 10.000
SIT, z virmanom na žiro račun št.
50100-601-5014744. Na virmanu mora biti
naveden točen naslov vplačnika, žiro račun
vplačnika, davčna številka vplačnika in na-
men javnega razpisa (objekt oziroma delo)
in številka te objave.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 20. 6. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana (soba 207).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za javni razpis za polaganje kanalet od km
147+595 do km 149+143”, na hrbtni stra-
ni mora biti polni naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 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 pred-
ložena garancija zavarovalnice ali menica v
višini 10% ocenjene razpisane vrednosti in
mora veljati 30 dni od opcije ponudbe, to je
do 22. 9. 2000 (90 dni od odpiranja ponudb).

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 nastopanju (joint ven-
ture), z določitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirane za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno

angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov,

– izpolnjevati mora določila navodil po-
nudnikom za izdelavo ponudb – točka 3.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko poteče
rok za oddajo ponudb, to je do 21. 8. 2000.

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

Tehnični del (utež 50%):
– ustrezne tehnologije, terminski plan,

zagotavljanje kvalitete – 50,
– izobrazbena struktura kadra, predvide-

nega za izvedbo – 10,
– splošne delovne izkušnje ponudnika

– 10,
– reference na podobnih objektih – 30,
Skupaj točk – 100.
Finančni del (utež 50%):
– višina ponudbene cene glede na raz-

pisano vrednost.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika pri Branku
Damjanovič, tel. 068/29-83-775, SVP No-
vo mesto, Ljubljanska 5, 6800 Novo mesto.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena: ni
bila objavljena.

18.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 2.1.2.-2153 Ob-28049
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-822.

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

3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Metlika–Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

– sanacija kamnitega obokanega
propusta v km 79+698, ocenjena vred-
nost del: 6,000.000 SIT,

– sanacija kamnitega obokanega
podvoza v km 138+103, ocenjena vred-
nost del: 3,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se oddaja v celoti
ali vsak objekt posebej.

(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: predviden čas
izvedbe razpisanih del v avgustu–septem-
ber 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura –
Gradbena dejavnost, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, kontaktna oseba je Mojca Zelko,
061/2914-490.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 30. 5. 2000
do 9. 6. 2000, med 7. in 9. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 10.000
SIT, z virmanom na žiro račun št.
50100-601-5014744. Na virmanu mora biti
naveden točen naslov vplačnika, žiro račun
vplačnika, davčna številka vplačnika in na-
men javnega razpisa (objekt oziroma delo)
in številka te objave.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 16. 6. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana (soba 207).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za javni razpis za izvedbo sanacije kamnite-
ga obokanega propusta v km 79+698 in/ali
sanacije kamnitega obokanega podvoza v
km 138+103”. Na hrbtni strani mora biti
polni naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 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
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
predložena garancija zavarovalnice ali me-
nica v višini 10% ocenjene razpisane vred-
nosti in mora veljati 30 dni od opcije ponud-
be, to je do 18. 9. 2000 (90 dni od odpira-
nja ponudb).

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 nastopanju (joint ven-
ture), z določitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirane za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno

angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov,

– izpolnjevati mora določila navodil po-
nudnikom za izdelavo ponudb – točka 3.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko poteče
rok za oddajo ponudb, to je do 17. 8. 2000.
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15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila:

Tehnični del (utež 50%):
– ustrezne tehnologije, terminski plan,

zagotavljanje kvalitete – 50,
– izobrazbena struktura kadra, predvide-

nega za izvedbo – 10,
– splošne  delovne  izkušnje  ponudni-

ka – 10,
– reference na podobnih objektih – 30,
Skupaj točk – 100.
Finančni del (utež 50%):
– višina ponudbene cene glede na raz-

pisano vrednost.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije o naročilu do-
bijo ponudniki na naslovu naročnika pri
Branku Damjanovič, tel. 068/29-83-775,
SVP Novo mesto, Ljubljanska 5, 6800 No-
vo mesto.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena: ni
bila objavljena.

18.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 2.1.2.-2153 Ob-28050
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-822.

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

3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Ljubljana–Sežana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: antiko-
rozivna zaščita jeklene mostne kon-
strukcije:

– v km 578+420, ocenjena vrednost
del: 7,000.000 SIT,

– v km 579+942, ocenjena vrednost
del: 9,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se oddaja v celoti
ali vsak most posebej.

(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: predviden čas
izvedbe razpisanih del avgust–september
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., SVP Postojna, Od-
delek za spodnji ustroj, Kolodvorska 25a,
6230 Postojna, kontaktna oseba je Karmen
Jurca, tel. 066/29-62-312.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 30. 5. 2000
do 8. 6. 2000, med 7. in 9. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 10.000

SIT, z virmanom na žiro račun št.
50100-601-5014744. Na virmanu mora biti
naveden točen naslov vplačnika, žiro račun
vplačnika, davčna številka vplačnika in na-
men javnega razpisa (objekt oziroma delo)
in številka te objave. Podatke potrebujemo
zato, da se vplačniku kasneje izstavi račun.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 14. 6. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana (soba 207).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za javni razpis za izvedbo AKZ”, na hrbtni
strani mora biti polni naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 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
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
predložena garancija zavarovalnice ali me-
nica v višini 10% ocenjene razpisane vred-
nosti in mora veljati 30 dni od opcije ponud-
be, to je do 12. 9. 2000 (90 dni od odpira-
nja ponudb).

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 nastopanju (joint ven-
ture), z določitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirane za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno

angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov,

– izpolnjevati mora določila navodil po-
nudnikom za izdelavo ponudb – točka 3.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb, to je do
13. 8. 2000.

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

Tehnični del (utež 50%):

– ustrezne tehnologije, terminski plan,
zagotavljanje kvalitete – 50,

– izobrazbena struktura kadra, predvide-
nega za izvedbo – 10,

– splošne  delovne  izkušnje  ponudni-
ka – 10,

– reference na podobnih objektih – 30,
Skupaj točk – 100.
Finančni del (utež 50%):
– višina ponudbene cene glede na raz-

pisano vrednost.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika pri Karmen
Jurca, gr. inž., tel. 066/29-62-312.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena: ni
bila objavljena.

18.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 2.1.2.-2153 Ob-28051
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-822.

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

3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Ljubljana–Sežana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: sa-
nacija kamnitega obokanega mostu v
km 593+245,17 na progi Ljubljana–Se-
žana.

Ocenjena vrednost del: 9,000.000 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: predviden čas
izvedbe razpisanih del v juliju 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., SVP Postojna, Od-
delek za spodnji ustroj, Kolodvorska 25a,
6230 Postojna, kontaktna oseba je Karmen
Jurca, tel. 066/29-62-312.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 30. 5. 2000
do 8. 6. 2000, med 7. in 9. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 10.000
SIT, z virmanom na žiro račun št.
50100-601-5014744. Na virmanu mora biti
naveden točen naslov vplačnika, žiro račun
vplačnika, davčna številka vplačnika in na-
men javnega razpisa (objekt oziroma delo)
in številka te objave. Podatke potrebujemo
zato, da se vplačniku kasneje izstavi račun.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 15. 6. 2000 do 9. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana (soba 207).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za javni razpis za izvedbo sanacije kamnite-
ga mostu v km 593+245,17”, na hrbtni stra-
ni mora biti polni naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 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
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
predložena garancija zavarovalnice ali me-
nica v višini 10% ocenjene razpisane vred-
nosti in mora veljati 30 dni od opcije ponud-
be, to je do 13. 9. 2000 (90 dni od odpira-
nja ponudb).

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 nastopanju (joint ven-
ture), z določitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirane za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno

angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov,

– izpolnjevati mora določila navodil po-
nudnikom za izdelavo ponudb – točka 3.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb, to je do
14. 8. 2000.

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

Tehnični del (utež 60%):
– ustrezne tehnologije, terminski plan,

zagotavljanje kvalitete – 50,
– izobrazbena struktura kadra, predvide-

nega za izvedbo – 10,
– splošne delovne izkušnje ponudnika

– 10,
– reference na podobnih objektih – 30,
Skupaj točk – 100.
Finančni del (utež 40%):

– višina ponudbene cene glede na raz-
pisano vrednost.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika pri Karmen
Jurca, gr. inž., tel. 066/29-62-312.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena: ni
bila objavljena.

18.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 02/06-2000 Ob-28052
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete
5, 3310 Žalec, faks 03/710-27-44.

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

3. Kraj izvedbe del: Žalec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zuna-
nja ureditev parkirišča, povezovalna ce-
sta za Občino Žalec v Žalcu.

(b)
(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-

dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso pred-
videne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
mesec junij, dokončanje del je v 30 dneh.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na naslovu: Občina Žalec, Ulica
Savinjske čete 5, 3310 Žalec, tel.
03/715-313, faks 03/710-27-44, kon-
taktna oseba: Milan Gerželj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 30. 5. 2000 do 2. 6.
2000, v delovnem času.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na račun št. 50750-630-10238.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
16. 6. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Žalec, Oddelek za
okolje, prostor in komunalne zadeve, Ulica
Savinjske čete 5, vložišče, soba št. 42.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za zunanjo ureditev parkirišča, povezovalno
cesto za Občino Žalec v Žalcu”. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 6. 2000 ob
10. uri, na naslovu: Občina Žalec, Ulica
Savinjske čete 5, 3310 Žalec, sejna soba
št. 11/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-

nudbe v višini 3,000.000 SIT, z 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:
iz lastnih sredstev Občine Žalec. Pridržuje-
mo si pravico zmanjšati obseg del glede na
razpoložljiva sredstva, oziroma odstopiti od
izvedbe.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje z opredelitvijo in pooblasti-
lom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi: registracijo podjetja in
odločbo upravne enote.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 16. 6. 2000 po 9. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence 20 točk, podatki o strokovnem kadru
in tehnični opremi 10 točk, ponudbena ce-
na 40 točk, plačilni pogoji 10 točk, garanci-
je 10 točk in ostale ugodnosti 10 točk.

Investitor si pridržuje pravico:
– da najcenejše ponudbe ne izbere kot

najprimernejše,
– da v pogodbi določi natančnejše po-

goje,
– da odstopi od oddaje del ne glede na

razloge.
V teh primerih ponudnik nima pravice

uveljavljati odškodnine iz tega naslova.
16. Morebitne druge informacije o naroči-

lu: strokovne informacije posreduje Občina
Žalec, Oddelek za okolje, prostor in komunal-
ne zadeve, Milan Gerželj, tel. 03/715-313.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni.

18.
Občina Žalec

Št. 201/01 Ob-28102
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: OZG – OE ZD Kranj, Gosposvetska
c. 10, 4000 Kranj.

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

3. Kraj izvedbe del: Zdravstveni dom
Kranj, Gosposvetska c. 10, 4000 Kranj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

– gradbena dela pri adaptaciji RTG
oddelka, ocenjena vrednost del je
1,500.000 SIT;

– suhomontažna dela spuščenega
stropa, ocenjena vrednost del je
1,200.000 SIT;

– električna dela, ocenjena vrednost
del je 875.000 SIT;

– obnovitev podov, ocenjena vrednost
del je 4,025.000 SIT;

– slikopleskarska dela, ocenjena vred-
nost del je 1,200.000 SIT;

– demontaža, dobava in montaža
grelnih elementov, ocenjena vrednost del
je 1,050.000 SIT;
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– izdelava in postavitev opreme od-
delka (pohištvo), ocenjena vrednost del je
2,700.000 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 oddajo ali po posamez-
nem sklopu ali več sklopov ali vse skupaj.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudba se odda na
podlagi popisa del v razpisni dokumentaciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
julij 2000, dokončanje 31. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: OZG
– Zdravstveni dom Kranj, Gosposvetska c.
10, 4000 Kranj, Katarina Krišelj, tel.
064/282-101.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 29. 5. do 7. 6.
2000, med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR:
51500-603-32725, z virmanom ali s po-
ložnico.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 6. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zdravstveni dom Kranj, Gos-
posvetska c. 10, 4000 Kranj, tajništvo (Mil-
ka Kern), tel. 064/2820.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 6. 2000 ob 12. uri, Zdravstveni dom
Kranj, Gosposvetska c. 10, II. nadstropje –
knjižnica.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z vzorcem pogodbe iz razpisne do-
kumentacije ali ugodnejše.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudbe kot posamez-
ni izvajalec lahko predložijo vse pravne ose-
be in samostojni podjetniki, ki so registrirani
za opravljanje razpisane dejavnosti.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljene v splošnih in posebnih razpi-
snih pogojih naročnika.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 6. 2000 do
10. ure.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba za konkretni ogled
del – Milan Osterman, tehnična služba, tel.
064/2820.

Ponudniki, ki so sodelovali pri prvem raz-
pisu, lahko dvignejo razpisno dokumentaci-
jo proti predložitvi potrdila o plačilu za dvig
prvotne razpisne dokumentacije.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
22 z dne 10. 3. 2000, pod št. Ob-22584.

Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj

Št. 352-05-2/00-12 Ob-28124
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd, faks 0602/83-284.

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

3. Kraj izvedbe del: Goriški vrh.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vodo-
vod Dravograd (rekonstrukcija cevovo-
da Goriški vrh).

Ocenjena vrednost celote: 93,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudnik se lahko
poteguje za naročilo v celoti.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: v skladu z razpisni-
mi pogoji lahko ponudniki poleg projektira-
ne ponudijo tudi druge variante.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik, ki bo ponudil samo
svojo varianto, se ne bo upošteval.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
15. 8. 2000, dokončanje del: 31. 10.
2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravo-
grad, pisarna št. 23, Jerneja Ravnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 6. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija
brez projekta 5.000 SIT. Projekt je možno
dobiti na vpogled na sedežu Občine Dravo-
grad, pri Jerneji Ravnik, pisarna št. 23, do
12. 6. 2000, od 10. do 12. ure. Način
vplačila: virman, ŽR št. 51820-630-25594.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: do 26. 6. 2000
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Dravograd, Trg 4.
julija 7, 2370 Dravograd, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 6. 2000 ob 11. uri, Občina Dravo-
grad, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, sej-
na soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog ali trasirana menica z menič-
no izjavo v višini 5% ponudbene cene.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: navedena v razpisni
dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in 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: 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisnimi pogoji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba: Jerneja Ravnik, tel.
0602/83-011.

17., 18.
Občina Dravograd

Št. 403-417/98 Ob-28161
1. Naročnika: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana, faks 13-12-327, Občina
Litija, Jerebova ul. 14, 1270 Litija, faks
883-835.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Litija, Bevkova ulica.
4. Predmet, vrsta in obseg zahtevanih

gradbenih del: izvedba GOI del z zuna-
njo ureditvijo za novogradnjo Gimnazi-
je Litija.

Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
razpisanih del je 550,000.000 SIT

(b), (c)
5. (a) Sprejemljivost ponudbenih variant:

ni dopustna.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
po podpisu pogodbe, rok dokončanja del
oktober 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
EE engineering d.o.o., Železna cesta 16,
Ljubljana, kontaktna oseba Borut Zabret,
u.d.i.g., tel. 47-35-224, faks 47-35-223,
ob predložitvi potrdila o vplačilu prispevka
za razpisno dokumentacijo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo do 9. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: cena razpisne dokumentacije:
25.000 SIT, način plačila: nakazilo na ŽR EE
engineering, d.d., št. 50102-601-208610 s
pripisom “Gimnazija Litija”.

8. (a) Rok predložitve ponudbe: upošte-
vane bodo ponudbe, ki bodo prispele dne
29. 6. 2000 do 12. ure

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: EE engineering, Železna ce-
sta 16, Ljubljana 1000.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj
za Gimnazijo Litija”. Na kuverti mora biti po-
poln naslov ponudnika .

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 30. 6. 2000 ob 9. uri na Mini-
strstvu za šolstvo in šport – Služba za inve-
sticije, Trubarjeva 3/V v veliki sejni sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančna zavarovanja resnosti ponudbe:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od razpisne vrednosti ponujenih del,
z veljavnostjo trajanja ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
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ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: naročilo financirata naročnika iz prora-
čunskih sredstev Republike Slovenije in
Občine Litija. Naročnik bo opravljena dela
plačeval na način in v rokih navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna RS in na
njegovi  podlagi  izdanih  podzakonskih
aktov.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z gradbeno pogodbo
bo naročilo prevzel glavni izvajalec z mož-
nostjo sodelovanja podizvajalcev za posa-
mezne vrste del, ki jih mora navesti v po-
nudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa, fi-
nančno poslovne in tehnične sposobnosti
ponudnika: ponudnik mora ponudbi priložiti
ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva
razpisna dokumentacija.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 28. 6. 2000.

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

a) reference ponudnika in podizvajalcev
za tovrstna dela: 20%,

b) ponudbena cena: 40%,
c) finančna sposobnost: 15%,
d) rok izvedbe: 10%,
e) garancijski rok za izvedena dela in

vgrajene materiale: 15%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: EE engineering, d.d., Železna ce-
sta 16, Ljubljana, Borut Zabret, u.d.i.g.,
tel. 47-35-224, faks 47-35-223, vsak de-
lavnik od 8. do 10. ure, e-mail: borut.za-
bret@ee-eng.si

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu: Uradni list RS, št. 102 z dne
17. 12. 1999.

18.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-28162
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta krških žrtev 1,
0608/222-21.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Krško, Spod-
nji Grič.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja zdravstvenega doma v Krškem; orien-
tacijska vrednost naročila 890,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora izvedbo v skla-
du z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden za-
četek del je avgust 2000, predviden čas
izvedbe je 16 mesecev.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Krško, Oddelek za gospodarsko infra-
strukturo, CKŽ 14, Krško.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: zadnji rok za prev-

zem razpisne dokumentacije je 7 dni pred
iztekom razpisnega roka. Na omenjenem
naslovu lahko dobijo na vpogled tudi pro-
jektno dokumentacijo (PGD).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT in jih je potreb-
no nakazati na ŽR Občine Krško, št.
51600-630-13042.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo po-
nudbo predložiti na naslov naročnika naj-
pozneje do 27. 6. 2000 do 10. ure.

Ponudniki  predložijo  ponudbe  v  zapr-
ti  kuverti  z  označbo  “Ne  odpiraj,  ponud-
ba  za  izgradnjo  Zdravstvenega  doma  v
Krškem”.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za
gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških
žrtev 14, 8270 Krško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 6. 2000 ob 11. uri, v prostorih naročni-
ka, sejna soba D.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega naročila, ki mora veljati
vsaj 90 dni od roka, določenega za predlo-
žitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
javno naročilo delno financira naročnik in
delno Republika Slovenija iz proračunskih
sredstev. Naročnik bo plačal opravljena de-
la v plačilnih rokih, navedenih v zakonu o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 9/00) in na njegovi podlagi
izdanih podzakonskih aktov.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu ponudniku, ki lahko an-
gažira podizvajalce, pod pogoji iz 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:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati fizič-
no-poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije.

14. Datum, po katerema 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): cena,
reference, rok izvedbe in ostala merila, kot
so navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo dodatne informacije po-
nudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtevkov, ki jih bo prejel najkasneje 10
dni pred rokom za predložitev ponudb na
naslov: Občina Krško, Oddelek za gospo-
darsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev
14. Možen je vpogled v razpoložljivo
projektno dokumentacijo po predhodni na-
javi pri kontaktni osebi javnega naročila Ja-
nji Špiler, univ. dipl. inž. gr., tel.
0608/22-771.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 12 z dne 11. 2. 2000,
Ob-20719.

18.
Občina Krško

Št. 407-0007/2000 Ob-28163
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, faks
061/13-12-327.

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

3. Kraj izvedbe del: Univerza v Ljubljani,
Visoka šola za zdravstvo, Poljanska c. 26a,
1000 Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: nad-
gradnja obstoječega objekta, GOI in pro-
tipotresna zaščita zgradbe – I. faza, po
načinu “ključ v roke”.

Ocenjena vrednost naročila znaša
140,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden za-
četek del je 17. 7. 2000; predviden datum
zaključka je 22. 9. 2000, s pridobitvijo upo-
rabnega dovoljenja. Izvajalec mora naročni-
ku omogočiti pričetek opremljanja objekta
1. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
pooblaščenec investitorja LIZ-inženiring,
d.d., Vurnikova 2, Ljubljana, v 5. nadstrop-
ju, v sobi št. 511, med 10. in 12. uro, tel.
061/23-44-000.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko interesenti dvignejo do vključno
2. 6. 2000 do 12. ure, od dneva te objave.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 50.000 SIT.

Način plačila: na žiro račun št.
50102-601-11966. Ob dvigu razpisne do-
kumentacije je potrebno predložiti virman o
izvršenem plačilu. Projektno tehnična doku-
mentacije je na vpogled na LIZ-inženiringu,
d.d., Ljubljana, Vurnikova 2.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
26. 6. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: LIZ-inženiring, d.d., Ljublja-
na, Vurnikova 2, soba V/511.

Zapečatena ovojnica mora biti jasno oz-
načena s pripisom “Ponudba – ne odpiraj”,
za Visoko zdravstvena šola. Na ovojnici mo-
ra biti popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 26. 6. 2000 ob 12.
uri, v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport,
Trubarjeva 3/V, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi predložiti bančno
garancijo v višini 10% od razpisane vredno-
sti, z veljavnostjo najmanj 95 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik. Način
plačevanja z roki je določen z razpisno do-
kumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.

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:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– da so registrirani za opravljanje tovrst-
nih dejavnosti,

– da so zmožni izvesti razpisana dela v
razpisanih rokih,

– da ima dovolj kadrov in ustrezno teh-
nološko opremo,

– pozitivno bilančno stanje v zadnjih treh
letih,

– da izpolnjuje vse druge pogoje, dolo-
čene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 26. 6. 2000.

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

– ponujena cena,
– rok dokončanja,
– dosedanje izkušnje in reference,
– garancijski roki,
– finančna sposobnost ponudnika (zamik

plačil za več kot 60 dni).
Merila in način določanja teže so točno

razvidna iz razpisnih pogojev investitorja.
Končni kriterij za ugotavljanje najugodnej-
šega ponudnika bo seštevek točk. Najce-
nejši ponudnik ni nujno najugodnejši.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsa tolmačenja in informacije o naroči-
lu lahko dobite pri Janezu Sitarju, vsak dan
od 8. do 10. ure, od dneva objave razpisa
do vključno 20 dni po objavi na naslovu:
LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova 2, Ljubljana,
tel. 061/23-44-000, faks 061/23-44-050.

17., 18.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-28164
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, faks 061/13-12-327 (Služba za inve-
sticije).

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

3. Kraj izvedbe del: Študentski dom 3 v
Mariboru, Tyrševa 30.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: pre-
kritje in rekonstrukcija študentskega do-
ma 3. Vrednost del je 60,000.000 SIT.

(b), (c)

5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
junij 2000 in dokončanje del september
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Projekt MR inženiring, d.d., 2000 Mari-
bor, Svetozarevska 10, soba 418, Branka
Manfreda, tel. 062/229-70-30, faks
062/25-25-569.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v 20 dneh po ob-
javi, vsak delovnik od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilu o pla-
čilu 20.000 SIT (v ceni je zajet DDV) na ŽR
51800-601-10612, Projekt MR inženiring,
d.d. (davčna št. 80298133).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki predložijo po-
nudbo do 26. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Projekt MR inženiring, d.d.,
2000 Maribor, Svetozarevska 10.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 2000 ob
14. uri, v sejni sobi Projekta MR inženiring,
d.d., 2000 Maribor, Svetozarevska 10.

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 10% ocenjene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

12.
13. 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, ki ima ustrezno
registracijo za izvedbo vseh razpisanih del
in tehnične ter finančne sposobnosti, zahte-
vane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji po-
nudbe v razpisanem roku ponudniki ne mo-
rejo več umakniti ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji (ponudbe-
na cena, rok).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na istem
naslovu kot razpisna dokumentacija, na pod-
lagi pisnih vprašanj oziroma vprašanj po fak-
su, ki prispejo v 20 dneh po objavi. Odgo-
vori bodo posredovani vsem, ki so dvignili
razpisno dokumentacijo.

17., 18.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 35101-6/2000 Ob-28166
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Murska Sobota, Kar-
doševa 2, 9000 Murska Sobota, faks
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 delov,
ki se bodo oddajali posamično: ureditev par-
kirišča ob Industrijski ulici v Murski So-
boti; ocenjena vrednost 16,000.000 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: pričetek del
julij 2000, rok dokončanja največ 60 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota, soba št. 20/II.
nadstropje, pri Jožici Viher.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT na ŽR
51900-630-76001.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 19. 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:
19. 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 višini 10% ocenjene
vrednosti, z veljavnostjo 19. 8. 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: pisna 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:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za oddajo
ponudb, tj. 19. 6. 2000 od 12. ure naprej.

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

– cena 60%,
– reference pri podobnih delih 15%,
– plačilni pogoji 15%,
– rok izvedbe 10%.
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.
Občina Murska Sobota

Ob-28168
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana.



Stran 4238 / Št. 44 / 26. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: INCE Mengeš.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
benoobrtniška dela z zunanjo ureditvijo,
181,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ne.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
15. 8. 2000, dokončanje del: 1. 6. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
INCE Mengeš, Ropretova c. 23, Mengeš,
kontaktna oseba: Jože Mlakar.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na žiro račun
INCE Mengeš, 50120-603-55419.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
29. 6. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: INCE Mengeš, Ropretova
23, 1234 Mengeš.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”,
s številko objave tega javnega razpisa in
navedbo predmeta naročila, in sicer: “Javni
razpis – GOI dela INCE Mengeš”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 6. 2000 ob
12. uri, v prostorih Gasilsko-godbenega
doma, Zavrti 2, Mengeš.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja so nadrob-
no opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: razvidno iz 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:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (27. 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: rok izvedbe,

reference ponudnika, garancijski rok, po-
nujena cena in dodatne ugodnosti.

16.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 100 z dne 10. 12. 1999.

18.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Ob-28169
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik svinca in cinka Mežica v zapi-
ranju, d.o.o., Glančnik 6, 2392 Mežica, faks
0602/8700-165.

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

3. Kraj izvedbe del: Štoparjev odval v
Heleni, Občina Črna na Koroškem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zaščita
in sanacija površine halde Štoparjev od-
val.

Ocenjena vrednost del je 26,316.500
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, v kompletu.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantnih rešitev ni.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: tretji kvartal
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik svinca in cinka Mežica v zapiranju,
d.o.o., Glančnik 6, 2392 Mežica, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 6. 2000,
vsak delovnik od 12. do 14. ure, s pred-
hodno telefonsko najavo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51830-601-20119, pred
dvigom razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 6. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RSC Mežica v zapiranju,
d.o.o., Glančnik 6, 2392 Mežica, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 6. 2000 ob 9. uri, RSC Mežica v zapi-
ranju, d.o.o., Glančnik 6, 2392 Mežica, sej-
na soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od orientacij-
ske vrednosti ponudbe, z veljavnostjo 30
dni po sprejetju sklepa o izbiri najugodnej-
šega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja in roki bodo določeni s
pogodbo.

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 teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
obrazec BON 1 in BON 2, dokazila o porav-
nanih davčnih obveznostih, izpisek iz sod-
nega registra, iz katerega je razvidno, za
katero dejavnost je ponudnik registriran.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
izdajo ponudbe.

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

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatna pojasnila lahko ponudniki do-
bijo v RSC Mežica v zapiranju, d.o.o.,
Glančnik 6, 2392 Mežica, tel.
0602/8700-160.

17., 18.
Rudnik svinca in cinka Mežica

Št. 398/2000 Ob-28172
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Študentski domovi v Ljubljani, C. 27.
aprila 31, 1000 Ljubljana.

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

3. Kraj izvedbe del: stolpič VIII., Študent-
ski domovi v Ljubljani.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va sanitarij.

Ocenjena vrednost: 24 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: julij–avgust
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Štu-
dentski domovi v Ljubljani, C. 27. aprila 31,
1000 Ljubljana, kontaktna oseba Mojca
Oražem, tel. 061/123-21-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije: 5.000 SIT, način plačila: virmansko ali
s položnico na žiro račun naročnika, št.
50106-603-50428.

Informacije zainteresirani ponudniki lah-
ko dobijo najkasneje do 19. 6. 2000, na
pooblaščenem inženiringu Proplus, d.o.o.
– Bojana Sovič, tel. 062/250-41-100.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 26. 6. 2000 do
10. ure (datum prispetja).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Študentski domovi v Ljubljani,
C. 27. aprila 31, 1000 Ljubljana (vložišče).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 26. 6. 2000 ob 12. uri,
na naslovu: Študentski domovi v Ljubljani,
C. 27. aprila 31, 1000 Ljubljana.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
ter z navedbo predmeta naročila in številko
objave. Na kuverti mora biti popoln naslov
ponudnika.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne ga-
rancije za resnost ponudbe ter ustrezno iz-
javo banke za dobro izvedbo del v pogod-
benem roku ter odpravo pomanjkljivosti v
garancijskem roku, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije, plačljive v 60 dneh po
uradnem prejetju potrjenih situacij.

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 ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 26. 8. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
50%, reference 15%, garancijski rok 15%,
rok izvedbe 10%, finančna usposobljenost
10%.

Ponudniki bodo o izidu obveščeni sklad-
no z zakonom.

16., 17., 18.
Študentski domovi v Ljubljani

Št. 40501-14/00-34 Ob-28173
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, 061/714-005.

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

3. Kraj izvedbe del: Domžale.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: Cesta
talcev – razširitev ceste, izgradnja hod-
nika za pešce, javna razsvetljava ter za-
menjava vodovoda, ocenjena vrednost
14,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 15. 7.
2000, končanje del 19. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT, št. ŽR
50120-630-810230, sklic – javni razpis.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 6. 2000.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis

– Cesta talcev”. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 6. 2000 ob 16. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija v višini 5% ponudbene vrednosti,
z veljavnostjo do izteka opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije, rok plačila 60 dni.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 80%,
– reference ponudnika 20%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba v zvezi z javnim razpi-
som je Iztok Obreza, univ. dipl. inž. str., tel.
061/724-20-22.

17., 18.
Občina Domžale

Št. 40501-13/00-34 Ob-28174
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, 061/714-005.

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

3. Kraj izvedbe del: Domžale.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja Savske ceste od križišča Rondo do
Krakovske ulice, ocenjena vrednost
40,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 10. 7.
2000, končanje del 14. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT, št. ŽR
50120-630-810230, sklic – javni razpis.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 6. 2000.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– Savska cesta”. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 6. 2000 ob 16. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija v višini 5% ponudbene vrednosti,
z veljavnostjo do izteka opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije, rok plačila 60 dni.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 80%,
– reference ponudnika 20%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba v zvezi z javnim razpi-
som je Iztok Obreza, univ. dipl. inž. str., tel.
061/724-20-22.

17., 18.
Občina Domžale

Št. 40501-15/00 Ob-28176
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 061/714-005.

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

3. Kraj izvedbe del: Domžale.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izvaja-
nje talne signalizacije na območju Obči-
ne Domžale (8,000.000 SIT).

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: julij 2000, 15.
avgust 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe, Savska 2, 1230 Domžale, tajniš-
tvo – 1. nadst.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR št.
50120-630-810230, sklic na – javni razpis.

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 Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– ponudba – talna signalizacija”. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 6. 2000 ob 15.30, Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, konferenč-
na soba, I. nadst.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije, rok plačila 60 dni.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Domžale, Savska 2, Domžale,
kontaktna oseba: Primož Tonkli, gr. teh.,
tel. 713-681, faks 714-005.

17., 18.
Občina Domžale
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Št. 403-06/00-02 Ob-28184
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Občina Ig, Ig 72, 1292 Ig,
061/2862-229.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine Ig.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: preplastitev
lokalne ceste Ig–Golo v dolžini 1.200 m:

– protiprašna zaščita javne pešpoti Ig od
h. št. 62–64 v dolžini 90 m.

– protiprašna zaščita avtobusnega
obračališča Podkraj h. št. Tomišelj 46, v
dolžini 50 m.

Ocenjena vrednost znaša 18,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 15.
julija 2000, končanje avgusta 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ig, Ig 72, 1292 Ig.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za 5.000 SIT s položnico
na žiro račun št. 50101-630-810160, Ob-
čina Ig.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ig, Ig 72, 1292 Ig.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 6. 2000 ob 16. uri, na Občini Ig, Ig 72,
1292 Ig.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od vrednosti
ponudbe, ki mora veljati najmanj 90 dni od
datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni po izstavitvi 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:
določeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 6. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
Občina Ig

Ob-28220
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Galerija Božidar Jakac, Grajska ce-
sta 45, 8311 Kostanjevica na Krki, faks
0608/87-335, tel. 0608/87-008.

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

3. Kraj izvedbe del: Grajska cesta 45,
Kostanjevica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: dokon-
čanje zahodnega opečenega dela sa-
mostanskega kompleksa, ocenjene vred-
nosti 140,000.000 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 se lahko
potegujejo le za vse skupaj – celoten obseg
razpisanih del.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi svo-
je variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je avgust 2000 in rok dokončanja
7 mesecev.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ga-
lerija Božidar Jakac, Grajska cesta 45, 8311
Kostanjevica na Krki, faks 0608/87-335, tel.
0608/87-008, v tajništvu pri Minki Veliče-
vič, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 6. 2000,
vsak delovnik od 8. do 12. ure (projekti na
vpogled).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o na-
kazilu 40.000 SIT (v ceni je vključen DDV)
na ŽR št. 51600-603-30762, Galerija Bo-
židar Jakac (davčna št. 82833105).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pred-
ložiti do 26. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Galerija Božidar Jakac, Graj-
ska cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki.

Ponudba mora biti predložena v zapeča-
teni kuverti z oznako “Ponudba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta javnega naročila. Na
kuverti mora biti polni naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 27. 6. 2000 ob 9. uri, v
knjižnici Galerije Božidar Jakac, Grajska
cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki, v
knjižnici.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
nepreklicna bančna garancija vnovčljiva na
prvi poziv za resnost ponudbe, v višini 10%
razpisane vrednosti del, z veljavnostjo po
razpisni dokumentaciji in nedvoumno izjavo
banke z obvezo o predložitvi bančne garan-
cije za dobro izvedbo pogodbenih obvez-
nosti v višini 10% pogodbene vrednosti in z
rokom veljavnosti pogodbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik 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:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki ima ustrezno registracijo za izvedbo vseh
razpisanih del, ter predloži vse listine o teh-
nični in finančni sposobnosti, zahtevane v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so prikazana v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na istem
naslovu kot razpisna dokumentacija, na pod-
lagi pisnih vprašanj oziroma vprašanj po te-
lefaksu, ki prispejo v 20 dneh po objavi.
Odgovori bodo posredovani vsem, ki so
dvignili razpisno dokumentacijo (tel.
0608/87-008, faks 0608/87-335).

17., 18.
Galerija Božidar Jakac

Ob-28182
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5,
3310 Žalec, tel. 063/715-313, faks
063/710-27-44.

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

3. Kraj izvedbe del: Petrovče.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja prizidka telovadnice in rekonstrukci-
ja obstoječe telovadnice pri Osnovni šo-
li Petrovče.

Ocenjena vrednost del znaša
149,500.000 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 ponud-
be, ki bodo vsebovale vsa razpisana dela.

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
takoj po podpisu pogodbe, zaključek del 6
mesecev po podpisu pogodbe.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Žalec, Oddelke za gospodarske in ne-
gospodarske dejavnosti, Ul. Savinjske čete
5, 3310 Žalec, soba št. 52/II.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. junija
2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazilo na ŽR
naročnika št. 50750-630-10238, namen
nakazila: za razpisno dokumentacijo – telo-
vadnica Petrovče.

8. a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je
potrebno predložiti ponudbe: 26. junij
2000 do 13. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Žalec, Ul. Savinjske
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čete 5, 3310 Žalec. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom: Ne
odpiraj – telovadnica Petrovče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. junij 2000 ob 14. uri v sejni dvorani
Občine Žalec.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% od vrednosti ponudbe, veljavna do
31. 7. 2000.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

12. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dovoljeno, če ji bo dodeljeno javno naro-
čilo: 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:
navedene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od skrajnega ro-
ka za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na
naslovu Občina Žalec, Oddelek za gospo-
darske in negospodarske dejavnosti, Ul.
Savinjske čete 5, Žalec, soba št. 52/II,
kontaktna oseba naročnika Tanja Razbor-
šek-Rehar, tel. 063/715-313 v času traja-
nja razpisa vsak dan od 7. do 9. ure.

17., 18.
Občina Žalec

Št. 35300-27/97-3 Ob-28226
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Preddvor, Dvorski trg 10,
Preddvor, faks 064/458-10-20.

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

3. Kraj izvedbe del: Bašelj.
4. (a), (b)
(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-

dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava tehnične dokumentacije in grad-
nja čistilne naprave 500 PE. Ocenjena
vrednost del 15,000.000 SIT.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost in
nesprejemljivost variant: ponudnik ponudi
svojo varianto projekta in izvedbo gradbe-
nih del.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
1. oktober 2000, dokončanje del v skladu
s ponudbo.

7. (a) Polni  naslov  službe,  od  katere
se  lahko  zahteva  razpisno  dokumenta-
cijo: Občina Preddvor, Dvorski trg 10,
Preddvor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do vključno 9. 6.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, plačilo; z goto-
vino v sprejemni pisarni Občine Preddvor
ali z nakazilom na tekoči račun št.
51500-630-50197.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 16. 6. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Preddvor, Dvorski
trg 10, Preddvor.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čatenih ovojnicah. Na ovitku mora biti na-
slov naročnika z vidno oznako: “Razpis za
projektiranje in gradnjo čistilno naprave Ba-
šelj 500 PE – odpira le razpisna komisija “
na prednjem levem gornjem kotu je naslov
in žig ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 16. 6. 2000 ob
10. uri v prostorih Občine Preddvor, Dvor-
ski trg 10, Preddvor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisnih pogojih.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedeno v razpisnih pogojih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po izteku roka za
izdajo ponudbe.

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

16., 17., 18.
Občina Preddvor

Ob-28229
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Brda, Trg 25. maja 2,
5212 Dobrovo, tel. 065/135-10-30 faks
065/135-10-39.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Vipolže - Vila Vipolže.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
beno obrtniška dela za obnovo strehe;
13,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ne.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: da.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: da.

6. Datum  predvidenega  pričetka  in
dokončanja  del  ali  čas  izvedbe:  pričetek
del 1. 7. 2000, dokončanje del 30. 9.
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo,
kontaktna oseba Simčič Tonka, tel.
065/135-10-35.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR Občine
Brda, Dobrovo 52000-630-7017.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 6. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Brda, Trg 25. maja
2, 5212 Dobrovo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj“ s
številko objave tega javnega razpisa in na-
vedbo predmeta naročila in sicer: “Javni raz-
pis - Vila Vipolže.“

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 2000 ob 13. uri v prostorih Občine
Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo.

10. Znesek vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna 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. Ponudba je v veljavi 30 dni po
odpiranju.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: cena, refe-
rence, garancijski rok, rok izvedbe.

16., 17., 18.
Občina Brda

Ob-28250
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, faks
066/527-185.

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

3. Kraj izvedbe del: Ortopedska bolni-
šnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija oddelka slikovne diagnostike
– B klet Otropedske bolnišnice Valdol-
tra, v ocenjeni vrednosti 25,000.000 SIT.
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(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
21. 7. 2000, konec del 22. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, pri
Alenki Vodopivec, tel. 066/426-218, faks
066/528-185.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko dvignejo vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (DDV je vklju-
čen) na žiro račun Ortopedske bolnišnice
Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, št.
51400-603-60333, pri Agenciji za plačilni
promet Koper, z navedbo davčne številke.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: do 20. 6. 2000
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 6. 2000 ob 11. uri, v Ortopedski bolni-
šnici Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, v
sejni sobi nad bolnišnično lekarno.

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 10% razpisane vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po pogojih, določenih v razpisni dokumen-
taciji.

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:

– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

– dokazilo o solventnosti, poravnanih ob-
veznostih in zakonitem poslovanju,

– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah, potrebnih za izvedbo
javnega naročila,

– popolnost ponudbe,
– skladnost s projektantskimi opisi in

projektno dokumentacijo,
– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-

mentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do 1. 8. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– reference pri sorodnih delih,
– reference pri sorodnih delih pri na-

ročniku,

– morebitne druge ugodnosti ponud-
nika.

Najnižja cena ni nujno najugodnejša.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: strokovne informacije posreduje Jožef
Vrčon, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Ja-
dranska c. 31, Ankaran, tel. 066/426-220.

17., 18.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-28299
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: cesta G2-Ribče-Li-
tija.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: rekonstrukcija ceste G2-108 od-
sek 1182 Ribče-Litija od km 1.300 do
km 2.400 in od km 3.020 do km 3.300.

Ocenjena vrednost vseh del:
730,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(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 potreb-
no izvesti v roku 6 mesecev 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 Ljublja-
na, 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 10.000 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: 27. 6. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 – vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
rekonstrukcijo ceste G2-108 odsek 1182
Ribče-Litija od km 1.300 do km 2.400 in
od km 3.020 do km 3.300.” – T. K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 27. 6. 2000
ob 9. uri, na naslovu Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka 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 mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo fi-
nancira 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. 9/00) 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 teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
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: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana;

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17.
Direkcija RS za ceste

Ob-28300
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: cesta G2 Trbov-
lje-Hrastnik.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: rekonstrukcija ceste G2-108 od-
sek 1158 Trbovlje-Hrastnik od km
1.100 do km 1.800.

Ocenjena vrednost vseh del:
210,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(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 potreb-
no izvesti v roku 6 mesecih po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
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zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, 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 10.000 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: 27. 6. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
rekonstrukcijo ceste G2-108 odsek 1158
Trbovlje-Hrastnik od km 1.100 do km
1.800.” – R. P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 27. 6. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka 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 mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo fi-
nancira 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. 9/00) 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
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

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 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in

zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana;

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17.
Direkcija RS za ceste

Št. 05321/00 Ob-28310
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.

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

3. Kraj izvedbe del: 2104 Pobrežje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja adaptacija obstoječih prostorov in
izgradnja prizidka pošte 2104 Pobrežje
v predvideni vrednosti 55,000.000 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 in pridobitvi gradbenega do-
voljenja, zaključek 4 mesece po podpisu
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter
Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor,
tel. 062/449-200, 449-23-02, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 6. 2000.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 6. 2000 ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% od ponudbene vrednosti z veljavnostjo
do 31. 7. 2000.

11.
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:

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

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

– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-

teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni bloka žiro računa iz
obrazca BON 2 zaporedna številka 6 največ
10 dni v preteklih 6 mesecih od dneva se-
stavitve obrazca ali potrdilo poslovne ban-
ke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih
6. mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,

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

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja v preteklem letu (obrazec BON 1 III/7)
ne presega 5% skupnih prihodkov (obrazec
BON 1 I/7),

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravilno in pravočasno izpolnih pogodbe-
nih obveznosti iz prejšnjih pogodb ali ni do-
stavil originalnih dokumentov, ki niso starej-
ši kot 30 dni oziroma notarsko overjene
fotokopije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 7. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60 točk, reference 40 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: sestanek 19. 6. 2000 ob 11. uri na
sedežu družbe Slomškov trg 10, Maribor,
Služba za gradbeništvo in arhitekturo.

17., 18.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 64000-001/99 Ob-28324
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Benedikt, Benedikt v Sloven-
skih gorcah 16a, 2234 Benedikt v Sloven-
skih goricah, faks 062/703-60-81.

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

3. Kraj izvedbe del: Benedikt v Sloven-
skih goricah.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: dogra-
ditev otroškega vrtca Benedikt, v oce-
njeni vrednosti 11 mio SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: dela se oddajo vsa skupaj.

(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: pričetek del
avgust 2000, dokončanje del oktober
2000. Investicija se bo izvajala v eni fazi.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Benedikt, Benedikt v Slovenskih gor-
cah 16a, 2234 Benedikt v Slovenskih gori-
cah.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. junij 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virmansko na
ŽR: 51850-630-26037.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. junij 2000 do 12.
ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Benedikt, Benedikt
v Slovenskih gorcah 16a, 2234 Benedikt v
Slovenskih goricah.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. junija 2000 ob 12. uri v prostorih Obči-
ne Benedikt, Benedikt v Slovenskih gorcah
16a, Benedikt v Slovenskih goricah.

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 znesku 5% od vrednosti
orietacijske cene z veljavnostjo 30 dni po
datumu izdaje sklepa o izbiri.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Plačevanje po situacijah z zapadlostjo
60 dni od datuma potrditve računa-situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalci, oziroma kot
skupni izvajalci z nedvoumno opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

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

– da ima vsa predpisana dovoljenja za
opravljanje dejavnosti s področja izvedbe
javnega naročila, ki jih dokažejo s fotokopi-
jo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo
60 dni, oziroma samostojni podjetniki s pri-
glasitevijo pri davčnem organu ter odločbo
o izpolnjevanju predpisanih pogojev za
opravljanje dejavnosti,

– podjetja izkažejo finančno sposobnost
z bonitetnim obrazcem BON1, BON2 in
BON3, ki niso starejši od 30 dni, samo-
stojni podjetniki pa se izkažejo s potrjeno
davčno napovedjo za zadnje davčno obdob-
je in potrdilom o poravnanih davčnih obvez-
nostih,

– da ima ustrezne reference,
– da ima zadostne proste tehnične

zmogljivosti,
– da ni v postopku prisilne poravnave,
– da ni v stečajnem ali likvidacijskem po-

stopku in
– obrazci, popisi del in povzetek projek-

ta so v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za določitev najugodnejšega ponudnika so:
cena 60%, reference 10% ,dolžina garanci-
je10%, finančne ugodnosti 10% in referen-
ce 10%. Natančnejša metodologija za upo-
rabo meril za določitev najugodnejšega po-
nudnika je v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse dodatne informacije o naročilu do-
bite pri Ivanu Jemenšku, na telefonu
062/703-60-36, faksu 062/703-60-81 ali
na e-mailu: o.be@siol.net.

17., 18.
Občina Benedikt

Ob-28331
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Stanovanjski sklad občine Postojna,

Ljubljanska 4, 6230 Postojna, št. faksa
067/280-731.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine Po-
stojna.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih in gradbeno-obrtniških del in ocenjena
vrednost celote in delov, ki se bodo oddaja-
li posamično:

A) Krovsko kleparska dela. Ocenjena
vrednost del znaša 5,700.000 SIT.

B) Zamenjava stavbnega pohištva.
Ocenjena vrednost del znaša 6,800.000 SIT.

C) Parketarska in slikopleskarska
dela. Ocenjena vrednost del znaša
3,000.000 SIT.

D) Strojne in elektroinstalacije. Oce-
njena vrednost del znaša 5,000.000 SIT.

E) Popolna obnova štirih stanovanj.
Ocenjena vrednost del znaša 8,700.000
SIT.

F) Zamenjava ostrešja in ureditev
mansardnega stanovanja, obnova fa-
sade. Ocenjena vrednost del znaša
13.500.000 SIT.

G) Drobna vzdrževalna dela v stano-
vanjih. Ocenjena vrednost del znaša
3,000.000 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: oddaja del je predvi-
dena za vsak sklop del posebej (A do G).

(c) Podatki o namenu gradbenih in grad-
beno obrtniških del, kadar je vključena tudi
izdelava projektov: potrebno dokumentaci-
jo pridobi naročnik.

5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora biti
izdelana po zahtevah razpisne dokumenta-
cije, variante ponudbe niso sprejemljive

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj
po podpisu pogodbe, zaključek do 31. 12.
2000, razen za sklope:

A: zaključek do 31. 10. 2000.
B: zaključek do 30. 11. 2000.
E: zaključek do 30. 9. 2000.
F: zaključek do 15. 10. 2000.
7. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjska, d.o.o., Volaričeva 5, 6230 Po-
stojna, tel.: 067/200-702, faks
067/200-701, kontaktna oseba: Tomaž
Marušič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
razpisa vsak delovni dan med 8. in 14. uro,
do vključno 19. 6. 2000 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT za posamezen
sklop, razen za sklop F, kjer znaša plačilo
razpisne dokumentacije 10.000 SIT, z vir-
manskim nalogom ali položnico, na ŽR Sta-
novanjska, d.o.o., št.: 52200-601-15479.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene do torka 27. 6.
2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine

Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna,
pisarna št. 4.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – ne odpiraj“,
z navedbo sklopa za katero se oddaja po-
nudba za javno naročilo. Na kuverti mora
biti popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v torek, 27. 6. 2000, ob 14. uri, na naslo-
vu: Stanovanjski sklad občine Postojna,
Ljubljanska c. 4, pisarna št. 4.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe,če so v tem postopku zahtevana:
v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni roki znašajo 60 dni, ostali pogoji 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:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finanč-
ne, poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du s splošnimi in posebnimi pogoji razpisne
dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe 31. 7. 2000.

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

– ponudbena cena (40 točk),
– plačilni pogoji (20 točk),
– rok izvedbe  (15 točk),
– strokovna usposobljenost

in reference (15 točk),
– ostale ugodnosti (10 točk).
Največje število točk je 100.
Najustreznejša ponudba posameznega

merila ima najvišji rang.
16. Morebitne druge informacije o javnem

naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije o javnem naročilu na naslovu: Sta-
novanjska, d.o.o., Volaričeva 5, 6230 Postoj-
na, tel.: 067/200-702, faks 067/200-701,
kontaktna oseba: Tomaž Marušič.

Naročnik si pridržuje pravico oddati
manjši obseg del od razpisanih, oziroma si
pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z
najugodnješim ali katerimkoli ponudnikom
zaradi finančnih ali drugih razlogov. V obeh
primerih ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

17., 18.
Stanovanjski sklad občine Postojna

Št. 0501/48-3-308/65 Ob-28332
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 061/132-5125, telefaks št.
061/315-073.

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

3. Kraj izvedbe del: Maistrova 2, Policij-
ska uprava Maribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
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ja I. nadstropja objekta Maistrova 2, PU
Maribor, obsega naslednja dela:

I. gradbena dela:
a) rušitvena dela,
b) betonska dela,
c) zidarska dela,
d) siporex-plohi,
e) tesarska dela;
II. obrtniško-inštalaterska dela:
a) ključavničarska dela,
b) mizarska dela,
c) obešeni stropovi (sekundarni),
d) slikopleskarska dela,
e) tlaki,
f) keramičarska dela,
g) elektroinštalacije,
h) strojne inštalacije,
i) razno.
Skupna ocenjena vrednost naročila zna-

ša: 17,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi
vsa dela, ki so predmet javnega naročila, v
celoti, torej oba sklopa (I. in II.) v kompletu.
Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje
del posameznega sklopa ali za izvajanje po-
sameznih del iz posameznega sklopa.

(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano (osnovno) varianto ponudbe. V
primeru, da ponudnik ponudi še variantno
ponudbo, se ta ne bo upoštevala.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvedbe vseh del je 1. 9. 2000, rok
izvedbe pa je 60 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve: Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Ma-
rinki Hlade, kontaktna oseba Franc Hrabar,
tel. 061/172-4904 ali 041/520-807.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od
12. do 14. ure, razen dnevov, ko državni
organi ne delajo.

(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: 308-65-00.

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, v 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.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, Štefanova 2, vložišče, 1501 Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 7. 2000, ob 13. uri, Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
pogoji so podani v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva,
ko naročnik uradno prejme situacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi
gradbenih in obrtniških del za sanacijo I.
nadstropja objekta Maistrova 2, PU Mari-
bor, v skladu z razpisno dokumentacijo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega ro-
ka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 130 dni od dneva odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
finančno stanje ponudnika, reference ka-
drov ter reference ponudnika in morebitne-
ga podizvajalca, kooperanta oziroma poslov-
nega partnerja.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be dosežejo: za ceno 35 točk, za finančno
stanje ponudnika 8 točk, za reference ka-
drov 8 točk ter za reference ponudnika in
morebitnega podizvajalca, kooperanta ozi-
roma poslovnega partnerja 4 točke.

16., 17., 18.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 4143-1/00 Ob-28347
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, telefaks: 066/271-021.

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

3. Kraj izvedbe del: Koper.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija in novogradnja OŠ A.Ukmar v Ko-
pru – gradbena, obrtniška in instalacijska
dela ter zunanja ureditev.

Ocenjena vrednost del znaša
300,000.000 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 razpisana dela. Dela se oddajo
kot celota.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in pogojih
razpisne dokumentacije. Variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del -
julij 2000, dokončanje del - julij 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lhako zahteva razpisno dokumentacijo:
sprejemna pisarna Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, pritličje, 6000 Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 29. 5. 2000
do 23. 6. 2000 v času uradnih ur (od 8. do
12. ure).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
30.000 SIT na ŽR Mestne občiine Koper,
51400-630-90004 s pripisom: javni razpis
za OŠ A. Ukmar Koper.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 6. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: sprejemna pisarna Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, pritličje, 6000
Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 6. 2000 ob 13. uri v sejni sobi Mestne
občine Koper, Verdijeva 10.

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 10% ocenjene vrednosti del, veljavna do
27. 9. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi del
v skladu z razpisno dokumentacijo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisnimi pogoji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 27. 9. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merilo
za izbor je najnižja ponudbena cena ob iz-
polnjevanju pogojev za priznanje usposob-
ljenosti in sposobnosti, navedenih v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Mestna občina Koper, Urad za druž-
bene dejavnosti, Verdijeva 10, Koper, tel.
066/446-236.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
4. 2. 2000

18.
Mestna občina Koper

Urad za družbene dejavnosti

Ob-28365
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Slovenska Bistrica, Kolod-
vorska 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. Kraj izvedbe del: mesto Slovenska Bi-
strica.
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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: izgrad-
nja dela kolektorja - zgornji odsek v me-
stu Slovenska Bistrica; ocenjena vrednost
celotnega naročila (pripravljalna, zemeljska,
gradbena, zaključna in ostala dela) je
65,547.091 SIT.

(b) Če predvideva oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: za vse skupaj.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jekti že izdelani.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
takoj po podpisu pogodbe, najkasneje do
25. 7. 2000; dokončanje del: najkasneje v
90 delovnih dneh oziroma manj, glede na
ponujeni rok izvajalca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
Slovenska Bistrica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 29. 5. 2000
do 12. 6. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51810-630-25589.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 27. 6. 2000 do 13.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Slovenska Bistrica,
Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica.

Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti z
označbo: “Javni razpis za gradnjo kolektor-
ja v mestu Slovenska Bistrica - zgornji od-
sek“ in “Ne odpiraj pred 28. 6. 2000 do 9.
ure“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 6. 2000 ob 9. uri, v sejni sobi Občine
Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slo-
venska Bistrica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene
vrednosti celotnega naročila, trajanje garan-
cije - do pravnomočnosti sklepa o izbiri izva-
jalca.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačevanje v skladu z za-
konom o izvrševanju proračuna RS za leto
2000 (Ur. l. RS, št. 9/00).

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: navedene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference in drugi pogoji, nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dobijo se na naslovu Občina Sloven-
ska Bistrica, kontaktna oseba Danica Saga-
din Leskovar, gr. inž., tel. 062/811-241.

17., 18.
Občina

Slovenska Bistrica

Št. 143/2000 Ob-28383
1. Naročnik: Občina Odranci, Odranci,

Panonska 33, 9233 Odranci, tel./faks
069/737-176.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen z JN): izbira izvajalca del brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Odranci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja “Meteorna kanalizacija v delu nase-
lja Odranci ob vodnem zajetju.” Orienta-
cijska vrednost naročila 12,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
izgradnje: od julija do konca septembra
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katerih se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudnik lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo vsak delovni dan na naslovu – Občina
Odranci, Panonska 33, 9233 Odranci.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je na razpolago do 16. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51920-630-76176.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti osebno ali po pošti do vključno
26. 6. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Odranci, Panonska
33, 9233 Odranci.

Ponudniki predložijo ponudbe v zaprti
kuverti z označbo “Ne odpiraj - ponudba za
izgradnjo “Meteorna kanalizacija v delu na-
selja Odranci ob vodnem zajetju.”

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 27. 6. 2000 ob 15.
uri v prostorih naročnika, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremenljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v postopku zahtevana: na-
ročnik zahteva bančno garancija za resnost
ponudbe v višini 10% od orientacijske vred-
nosti naročila. Trajanje veljavnosti bančne
garancije za resnost ponudbe mora biti do
1. 9. 2000.

11.Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo izvajalcu
del plačeval z mesečnimi situacijami na pod-
lagi dejansko izvršenih del v roku 60 dni po
potrditvi s strani nadzorne službe.

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:
družba z omejeno odgovornostjo, delniška
družba.

14. Datum do katerega se morejo umak-
niti ponudbe: ponudniki lahko umaknejo po-
nudbe pred javnim odpiranjem.

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

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilo: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom daje tajnik Kikel Matija, tel.
069/737-176.

17., 18.
Občina Odranci

Ob-28424
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Župnijski urad Srednja vas v Bohinju
33, 4267 Srednja vas v Bohinju, tel.
064/723-723.

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

3. Kraj izvedbe del: Ribčev Laz v Bohin-
ju, cerkev sv. Janeza Krstnika.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: ocenje-
na vrednost je 18,300.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(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: datum pričet-
ka del: 30. 6. 2000, datum dokončanja del:
30. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pro-
jektivno podjetje Kranj, p.o., Bleiweisova
cesta 6, 4000 Kranj (17. nadstropje).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacija bo
na razpolago od 1. 6. 2000 do 15. 6. 2000
od 12. do 14. ure, z vsemi obrazložitvami v
Projektivnem podjetju Kranj, Bleiweisova ce-
sta 6 (17. nadstropje).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT plačati na žiro
račun Projektivnega podjetja Kranj, p.o., št.
51500-601-10222, odprtega pri Gorenjski
banki, d.d., Bleiweisova cesta 1, 4000
Kranj.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 6. 2000 do 13.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Župnijski urad Srednja vas v
Bohinju, Srednja vas v Bohinju 33, 4267
Srednja vas v Bohinju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v župnijskih prostorih
župnišča v Srednji vasi v Bohinju 33, in
sicer 20. 6. 2000 ob 14. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe mora ponudnik predlo-
žiti BON 1 in BON 2 ali BON 3.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po dogovoru glede na potek del v roku 30
dni po potrditvi situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev gradbene po-
godbe in aneksov h gradbeni pogodbi.

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:
reference za delo na sakralnih gotskih kul-
turnih spomenikih, letošnji promet nad
10,000.000 SIT.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 7. 2000.

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

1. ponudbena cena 80%,
2. reference pri tovrstnih delih 15%,
3. fiksnost cen (zahtevana),
4. opcija ponudbe (30 dni, zahte-

vana),
5. način plačila (glej točko 11, pred-

pisan),
6. druge ugodnosti 5%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico naročiti
manjši obseg del od razpisanega ali odsto-
piti od pogodbe, kolikor se izkaže, da ne
more zagotoviti sredstev za pokrivanje
stroškov pogodbenega zneska. V obeh pri-
merih ponudniki nimajo pravico do odškod-
nine iz tega naslova.

17. Druge informacije o naročilu: Bože-
na Kokalj, tel. 064/38-10-223, od 12. do
14. ure, v delovnih dneh.

18.
Župnijski urad Srednja vas v Bohinju

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. 280/2000 Ob-27979
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Horjul, Horjul 57, Horjul,
tel./faks 061/749 146.

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 iz šolskega okoliša Občine Hor-
jul v Osnovno šolo Horjul za šolsko leto
2000/2001.

Ocenjena vrednost 11,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Šolski okoliš Občine

Horjul.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali

upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: če ponudnik izpolnjuje vse zah-
teve razpisne dokumentacije in je registri-
ran 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),
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).

(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: ponudniki lahko oddajo po-
nudbo za vsako relacijo posebej ali za vse
relacije. Ponudbena cena mora biti razvidna
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi svojo varianto.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: da.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve 1. 9.
2000 do 25. 6. 2001 (konca šolskega leta).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Horjul, Horjul 57, Horjul.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 7. 6. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: do 9. 6. 2000
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Horjul, Horjul 57,
1354 Horjul. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj –
ponudba za šolske prevoze”. Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 2000 ob 9. uri v sejni sobi Občine
Horjul.

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 in mora
biti v veljavi 40 dni po sklepu o izbiri naj-
ugodnejše ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: kot izhaja iz vzor-
ca pogodbe, ki je sestavni del razpisne do-
kumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za opravljanje
dejavnosti v skladu z razpisnimi pogoji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 6. 2000
po 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Horjul, Horjul 57, Horjul, Jana Jereb.

19., 20.
Občina Horjul

Št. 677-03-31/00 Ob-27980
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
kulturo, Arhiv Republike Slovenije, Zvez-
darska ulica 1, Ljubljana, telefaks
061/2414269.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izdelava kopij črno belega
in barvnega 35 mm filma iz originala.

Ocenjena vrednost naročila je: 9 mio
SIT.

4. Kraj izvedbe: filmski laboratorij.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: kopiranje črno belega in barv-
nega 35 mm filma iz originala lahko oprav-
lja pravna oseba, ki je registrirana za dejav-
nost, ki je predmet razpisa in ima za oprav-
ljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
36. člen zakona o arhivskem gradivu in ar-
hivih (Ur. l. RS, št. 20/97, popravek
32/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: storitev se opravi v celoti.

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: začetek izvajanja del
takoj po uveljavitvi pogodbe, dela se zaklju-
čijo najkasneje do 31. 8. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska uli-
ca 1, Ljubljana, kontaktna oseba je Marjan
Dobernik, tel. 2414202.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 6. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brez plačila.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti najkasneje do 20. 6. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za kulturo, Arhiv Republike Sloveni-
je, Zvezdarska ulica 1, 1127 Ljubljana, taj-
ništvo, II. nadstropje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 2000 ob 10. uri v prostorih Arhiv
Republike Slovenije.
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12., 13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba z enim izva-
jalcem.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– najnižja cena, brez obračunanega

DDV, po metru kopiranega filma,
– v ceni, brez DDV, po metru kopirane-

ga filma morajo biti všteti prevozni in carin-
ski stroški ter pregled negativov,

– reference,
– rok za izvršitev storitve,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik.
18. Druge informacije o naročilu: Repub-

lika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Arhiv
Republike Slovenije, Zvezdarska ulica 1,
Ljubljana, kontaktna oseba je Marjan Do-
bernik, tel. 2414202.

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 je bil objavljen dne 21. 4. 2000 v Urad-
nem listu RS, št. 34-35, Ob-35833.

RS, Ministrstvo za kulturo
Arhiv Republike Slovenije

Št. 81-33-04 Ob-27981
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: montaža OPGW kabla za ob-
jekt DV 110 kV Formin–Ptuj–Kidričevo.

Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Formin, Ptuj, Kidričevo.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročnik bo upošteval samo
ponudbe, ki zajemajo celotni razpis.

7. (a), (b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: november 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo sektorja za investicije,
soba 2C 1,3, kontaktna oseba je Andreja
Mihevc.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 6. 2000.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 6. 2000 do 11.30.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 6. 2000 ob 12. uri pri naročniku, dvo-
rana B (IV. nadstropje).

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 skupne ponudbene vrednosti, tra-
janje veljavnosti 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: avansa ni, plačilni
rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni
dokumentaciji mora biti priložen spisek po-
dizvajalcev in navedena pravna oblika odno-
sa med njimi.

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

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– izjava ponudnika o sposobnosti in us-

posobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– registracija podjetja pri pristojnem or-

ganu (datum izdaje listine in njene overovi-
tve ne sme biti starejši od 90 dni), oziroma
za samostojne podjetnike priglasitveni list,

– pravnomočna odločba – dovoljenje pri-
stojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega odpiranja (datum ove-
rovitve ne sme biti starejši od 90 dni),

– obrazec BON1 in BON2 oziroma
BON3 (datum izdaje obrazca BON2 in
BON3 ne smeta biti starejša od 90 dni)
oziroma s strani pristojne davčne uprave
potrjena bilanca stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi, v primeru da ponudnik ne
posluje preko računa pri APP,

– potrdilo Ministrstva za finance – Davč-
ne uprave, da ponudnik nima evidentiranih
neporavnanih davkov in drugih dajatev v ob-
dobju zadnjih 6 mesecev (datum potrdila ne
sme biti starejši od 90 dni),

– potrdilo Ministrstva za finance, pristoj-
nega davčnega urada, da je ponudnik zave-
zanec za DDV,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje – ka-
zenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa niso bili obsojeni za-
radi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni),

– potrdili Okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno da (datum potrdil ne sme biti
starejši od 90 dni):

– ponudnik ni plačilno nezmožen, pod
prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,

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

– potrjene pozitivne reference ponud-
nika,

– reference kadrov,
– z manjkajočimi podatki izpolnjena po-

godba, parafirana na vsaki strani in podpi-
sana ter potrjena z žigom ponudnika,

– izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna,

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

– parafiran vzored bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalci ali v obliki poslovne-
ga sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju,

– pisne izjave vseh v svoji ponudbi nave-
denih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji javnega razpisa, da je ponudnik
pravočasno in pravilno poravnal svoje za-
padle obveznosti,

– parafiran vzorec meničnie izjave,
– podatki o že sklenjenih pogodbah za

tovrstna dela.
16. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 10. 8. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– skupna ponudbena cena (82% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– reference izvajalca za tovrstna dela

(15% delež).
18. Druge informacije o naročilu: poda-

ja jih kontaktna oseba naročnika Elizabeta
Strgar-Pečenko, tel. 061/174 32 28.

19., 20.
Elektro - Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 85 Ob-28101
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Mariboru, Univerzitetna
knjižnica Maribor, Gospejna ul. 10, Mari-
bor, tel. 062/215-851, faks 062/226-087.

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: nabava;

– 1. domačih monografskih strokov-
nih publikacij, za 18,000.000 SIT,

– 2. tujih monografskih strokovnih
publikacij, za 13,000.000 SIT,

3. avdiovizualnega in drugega nek-
njižnega gradiva, za 3,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost naročila v letu
2000-2001 znaša skupaj 34,000.000 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: ni.

(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: v
obrazcu ponudbe je potrebno navesti ime-
na odgovornih za izvedbo storitve.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
tudi posamezne storitve navedene v 3. toč-
ki te objave.

7. (a), (b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: do 1. 8. 2000 do
31. 7. 2001 (12 mesecev).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Ma-
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ribor, Gospejna ul. 10, Maribor,, uprava,
soba 414, 4. nadstropje, kontaktna oseba
je Antonija Bratuša.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 6. 2000
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o vpla-
čilu 5.000 SIT na račun naročnika št.
51800-603-31070 z namenom nakazila;
“za razpisno dokumentacijo”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 28. 6. 2000 vsak
delovni dan med 9. in 11. uro.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Univerza v Mariboru,
Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna
10, Maribor, soba 414, prevzemnik Anto-
nija Bratuša.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 6. 2000 ob 9. uri v mali sejni sobi Uni-
verzitetne knjižnice Maribor, 4. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
določena so v razpisni dokumentaciji.

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:
določene so v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 28. 6. 2000
po 11. uri.

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

18., 19., 20.
Univerza v Mariboru

Univerzitetna knjižnica Maribor

Ob-27982
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Mežica, Trg svobode 1, faks
0602/377-090.

2. Način izbir najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje dnevnih
prevozov učencev Osnovne šole Meži-
ca, Osnovne šole Juričevega Drejčka
Ravne na Koroškem in Centra za uspo-
sabljanje delo in varstvo Črna na Ko-
roškem.

4. Kraj izvedbe: Območje občine Me-
žica.

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 opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki z licenco za prevoz
potnikov v cestnem prometu.

b) zakoni, predpisi in upravne odločbe,
ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naroči-

lih (Ur. l. RS, št. 24/97), odredba o obvezni
vsebini razpisne dokumentacije (Ur. l. RS,
št. 33/97), zakon o prevozih v cestnem
prometu (Ur. l. RS, št. 72/94, 18/95,
54/96, 48/98 in 65/99), zakon o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 12/96 in 23/96).

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: pravne
osebe morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja odgovornega za izved-
bo storitve.

6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko prijavijo za
opravljanje prevozov na vseh relacijah ali le
za posamezno relacijo. Ponujena cena mora
biti razvidna za vsako relacijo posebej.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: druge variante niso
sprejemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi samo raz-
pisane variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročilo traja za vse
šolske dni v šolskem letu 1999/2000, s
pričetkom 1. 9. 2000 in zaključkom 30. 6.
2001.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vse
informacije v zvezi z razpisom so na voljo na
sedežu Občine Mežica, Trg svobode 1, te-
lefon 0602/377-080.

b), c)
10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: upoštevane bodo pisne
ponudbe, ki bodo predložene do vključno
30. 6. 2000.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Mežica, Trg svobo-
de 1, Mežica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 7. 2000 ob
12. uri v prostorih Občine Mežica, Trg svo-
bode 1, sejna soba.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: cene šolskih prevozov
so za posamezno šolsko leto fiksne in vklju-
čujejo davek na dodano vrednost. Obračun
šolskih prevozov se opravlja po principu de-
jansko opravljenih prevozov. Račun se izsta-
vi zadnji dan v mesecu za tekoči mesec. Rok
plačila je 30 dni po potrditvi računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno jav-
no naročilo: pisna pogodba.

15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
40%, reference ponudnika 60%.

18. Druge informacije o naročilu: obve-
stilo o izbiri: ponudniki bodo o izidu razpisa
obveščeni najkasneje v roku 15 dni po od-
piranju ponudb.

19., 20.
Občina Mežica

Št. 64-3/00 Ob-27984
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje,
faks 0602/346-10-24.

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: prevoz šolskih otrok v
OŠ Franja Goloba Prevalje, podružnico
Šentanel in Zavod za usposabljanje, de-
lo in varstvo Črna na Koroškem ter
obratno.

Ocenjena vrednost naročila:
10,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Pre-
valje.

5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da, po razpisni dokumentaciji.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih določb, ki zadevajo naročilo: po razpisni
dokumentaciji.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev: po
razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročnik bo upošteval tudi
ponudbe za posamezno relacijo - po razpi-
sni dokumentaciji.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: naročilo traja šolsko
leto 2000/2001, pričetek del: 1. 9. 2000,
dokončanje 30. 6. 2001.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Prevalje, Trg 2a Prevalje, Oddelek
družbenih dejavnosti, Stanka Vauh.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 6. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 6.000 SIT
je potrebno nakazati na ŽR št.
51830-630-26016 sklic na št. 64/00.

10. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 6. 2000 do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Prevalje, Trg 2a,
2391 Prevalje, Oddelek družbenih dejav-
nosti, Stanka Vauh, v zaprti kuverti z oznako
“Javni razpis - Ne odpiraj!“

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. junija 2000
ob 10. uri na sedežu Občine Prevalje.

12., 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:
po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 26. 6. 2000
po 12. uri.

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

– ponudbena cena za avto – dan,
– plačilni rok,
– fiksnost cen,
– način fakturiranja,
– reference.
18. Druge informacije o naročilu: vse

dodatne informacije dobite pri vodji oddel-
ka za družbene dejavnosti Stanki Vauh.

19., 20.,
Občina Prevalje
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Št. 64-21/2000 Ob-27983
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, telefaks
02/720-73-52.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: opravljanje prevozov osnov-
nošolskih otrok v šolskem letu
2000/2001 v Občini Lenart za osnovne
šole: Lenart, Sv. Jurij, Voličina, Sv. Trojica.

Ocenjena vrednost celotnega naročila
znaša 27,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Lenart.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naroči-

la te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
določbami rezervirana za specifični poklic:
prevoze lahko opravljajo za dejavnost registri-
rani prevozniki z ustrezno opremljenimi s svo-
jimi ali najetimi vozili in z licenco za prevoz
potnikov v cestnem prometu (upošteva se tudi
pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo sku-
pine otrok – Ur. l. RS, št. 78/99).

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in
odredba o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97 in 84/99).

c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
prevoze za posamezne ali za vse šole, ozi-
roma tudi posamezne relacije za posamez-
no šolo.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantni predlogi
organizacije prevozov ne bodo upoštevani v
ponudbeni dokumentaciji. Upoštevala se bo
eventualno le smiselnost povezav posamez-
nih prog ali smeri prevozov. Določene uskla-
ditve prevozov z urniki osnovnih šol se izve-
dejo po potrebi in v dogovoru z ravnatelji
posameznih osnovnih šol.

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 9. 2000 do za-
ključka šolskega leta 2000/2001 (junij
2001), vse šolske dni po šolskem koledarju
za šolsko leto 2000/2001.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-
bere nobene ponudbe oziroma izbere po-
nudbe samo za posamezne relacije ali le za
del relacije, in da posamezne relacije med
šolskim letom po potrebi tudi korigira, ali
pred oddajo naročila določeni(e) relaciji, za-
radi racionalizacije stroškov združi.

V vseh navedenih primerih ponudnik ni-
ma pravice do odškodnine iz tega naslova.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Le-
nart v Slovenskih goricah, soba 32/II. (Jože
Dukarič), telefon: 02/729-13-17.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 9. 6.
2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom na
žiro račun št. 51850-630-25659.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 6. 2000 do 11. 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 32/II.

Ponudbe morajo biti v pravilno zapeča-
tenih ovojnicah in pravilno naslovljene ter z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za šolske
prevoze 2000/2001!“ Navedena mora biti
tudi številka objave tega javnega razpisa.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden
naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 6. 2000 ob 9. uri, Občina Lenart, Trg
osvoboditve 7, sejna soba št. 21/I.

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 ocenjene vrednosti prevozov
(27,000.000 SIT). Rok trajanja garancije je
enak roku veljavnosti ponudbe, to je 60 dni.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: mesečno plačilo
po opravljeni storitvi za pretekli mesec v
zakonskem roku – do 30. v mesecu za
pretekli mesec.

14.
15. Zahteva 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 oprav-
ljanje razpisanih storitev in imeti ustrezna
prevozna sredstva ter druge zahteve iz raz-
pisne dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 6. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro so določena v razpisni dokumenta-
ciji.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki lahko dobijo informacije v zvezi z
naročilom na Občini Lenart, Trg osvobodi-
tve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
(kontaktna oseba je Jože Dukarič), telefon:
02/729-13-17. Podrobnejše informacije o
prevozih za posamezno šolo dobijo ponud-
niki pri ravnatelju osnovne šole.

19., 20.
Občina Lenart

Št. 1792-12 Ob-28178
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228
Železniki.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: PGD in PZI kanalizacij-
ski sistema Selca-Dolenja vas s CČN v
Dolenji vasi.

Ocenjena vrednost 3,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Selca, Dolenja vas.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

6.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisno dokumenta-
cijo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je po-
trebno izvesti do 31. 10. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko plačajo na bla-
gajni občine ali z virmanom na ŽR občine
Železniki št. 51510-630-50272.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 21. 6. 2000 do
15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Železniki, Češnjica
48, 4228 Železniki.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 6. 2000
15.30.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti
javnega naročila, ki mora veljati vsaj 60 dni
od roka določenega za predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik bo do-
bavljene projekte (8 kompletov) plačal na
osnovi potrjenega končnega računa, izstav-
ljenega po prevzemu kompletnih projektov
PGD in PZI.

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:
navedeno je v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 60 dni od
roka določenega za oddajo ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: so določena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: infor-
macije posreduje Darko Gortnar, Občina
Železniki, tel. 04/500-00-16.

19., 20.
Občina Železniki

Ob-28179
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Obmoena enota Kranj, Zlato po-
lje 2, Kranj, Slovenija; tel. 064/370-100;
telefaks: 064/370-311.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih pro-
storov, ocenjena vrednost: 8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe:
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– Zlato polje 2, Kranj, v izmeri 2.420 m2,
– Titova 73, Jesenice v izmeri 403 m2,
– Stara cesta 10, Škofja Loka, v izmeri

220 m2,
– Kranjska cesta 13, Radovljica, v izme-

ri 165 m2,
– Blejska cesta 10, v Tržič, v izmeri

94 m2.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: na razpis se lahko prijavijo izva-
jalci, ki so usposobljeni za izvajanje del
čiščenja poslovnih prostorov, imajo ustrez-
no število delavcev za izvajanje del rednega
čiščenja, globinskih čiščenj in izdelavo
zaščitnih premazov in je registriran za oprav-
ljanje navedenih storitev.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponudbo
podati za celoten predmet javnega naročila.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1. 9. 2000 do 31. 8.
2003.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno zavarovanje Slovenija,
Območna enota Kranj, Zlato polje 2, Kranj,
Milojka Sajovic tel: 064/370-203 in Nataša
Kus tel. 064/370-303.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 6. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR Zavoda za
zdravstveno zavarovanje, Območna enota
Kranj, št. 51500-609-9118.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 14. 6. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, Območna enota Kranj,
Zlato polje 2, Kranj, priporočeno po pošti
ali osebno na sedežu naročnika, vložišče
soba 19.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj! - Ponud-
ba za čiščenje poslovnih prostorov”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo, 14. 6.
2000, ob 12. uri v sejni sobi v 2. nadstrop-
ju, na naslovu Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Območna enota Kranj, Zla-
to polje 2, Kranj.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: določeno v razpisni dokumen-
taciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 6. 2000,
ob 12. uri.

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

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki bodo o izidu razpisa obveščeni s
pisnim sklepom do 23. 6. 2000.

19., 20.
Zavod

za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Območna enota Kranj

Ob-28181
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Urad Vlade RS za informiranje, Slo-
venska 29, 1000 Ljubljana, telefaks
061/212-312 in Ministrstvo za zunanje za-
deve, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, te-
lefaks 061/178-23-40.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: predmet javnega naročila je
priprava (zbiranje, izbor in obdelava ak-
tualnih informacij), izdaja (grafično obli-
kovanje, priprava za natis, tisk, priprava
za distribucijo) in distribucija informativ-
nega tednika o aktualnem dogajanju v
Sloveniji v angleškem jeziku namenjene-
ga tujim javnostim, enkrat tedensko.

S sklenitvijo pogodbe se prenesejo ma-
terialne avtorske pravice na naročnika in
sicer v obsegu, ki bo določen v pogodbi.

Osnovna vsebinska zasnova razpisane-
ga tednika je naslednja:

– informativni tednik naj na kratko pred-
stavlja in napoveduje najpomembnejše do-
gajanje v Sloveniji na področju notranje in
zunanje politike, gospodarstva s kazalci go-
spodarskih gibanj, kulture, športa, turizma,
znanosti, naravne, kulturne in civilizacijske
dediščine, itd.). Bralcu mora posredovati
osnovne informacije o dogajanjih v Sloveniji
in ga hkrati spodbuditi k iskanju bolj poglob-
ljenih informacij,

– publikacija je namenjena najširšemu
krogu tujih javnosti (diplomatskim in gospo-
darskim predstavništvom v Sloveniji in dru-
god po svetu, medijem, oblikovalcem jav-
nega mnenja in odločitev v političnih gospo-
darskih, kulturnih, znanstvenih, izobraževal-
nih institucijah po svetu),

– publikacija bo izhajala v tiskani obliki
enkrat tedensko (izid ob torkih). Priprav-
ljena mora biti tudi za objavo na spletnih
straneh,

– publikacija ima osnovno naklado
2000 izvodov, obseg 24 strani teksta, for-
mat A4 tisk notranje strani enobarven, ovi-
tek barven (štiri barve); pri osnovni nakladi
2000 izvodov je distribucija v tujino 1800
izvodov.

Okvirna vrednost naročila znaša
375,000.000 SIT za obdobje 5 let.

4. Kraj izvedbe: kraj izvedbe ni določen.
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 te storitve ni
rezervirana za specifičen poklic.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: naro-

čilo se razpisuje na podlagi zakona o javnih
naročilih (UL RS 24/97).

(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) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki ne mo-
rejo ponuditi svoje variante, na da bi upo-
števali naročnikove vsebinske in oblikoval-
ske napotke. Le-ti so sestavni del razpisne
dokumentacije.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: trajanje naročila: pred-
vidoma 5 let. Datum pričetka: september
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko zainteresirani po-
nudniki dvignejo na Uradu Vlade RS za infor-
miranje, Slovenska 29, Ljubljana, pri gospe
Nadi Ščetinec, vsak dan med 9. in 10. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od 29. 5. 2000
do 12. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 4. 7. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti predlo-
žene na naslov Urad Vlade RS za informira-
nje, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Ovitki
morajo biti zaprti, vidna mora biti tudi oznaka
“Ne odpiraj-ponudba“ s pripisom “Tednik“.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 7. 2000 ob
10. uri v sejni sobi Urada Vlade RS za infor-
miranje, Slovenska 29, 6. nadstropje, Ljub-
ljana.

Predstavniki ponudnikov pred začetkom
javnega odpiranja izročijo komisiji pisna
pooblastila za zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti garancijo za re-
snost ponudbe in sicer v višini 3% ocenjene
letne vrednosti, kar pomeni 2.25 mio SIT, z
veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti
ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: financiranje se zago-
tavlja v skladu z zakonom o izvrševanju pro-
računa RS za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00).

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki po
4. 7. 2000 ne morejo več odstopiti od po-
nudbe.

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

1. vsebinska zasnova in kakovost be-
sedil – 35 točk,

2. vizualna podoba – 25 točk,
3. reference – 20 točk,
4. cena – 20 točk,

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki morajo za popolnost ponudbe pred-
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ložiti tudi podpisan obrazec ponudbe, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.

Dodatne informacije lahko ponudniki le
pisno naslavljajo na Urad Vlade RS za infor-
miranje (Nada Serajnik Sraka). Zahtevo lah-
ko pošljejo po telefaksu št. 061/212-312
ali na naslov Urad Vlade RS za informiranje,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana oziroma
p.p.632. Tudi odgovore bodo vsi ponudniki
dobili v pisni obliki.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
naročilu je bila objavljena v UL RS 6-7, z
dne 28. 1. 2000, Ob-19544.

20.
Urad Vlade RS za informiranje

Ob-28183
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5,
3310 Žalec, telefon 063/715-313, faks
063/710-27-44.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije (PGD, PZI, PZR in PID) za
novogradnjo Podružnične osnovne šole
Trje z zunanjo ureditvijo. Ocenjena vred-
nost je 8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: nova lokacija v krajevni
skupnosti Galicija.

5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: določbe zakona o graditvi objektov.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
graditvi objektov in drugi predpisi, navedeni
v razpisni dokumentaciji.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi za samo
del storitev: storitev se oddaja v celoti.

7. a), b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: največ 3 mesece po
podpisu pogodbe.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Žalec, Oddelek za gospodarske in ne-
gospodarske dejavnosti, Ul. Savinjske če-
te 5, Žalec, soba št. 52/II, kontaktna ose-
ba Tanja Razboršek-Rehar, telefon
063/715-313.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. junij 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 10.000 SIT, nakazilo na ŽR na-
ročnika št. 50750-630-10238, namen naka-
zila: za razpisno dokumentacijo – POŠ Trje.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. junij 2000 do 11.
ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Žalec, Ul. Savinjske
čete 5, 3310 Žalec.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: Ne odpiraj – POŠ Trje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. junij 2000 ob 12. uri v sejni sobi Obči-
ne Žalec.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

14. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dovoljeno 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: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. junij 2000
po 12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila , teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
50%, plačilni pogoji 20%, reference 20%,
rok izvedbe 10%.

18. Druge informacije o naročilu: do-
datne informacije se dobijo na naslovu Ob-
čina Žalec, Oddelek za gospodarske in
negospodarske dejavnosti, Ul. Savinjske
čete 5, Žalec, soba št. 52/II, kontaktna
oseba Tanja Razboršek-Rehar, tel.
063/715-313 v času trajanja razpisa vsak
dan od 7. do 9. ure.

19. , 20.
Občina Žalec

Št. 03/03/2000 Ob-28297
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5,
3310 Žalec, tel 063/715-313 faks
063/710-27-44.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije (PGD, PZI, PZR in PID) za
Varstveno delovni center z varovanimi
stanovanji z zunanjo ureditvijo, ocenjena
vrednost je: 10,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Žalec.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: določbe zakona o graditvi objektov.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
graditvi objektov in drugi predpisi, navedeni
v razpisni dokumentaciji.

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 za samo
del storitev: storitev se oddaja v celoti.

7. a), b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: največ 3 mesece po
podpisu pogodbe.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Žalec, Oddelek za gospodarske in ne-
gospodarske dejavnosti, Ul. Savinjske če-
te 5, Žalec, soba št. 52/II, kontaktna ose-
ba Tanja Razboršek-Rehar, telefon
063/715-313.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. junij 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, nakazilo na ŽR
naročnika št. 50750-630-10238, namen na-
kazila: razpisna dokumentacija – VDC Žalec.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. junij 2000 do 12.
ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Žalec, Ul. Savinjske
čete 5, 3310 Žalec.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: Ne odpiraj – VDC
Žalec.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. junij 2000 ob 13. uri v sejni sobi Obči-
ne Žalec.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

14. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno 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: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. junij
2000 po 13. uri

17. Merila za dodelitev naročila , teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
50%, plačilni pogoji 20%, reference 20%,
rok izvedbe 10%.

18. Druge informacije o naročilu: do-
datne informacije se dobijo na naslovu Ob-
čina Žalec, Oddelek za gospodarske in ne-
gospodarske dejavnosti, Ul. Savinjske če-
te 5, Žalec, soba št. 52/II, kontaktna ose-
ba Tanja Razboršek-Rehar, telefon
063/715-313 v času trajanja razpisa vsak
dan od 7. ure do 9. ure.

19., 20.
Občina Žalec

Št. 1193/2000 Ob-28192
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona/faksa: Občina Velike Lašče, Velike
Lašče 15, 1315 Velike Lašče, telefon/faks:
789-238.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje dnevnih
prevozov učencev za OŠ Primoža Tru-
barja Velike Lašče s podružničnimi šo-
lami. Ocenjena vrednost naročila je
14,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Velike
Lašče.

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 z zakonom
vezana na fizično ali pravno osebo, ki oprav-
lja dejavnost prevoza v cestnem prometu.

(b) Navedba zakonov, prepisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), odred-
ba o razpisni dokumentaciji (Ur. l. RS, št.
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33/97), zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96,
23/96), zakon o varnosti cestnega prometa
(Ur. l. RS, št. 30/98),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:
pravne osebe morajo navesti imena in stro-
kovne kvalifikacije osebja, odgovornega za
izvedbo storitve po razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: relaciji a) in b) – kombi, ter
relacija c) – avtobus, so navedene v razpi-
sni dokumentaciji.

Ponudniki se lahko prijavijo za opravlja-
nje prevozov za eno relacijo, ali za več ozi-
roma vse razpisane relacije.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: druge variante niso
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpi-
sne variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročilo traja za vse
dni v šolskem letu 2000/2001 za relaciji a
in b, s pričetkom 1. 9. 2000 in zaključkom
30. 6. 2001; za relacijo c pa za šolska leta
2000/2001 do 2004/2005, s pričetkom
1. 9. 2000 in zaključkom 30.6. 2005.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo na sedežu Občine Velike Lašče, Velike
Lašče 15, ob predložitvi dokazila o plačilu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
razpisa do datuma za oddajo prijav.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 5.000 SIT je
potrebno nakazati na žiro račun Občine Ve-
like Lašče štev: 50101-630-810155.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je treba
predložiti do 7. junija 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Velike Lašče, Velike
Lašče 15, 1315 Velike Lašče. Zapečatene
kuverte s ponudbo morajo biti jasno ozna-
čene z napisom: “Ne odpiraj, ponudba za
šolske prevoze“ in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja. Nepravilno opremljene ponud-
be bo komisija zavrnila v postopku odpira-
nja ponudb.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. junija 2000
ob 13. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče.
Odpiranje ponudb bo izvedla razpisna ko-
misija za šolske prevoze. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpi-
ranju, morajo predložiti pisno pooblastilo za
zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ne.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti – umakniti ponudbe po iz-
teku roka za oddajo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila in način
uporabe meril (21. čl. ZJN): navedeno v
razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki bodo o izidu razpisa obveščeni naj-
kasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

19., 20.
Občina Velike Lašče

Št. 352-05/2000-2 Ob-28194
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Hajdina, Zg. Hajdina 45,
2288 Hajdina, faks 062/788-30-31.

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: lokacijska dokumenta-
cija, PGD in PZI za kanalizacijo na ob-
močju občine Hajdina in naselja Kungo-
ta občine Kidričevo s pridobitvijo enot-
nega gradbenega dovoljenja.

Ocenjena vrednost naročila je
19,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje občine Hajdi-
na in naselja Kungota občine Kidričevo.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
graditvi objektov, zakon o obligacijskih raz-
merjih, posebne gradbene uzance, zakon o
javnih naročilih, odredba o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije.

(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: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: sprejemljivost va-
riant upoštevajoč razpisne pogoje.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: da, upoštevajoč razpisne pogoje.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitev takoj
po podpisu pogodbe, dokočanje storitev v
roku 6 mesecev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Hajdina, Zg. Hajdina 45, 2288 Hajdi-
na, kontaktna oseba Valerija Šamprl, tel.
062/788-30-30 (ob dvigu predložiti doka-
zilo o plačilu za razpisno dokumentacijo).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do: 6. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 8.000 SIT, na ŽR občine št.
52400-630-20834, z namenom nakazila:
javni razpis za projekt kanalizacije na ob-
močju občine Hajdina in naselja Kungota
občine Kidričevo.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
15. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Hajdina, Zg. Hajdina
45, 2288 Hajdina.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – projekt
kanalizacija na območju občine Hajdina in
naselja Kungota občine Kidričevo in števil-
ko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 15. 6. 2000 ob
13. uri na naslovu naročnika v sejni sobi.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe in ustrezno izja-
vo banke za dobro izvedbo del v pogodbe-
nem roku, kot jih zahteva razpisna doku-
mentacija.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: do 15. 6. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba Drago Štrafela, tel.
041/785-922.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: Ur. l. RS, št. 33 z dne
14. 4. 2000, Ob-25358.

Občina Hajdina

Št. 34406-1/00 Ob-28197
1. Naročniik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih
prometnic.

Ocenjena vrednost naročila je 8 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: področje občine Laško.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
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osebja odgovornega za intedbo storitev: po-
nudniki morajo v ponudbi navesti strokovno
kvalifikacijo osebja odgovornega za izved-
bo storitve, njihove reference ter pravnofor-
malno registracijo pravne osebe.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi za
del storitve: ponudniki se ne morejo pote-
govati samo za del storitve. Naročnik bo
izbral za celoten obseg enega izvajalca sto-
ritve.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
mojo varianto.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum pričetka storitve
julij 2000, dokončanje storitve leto 2002.

Za vsako leto posebej se sklene pogod-
ba v višini ca. 8 mio SIT. Občina si pridržuje
pravico do spremembe obsega del.

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo je moč dobiti na na-
slovu: Občina Laško, tajništvo Oddelka za
GJS, okolje in prostor, Mestna ulica, 3270
Laško.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: po predhodni tele-
fonski najavi v času delovnih ur občinske
uprave do 5. 6. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
moč dobiti ob predložitvi fotokopije virman-
skega nakazila v vrednosti 10.000 SIT, na
žiro račun 50710-630-10131 ali po plačilu
na blagajni občine Laško.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 27. 6. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Laško, Mestna ulica
2, 3270 Laško v tajništvu oddelka za GJS,
okolje inprostor.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 6. 2000 ob
12. uri v sejni sobi Občine Laško.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo v svoji ponudbi predložiti
akceptni nalog v višini 10% izkazane ponud-
bene vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačila se bodo
izvedla po uspešno opravljenem prevzemu
za posamezen sklop v času 60 do 90 dni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z najugodnejšim po-
nudnikom bo naročnik sklenil pogodbo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki
ali gospodarske družbe z izkazanimi referen-
cami, ki so identične javnemu razpisu.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po 5. 6.
2000.

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

za izbor najugodnejšega ponudnika bodo
natančneje definirana v razpisni dokumen-
taciji.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije lahko dobijo zainteresirani
na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2,
3270 Laško, tel. 063/731-122, do vključ-
no 20. 6. 2000.

Občina Laško

Ob-28261
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice d.d., Kolodvor-
ska 11, 1506 Ljubljana, 061/29-12-921.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: impregniranje bukovih pra-
gov v ocenjeni vrednosti 75,000.000 SIT.

4.
5. (a) Navedba o tem ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifični po-
klic: da.

(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 storitve: razpisana dela se bodo od-
dala skupaj pod pogoji navedenimi v razpi-
sni dokumentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nespremenljivost variant: da.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: da.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek in dokonča-
nje del v skladu z razpisno dokumentacijo.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Slo-
venske železnice, Služba za Materialno po-
slovanje, Trg OF 6/I, 1506 Ljubljana, soba
št. 13., Bojan Geršak.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 29. 5. do 8. 6.
2000 od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 23.800 SIT, virman na žiro
račun št. 50100-601-14744 (domači po-
nudnik), 110 EUR na dev. račun št.
50100-620-133-900-7100-59383/4 pri
NLB Ljubljana (tuji ponudniki). Ponudniki, ki
so že odkupili razpisno dokumentacijo pri
prvem razpisu jim ta velja tudi za ponovni
razpis. Ponudnike prosimo, da poleg doka-
zila o plačilu obvezno priložijo vse potrebne
podatke za izstavitev računa.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 27. 6. 2000 do 15.
ure v v tajništvo Službe za Materialno poslo-
vanje.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d.,
Služba za Materialno poslovanje, Trg OF
6/I, 1506 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 6. 2000 ob 10. uri v sejni sobi Službe
za Materialno poslovanje Ljubljana, sejna
soba, (Trg OF 6/1).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

bančna garancija v višini 3% ponujene vred-
nosti, z veljavnostjo do 27. 8. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: minimalni plačilni
rok 60 dni po dobavi.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 90 dni od
dneva odpiranja.

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

1. nižja ponudbena cena storitve –
60%,

2. ugoden plačilni pogoj – 20%,
3. dosedanje reference – 20%.

18. Druge informacije o naročilu: komer-
cialna vprašanja Bojan Geršak, od 9. 6. do
20. 6. od 8. do 9. ure, tel. 061/29-12-329.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
33 z dne 14. 4. 2000, pod št. Ob-25340.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 119/00 Ob-28195
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana, faks 175 2186.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem zunanjih stori-
tev za pomoč pri strokovnem vodenju in
organiziranju obdelave novih RTV naroč-
nikov; ocenjena vrednost naročila: ca.
9,600.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: v prostorih RTV Sloveni-
ja, Ljubljana.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: programer v SQL jeziku.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vedba imena in referenc; upoštevane bodo
izključno le izkušnje z obdelovanjem velikih
podatkovnih baz (najmanj 1,000.000 vno-
sov ali več) v sistemu ORACLE.

6., 7. (a).
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: ca. 6 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, komercialna služba, Čufarje-
va ul., Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 30. 5. 2000
do 6. 6. 2000 med 9. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negoto-
vinski, na račun pri APP, Ljubljana, št.
50101-603-45036, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(številko razpisa) in z navedbo davčne šte-
vilke in sedeža podjetja. Dodatne informaci-
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je so na razpolago samo v pisni obliki, in
sicer: za tehnični del – pri Antonu Vidicu,
faks 061/175 4220 in za komercialni del –
pri Darji Slokan, faks 061/175 2186.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do vključno 16. 6.
2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RTV Slovenija - vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napi-
som: Ne odpiraj – za razpis – Ponudba za
razpis št. 119/00 – Obdelava novih RTV
naročnikov. Na kuverti mora biti napisan pol-
ni naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 6. 2000 ob 10. uri v veliki sejni sobi –
5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, brez-
pogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna
do podpisa pogodbe, in sicer v višini
900.000 SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po razpisni doku-
mentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: podpis pogodbe.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do 1. 7.
2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, čas izvedbe, reference.

18., 19., 20.
JZ RTV Slovenija

Ob-28196
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija za radioaktivne odpadke,
Parmova 53, Ljubljana, faks 136 33 78.

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
“PA/SA – izdelava modela za simulacijo
odlagališča”, ocenjena vrednost naročila
je 10,000.000 SIT.

4.
5. (a), (b).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
zahteve so natančno podane v razpisni do-
kumentaciji.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantnih ponudb
naročnik ne bo upošteval.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: zaključek december
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova
53, Ljubljana, kontaktna oseba je Sabina
Hajrič, univ. dipl. jur. soba 538/V, tel. 136
33 52.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 6. 2000 do 15.
ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 16. 6. 2000, do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Agencija za radioaktivne od-
padke, Parmova 53, Ljubljana, soba 538/V.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 6. 2000, ob 11. uri, Agencija za radi-
oaktivne odpadke, Parmova 53, Ljubljana.

12., 13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 16. 6. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference izvajanja tovrstnih del – vred-

nost merila 30 točk (30/100),
– vsebinska predstavitev ponudbe –

vrednost merila 25 točk (25/100),
– celovitost ponudbe – vrednost merila

25 točk (25/100),
– ponudbena cena – vrednost merila 10

točk (10/100),
– rok izvedbe – vrednost merila 10 točk

(10/100),
– dodatno merilo – vrednost merila (mi-

nus 10/100).
Merila in navodilo za njihovo upošteva-

nje so podrobneje opisana v projektni do-
kumentaciji.

18., 19., 20.
Agencija za radioaktivne odpadke

Št. 2.-2607/00 Ob-28216
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: za izvedbo dobave in
montaže UKV naprav na železniških po-
stajah Sežana, Trbovlje in Sevnica.

Ocenjena skupna vrednost naročila je
41,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Železniške postaje Se-
žana, Trbovlje in Sevnica.

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 izvedbo del, ki so predmet tega
razpisa v skladu z zakonom o graditvi objek-
tov (Ur. l. RS, št. 29/86, 40/94, 69/94,
29/95, 59/96).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: iz-
vedba del, ki je predmet tega razpisa mora
biti izvedena v skladu z zakonom o graditvi
objektov (Ur. l. RS, št. 29/86, 40/94,
69/94, 29/95, 59/96).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: pravna

oseba mora navesti imena, strokovne kvali-
fikacije in rererence osebja odgovornega
za izvedbo storitve.

6.
7. (a), (b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 4 mesece 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.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na voljo do 9. 6. 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 16. 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 16. 6. 2000 ob
9.30 v prostorih Slovenskih železnic, d.d.,
Kolodvorska 11, Ljubljana – steklena dvo-
rana.

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 10% od vred-
nosti ponudbe z veljavnostjo 60 dni po dne-
vu odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: financiranje in plačila
se bodo izvajala v skladu z določili zakona o
izvajanju proračuna (Ur. l. RS, št. 9/00) in v
skladu z razpisno dokumentacijo.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 16. 6. 2000
oziroma po začetku odpiranja javnega odpi-
ranja ponudb.

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

– reference: 30%,
– rok: 10%,
– ponudbena cena: 60%.
18. Druge informacije o naročilu: druge

informacije o naročilu lahko ponudniki zah-
tevajo pisno ali po telefaksu 061/29 14
820 do 9. 6. 2000. Naročnik bo na vsa
vprašanja pisno odgovoril vsem zainteresi-
ranim ponudnikom, ki so pravočasno dvig-
nili razpisno dokumentacijo, do 13. 6.
2000.

19., 20.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 05321/00 Ob-28311
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitev – revidiranje let-
nih računovodskih izkazov:

a) Pošta Slovenije, d.o.o.,
b) Poštna banka Slovenije, d.d.,
c) revidiranje konsolidiranih računovod-

skih izkazov skupine Pošte Slovenije, v
predvideni vrednosti 13,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe:
– revidiranje letnih računovodskih izka-

zov Pošta Slovenije, d.o.o.,
– revidiranje konsolidiranih računovod-

skih izkazov skupine Pošte Slovenije v Mari-
boru, Uprava Pošte Slovenije, d.o.o., Slom-
škov trg 10,

– revidiranje letnih računovodskih izka-
zov Poštne banke Slovenije, d.d., Trg OF 5,
Ljubljana.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ne.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek revizije okto-
ber 2000, zaključek revidiranja letnih raču-
novodskih izkazov 30. 4. 2001, zaključek
revidiranje konsolidiranih računovodskih iz-
kazov do 15. 5. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 z virmanom ali splo-
šno položnico na žiro račun št.
51800-601-180.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 26. 6. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 6. 2000 ob 11. uri, Slomškov trg 10,
Maribor, III. nadstropje.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: z virmanom 30
dni od prevzema računa.

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
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

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

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

– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-

teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni bloka žiro računa iz
obrazca BON 2 zaporedna številka 6 največ
10 dni v preteklih 6 mesecih od dneva se-
stavitve obrazca ali potrdilo poslovne ban-
ke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih
6. mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,

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

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja v preteklem letu (obrazec BON 1 III/7)
ne presega 5% skupnih prihodkov (obrazec
BON 1 I/7),

– da ima v rednem delovnem razmerju
najmanj 20 zaposlenih, od tega najmanj 5
pooblaščenih revizorjev v RS in 5 revizorjev
in svetovalcev,

– naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravilno in pravočasno izpolnih pogodbenih
obveznosti iz prejšnjih pogodb ali ni dostavil
originalnih dokumentov, ki niso starejši kot 30
dni oziroma notarsko overjene fotokopije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 31. 7. 2000.

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

– ponudbena cena 30 točk,
– reference 30 točk.
18.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen: ni bil objavljen.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 28-19/2000-02/3 Ob-28325
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad občine Maribor,
Grajski trg 1, 2000 Maribor, telefaks:
062/215-221.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izdelava, dobava in monta-
ža kuhinj za objekt varovanih stanovanj.

Vrednost naročila: 11,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Maribor-Tezno.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: delo (storitev) se oddaja v
celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: da.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek: takoj po podpi-
su pogodbe, dokončanje: december 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad občine Maribor, Grajski trg
1, 2000 Maribor, tajništvo-soba št. 206,
vsak delovni dan od 8. do 9. ure, kontaktna
oseba: Danica Putora, inž. gr., soba št. 204,
tel. 062/229-73-60.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT – negotovinsko
plačilo z virmanom na račun št.
51800-652-29941 – stroški razpisne do-
kumentacije.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 6. 6. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine
Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, taj-
ništvo-soba št. 206.

Zapečatene kuverte morajo biti vidno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj-ponudba za
izdelavo, dobavo in montažo kuhinj za ob-
jekt varovanih stanovanj na Teznu v Maribo-
ru”. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 6. 2000 ob 10. uri na naslovu: Stano-
vanjski sklad občine Maribor, Grajski trg 1,
2000 Maribor, sejna soba št. 209.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora predložiti bančno ga-
rancijo za izpolnitev pogodbenih obveznosti
in bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik bo izve-
dena dela plačal v roku 60 dni po opravlje-
nih delih.

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:
določene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe do 31. 7.
2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence ponudnika in podizvajalcev za tovrst-
na dela v obdobju zadnjih 5 let, ponudbena
cena, rok izvedbe, garancijski rok, uspo-
sobljenost ponudnika.

Način uporabe meril in teža posamezne-
ga merila je razvidna iz razpisne dokumen-
tacije.

18. Druge informacije o naročilu: Dani-
ca Putora, inž. gr., tel. 062/229-73-60.

19., 20.
Stanovanjski sklad občine Maribor

Ob-28326
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, tel. 0608/22-771; faks
0608/22-221.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zimsko vzdrževanje
cest v Občini Krško v letu 2000/2001.

Ocenjena vrednost del je 100,000.000
SIT. Občina Krško bo sklenila pogodbo v
višini sprejetih proračunskih sredstev za te-
koče leto.

4. Kraj izvedbe: Občina Krško.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudnik mora predlo-
žiti ponudbo po območjih ali za celotno
storitev.

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: dela se izvajajo od pod-
pisa pogodbe do 15. 4. 2001.

9. (a) Polni naslov službe; od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Krško, Oddelek za gospodarsko infra-
strukturo, Cesta krških žrtev 14, Krško, kon-
taktna oseba Romana Pečnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak de-
lovni dan od 8. do 10. ure, najkasneje 15
dni od te objave.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do navedenega ro-
ka s potrdilom o plačilu razpisne dokumen-
tacije v višini 10.000 SIT na žiro račun Ob-
čine Krško številka 51600-630-13042 s
pripisom “Razpisna dokumentacija za zim-
sko vzdrževanje cest v občini Krško za leto
2000/2001“ .

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
26. 6. 2000, do 10. ure. Ponudbo dostavi-
te na Odelek za gospodarsko infrastrukturo
Občine Krško, Cesta krških žrtev 14. Kr-
ško.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti predlo-
žene na naslov Občina Krško, Cesta krških
žrtev 14, Krško.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti z naslovom naročnika, s pripisom “Zim-
sko vzdrževanje cest za leto 2000/2001 -
ponudba, ne odpiraj“ in številko objave tega
razpisa, ter naslovom ponudnika na prvi in
zadnji strani kuverte.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 26. 6. 2000 in sicer v
sejni sobi “D“ Občine Krško, ob 10.30.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
so v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih: v skladu z določili
zakona o izvrševanju proračuna.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ko ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati fizič-
no-poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od zadnjega
roka oddaje ponudbe.

17. Merila  za  dodelitev  naročila, teža
in način uporabe meril (21. člen ZJN): ce-
na, boniteta, usposobljenost in ostala me-
rila, kot so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije ponudniki lahko dobijo do
izteka razpisnega roka na Občini Krško, Kr-
ško, Cesta krških žrtev 14, osebno ali po
telefonu 0608/492-27-71, kontaktna ose-
ba Romana Pečnik.

19. Datum predhodne objave namere
če je bila objavljena: ne.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to na-
ročilo je bil objavljen: naročilo je prvič ob-
javljeno.

Občina Krško

Št. 002-06/2000 Ob-28327
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče,
fax: 03/839-06-70.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: območje Občine Lu-
če, naselji Podveža in Luče.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija ceste na demografsko ogrože-
nem območju Občine Luče – naselje
Podveža v skupni dolžini 4787 m ter
rekonstrukcija ceste v naselju Luče (Ku-
mrova njiva in Spodnja vas).

Skupna ocenjena vrednost gradbenih del
znaša 80,000.000 SIT.

b), c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ni variant.
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: po podpisu
pogodbe, rok dokončanja del je 60 delov-
nih dni.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Luče, Luče 106, 3334 Luče.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 5. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na ŽR št.
52810-630-10131 Občina Luče-Proračun.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 27. 5. 2000 do 12.
ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Luče, Luče 106,
3334 Luče.

9. Datum, čas in kraj odpiranje ponudb:
27. 5. 2000 ob 13. uri v prostorih Občine
Luče.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot finančno zavarovanje za resnost ponud-
be mora ponudnik predložiti bančno garan-
cijo v višini 10% vrednosti ponudbe. Banč-
na garancija za resnost ponudbe mora ve-
ljati še 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po situacijah – mesečne in končne,
rok plačila 60 dni od dneva izstavitve.

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:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti svoji ponudbi dokumentacijo in do-
kazila, ki so zahtevana v razpisni dokumen-
taciji

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za oddajo
ponudb.

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

– ponudbena cena 50%,
– reference ponudnika 15%,
– rok dokončanja del 10%,
– garancijski rok 5%,
– ugodnejši plačilni pogoji 15%,
– ostale ugodnosti 5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik so pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od po-
godbe zaradi pravnih in drugih razlogov.

Občina Luče

Št. 913-0002/2000/0018 Ob-28329
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava RS za telekomuni-
kacije, Kotnikova 19a, Ljubljana, kont. ose-
ba: Marjan Trdin, tel. 01/4734 900 (cen-
trala), faks 01/4328 036.

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: nabava opreme:

1. oddajnik 100W 2 kom,
2. pretvornik 20W 2 kom,
3. oddajnik 20W 1 kom,
4. pretvornik 10W 3 kom,
5. pretvornik 10W s sat 3 kom,
6. pretvornik 5W 2 kom,
7. pretvornik 2W 7 kom,
8. kontr. TV sprejemnik
za PC 3 kom,
9. merilni TV (digital) 3 kom.
Orientacijska vrednost celotne ponudbe:

23.992.000 SIT
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c).
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6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko ponudi, na-
ročnik pa izbere, le del opreme iz 3. točke
tega razpisa v zvezi s posamezno ponudbo.

7. (a), (b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: do 90 dni po podpisu
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze, Uprava RS za telekomunikacije, Kot-
nikova 19a, Ljubljana, kont. oseba: Marjan
Trdin, tel.:01/4734900 (centrala), faks.
01/4328 036.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na razpolago vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, v vložišču Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava RS za telekomunikacije, Kotnikova
19a, Ljubljana, do 30. 6. 2000. Na pisme-
no željo in potrdilom o plačilu razpisno do-
kumentacijo pošljemo po pošti ali elektron-
ski pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50100-630-10014 v do-
bro proračun RS, namen nakazila: “Razpi-
sna dokumentacija TV pretvorniki” v višini
3.000 SIT.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 4. 7. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za promet in zveze, Uprava RS za
telekomunikacije, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 7. 2000 ob 13. uri, Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, Uprava RS
za telekomunikacije, Kotnikova 19a, Ljub-
ljana, sejna soba.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba
za TV pretvornike” s številko te objave ter s
točnim naslovom ponudnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku: zahtevana
je bančna garancija za resnost ponudbe v
skladu s točko 8.1 razpisne dokumentacije
(5% vrednosti ponudbe), bančna garancija
za dobro izvedbo posla in bančna garancija
za odpravo napak v garancijske roku.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: sredstva za plači-
lo so predvidena v proračunu za leto 2000
pod postavko 7276 in Planu RTV Slovenija.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: po sprejetju sklepa o
izboru ponudnika se mora le-ta odzvati na
poziv za podpis pogodbe najkasneje v roku
8 dni od vročitve sklepa o izboru. Pogodba
mora biti sklenjena najpozneje v 30 dneh
od pravnomočnosti sklepa o izbiri najugod-
nejšega ponudnika. V nasprotnem primeru
bo naročnik uveljavil bančno garancijo za
resnost ponudbe.

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 navedene v prilogi A razpisne dokumen-
tacije.

16. Ponudba mora veljati do 31. 12.
2000.

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

– cena in plačilni pogoji (0 - 10 točk),
– reference (0-10 točk),
– izkoristek oddajnika (samo za radiodi-

fuzne radijske postaje) (0 - 10 točk),
– tehnične in upravljalske lastnosti od-

dajnika (0- 20 točk),
– možnost dogradnje oziroma razširitve

(0-10 točk),
– možnost servisiranja (0-10 točk),
– garancijski rok (0-5 točk).
18., 19., 20.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za telekomunikacijo

Št. 913-002/2000/0018 Ob-28330
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava RS za telekomuni-
kacije, Kotnikova 19a, Ljubljana, kont. ose-
ba: Marjan Trdin, tel. 01/4734 900 (cen-
trala), faks. 01/4328 036.

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: nabava opreme:

– FM oddajnik 300W 2 kosa,
– FM oddajnik 100W 1 kos,
– zveza 1.5ghz kpl 5 kosov,
– zveza rx 1 kos,
– rds coder 2 kosa,
– FM oddajnik 1500W 1 kos,
– FM oddajnik 500W 3 kose,
– ant. sistem 1 1 kos,
– ant. sistem 2 3 kose,
– izh. Fm filter 1 kos,
– modulator tv 1 kos,
– elektrponke kpl 1 kos,
– AD pretvorniki 2 kosa,
– Tv zveze 2 kosa.
Orientacijska vrednost celotne ponudbe:

33,681.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko ponudi, na-
ročnik pa izbere le del opreme iz 3. točke
tega razpisa.

7. (a), (b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: do 90 dni po podpisu
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze, Uprava RS za telekomunikacije, Kot-
nikova 19a, Ljubljana, kont. oseba: Marjan
Trdin, tel.: 01/4734900 (centrala), faks.
01/4328 036.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago vsak delovni dan od
8. do 12. ure, v vložišču Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za promet in zveze, Uprava
RS za telekomunikacije, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, do 30. 6. 2000. Na pisme-
no željo in potrdilom o plačilu razpisno do-

kumentacijo pošljemo po pošti ali elektron-
ski pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50100-630-10014 v dobro
Proračun RS, Namen nakazila: “Razpisna
dokumentacija Oprema za lokalne in neko-
mercialne programe” v višini 3.000 SIT.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 6. 7. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za promet in zveze, Uprava RS za
telekomunikacije, Kotnikova 19a, Ljubljana,
vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 2000 ob 13. uri, Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, Uprava RS
za telekomunikacije, Kotnikova 19a, Ljub-
ljana, sejna soba.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba
za opremo za lokalne in nekomercialne pro-
grame” s številko te objave ter s točnim
naslovom ponudnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku: zahtevana
je bančna garancija za resnost ponudbe v
skladu s točko 8.1 razpisne dokumentacije
(5% vrednosti ponudbe), bančna garancija
za dobro izvedbo posla in bančna garancija
za odpravo napak v garancijske roku.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: sredstva za plači-
lo so predvidena v proračunu za leto 2000
pod postavko 7277.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: po sprejetju sklepa o
izboru ponudnika se mora leta odzvati na
poziv za podpis pogodbe najkasneje v roku
8 dni od vročitve sklepa o izboru. Pogodba
mora biti sklenjena najpozneje v 30 dneh
od pravnomočnosti sklepa o izbiri najugod-
nejšega ponudnika. V nasprotnem primeru
bo naročnik uveljavil bančno garancijo za
resnost ponudbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: so
navedene v prilogi A razpisne dokumentacije.

16. Ponudba mora veljati do 31. 12.
2000.

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

– cena in plačilni pogoji (0 - 10 točk),
– reference (0-10 točk),
– izkoristek (samo za radiodifuzne radij-

ske postaje) (0 - 10 točk),
– tehnične in upravljalske lastnosti

(0- 20 točk),
– možnost predelave in dograditve

(0-10 točk),
– možnost servisiranja (0-10 točk),
– garancijski rok (0-5 točk).
18., 19., 20.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za telekomunikacije

Št. 363-25/00 Ob-28364
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Računsko sodišče Republike Slove-
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nije, Prežihova ulica 4, Ljubljana – po poob-
lastilu Servis skupnih služb vlade, Gregorči-
čeva ulica 27a, 1000 Ljubljana, št. telefak-
sa 01/478 5579.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem opremljenih po-
slovnih prostorov s postopnim odkupom
poslovnih prostorov v okvirni skupni po-
vršini 2.500 m2 in takojšnjim odkupom
nove pisarniške opreme za uporabnika
Računsko sodišče Republike Slovenije
v območju središča mesta Ljubljane.

Ocenjana vrednost naročila znaša:
– za najem poslovnih prostorov s postop-

nim odkupom: 230 milijonov SIT za leto
2000 (plačilo DDV in dveh mesečnih obro-
kov) oziroma 122 milijonov letno,

– za odkup pisarniške opreme: 89 mio
SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c).
V primeru, da bo ponudnik oziroma po-

srednik predložil več ponudb za najem raz-
ličnih nepremičnin, mora biti vsaka ponud-
ba izdelana na originalni razpisni dokumen-
taciji, vsakji ponudbi morajo biti priložene
vse zahtevane priloge in vsaka ponudba mo-
ra biti oddana v svojem ovitku.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik mora ponuditi ce-
lotno storitev najema nepremičnine s po-
stopnim odkupom, vključno s takojšnjim od-
kupom nove pisarniške opreme.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
predloži variantno ponudbo.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora obvezno pred-
ložiti tudi ponudbo v celoti po razpisnih
pogojih.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:

– za najem poslovnih prostorov s postop-
nim odkupom: pričetek storitve 1. 10.
2000, čas trajanja storitve 108 mesecev,

– za pisarniško opremo je rok dobave in
montaže 20. 9. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, Ljubljana, kontaktna oseba je Mir-
jam Plestenjak, tel. 01/478 5496, telefaks
01/478 5579.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 6. 2000, vsak
delovni dan od 9. do 11. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 28. 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:
28. 6. 2000 ob 10. uri v sejni sobi na na-
slovu: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija 20 mio SIT z veljavnostjo
do vključno datuma veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z določili
posebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahteve.

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

– podpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila (velja za posrednika),

– finančna sposobnost.
16. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 26. 9. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
A) za najem poslovnih prostorov s po-

stopnim odkupom:
1. lokacijska ustreznost (0-41 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

tehničnih zahtevah z najem poslovnih pro-
storov (0-64 točk).

3. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (3 točke).

Pri vrednotenju po točkah od 1 do 3 se
upošteva vplivnostni faktor 0,5.

B) za odkup pisarniške opreme
4. ustreznost opreme po tehničnih

zahtevah (0-33 točk),
5. splošni garancijski rok za odkup-

ljeno opremo (0-5 točk),
6. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik naročniku (3 točke).
Pri vrednotenju po točkah od 4 do 6 se

upošteva vplivnostni faktor 0,3.
C) za ponudbeno ceno

7. ponudbena cena (seštevek najem-
nin za poslovne prostore brez DDV za ob-
dobje enega leta in vrednost odkupljene
opreme brez DDV).

Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,2, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši. Najugodnejša ponudba je tista
ponudba, ki doseže skupni najvišji rezultat
po vseh vrednotenjih.

18. Datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: 14. 6.
2000.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Ur. l. RS, št.
90 z dne 5. 11. 1999, Ob-14195.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
33 z dne 14. 4. 2000, Ob-24995, objava o
izidu pa dne 26. 5. 2000.
Računsko sodišče Republike Slovenije

Št. 344-06-04/00 Ob-28414
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205
Vitanje, tel. 063/775-042, telefaks
063/775-134.

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: vzdrževanje gozdnih
cest na območju Občine Vitanje v za-
sebnih in državnih gozdovih v letu 2000.
Ocenjena vrednost del je 5,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe del: območje Občine Vi-
tanje.

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  stori-
tve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbe ni možno deliti na
posamezne storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek izvajanja po
podpisu pogodbe, rok za dokončanje del
31. 10. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
ŽR št. 50720-630-10168 s pripisom “raz-
pisna dokumentacija – gozdne ceste“.

10. (a) Datum, do kdaj je potrebno pred-
ložiti ponudbo: do 26. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Vitanje, Grajski trg
1, 3205 Vitanje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 6. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če
so v tem postopku zahtevana: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in/ali
sklicevanje na merodajna določila v drugih
dokumentih: zakon o izvrševanju proraču-
na.

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 storitevin finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 26. 6. 2000
po 12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe (21. člen ZJN): ponudbena
cena (40%), reference (20%), plačilni po-
goji (20%), izkušnje naročnika s ponudni-
kom (20%).

18. Druge informacije o naročilu: Zavod
za gozdove – Krajevna enota Slovenske Ko-
njice, Šolska 19, Capl Bojan – tel.
03/57-55-263.

Občina Vitanje



Stran 4260 / Št. 44 / 26. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Dvostopenjski javni razpis

Št. 112/2000 Ob-28208
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana, 061/175-21-80.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): dvostopenjski javni raz-
pis za izbiro izvajalca.

3. Vrsta storitve in opis: merjenje dnev-
ne gledanosti TV programov po metodi
Telemetrija.

4. Kraj izvedbe: Slovenija.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: po raz-
pisni dokumentaciji.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: najmanj 24 mesecev
od datuma podpisa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, Ela Žilič
tel. 061/175-43-35, faks 061/175-43-13.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dne 2. junij 2000
do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:

– 4.500 SIT, na račun št.
50101-603-45036 sklic 00-789100-51 pri
APP, z oznako predmeta naročila in naved-
bo davčne številke ter sedeža naročnika do-
kumentacije (za slovensko dokumentacijo),

– 14.500 SIT, na račun št.
50101-603-45036 sklic 00-789100-51 pri
APP, z oznako predmeta naročila in naved-
bo davčne številke ter sedeža naročnika do-
kumentacije (za angleško dokumentacijo).

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 16. junij 2000 do
15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana, s pripisom “ Ne odpiraj – ponudba
za razpis št. 112/2000 – Telemetrija “.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. junij 2000 ob 13. uri, V. nadstropje,
Kolodvorska 2.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremenljivih finančnih resnosti ponudbe,
če so v tem postopku zahtevana: bančne
garancije po razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po razpisni doku-
mentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: podpis pogodbe.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: pravnomočnost
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): vsi po-

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

Ob-28017
1. Naročnik, poštni naslov: RTH, d.o.o.,

Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
061/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. Datum izbire: 5. maj 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, rok dobave.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: KA-PIS, d.o.o., Novo Celje
8, 3310 Petrovče.

6. (a) Kraj dobave: Hrastnik-Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: rudarski električni kabli s
priborom.

7. Pogodbena vrednost:
18,608.393,44 SIT brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,653.870 SIT brez DDV,
18,608.393,44 SIT brez DDV.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000, Ob-23183.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 164/00 Ob-28019
1. Naročnik, poštni naslov: Kranjski vrt-

ci, Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN) za
prehrambeno blago po skupinah.

3. Datum izbire: 19. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): višina cene – 60 točk, celovitost po-
nudbe – 30 točk, plačilni pogoji – 10 točk.

Za skupine mleko in mlečni izdelki, čaji
in osnovna živila, naročnik ni izbral izvajal-
ca, na podlagi 1. točke 41. člena ZJN, ker

nudniki, ki bodo poslali pravočasne in po-
polne ponudbe in izpolnjevali zahteve na-
ročnika navedene v razpisni dokumentaciji,
bodo povabljeni k sodelovanju na II. stopnji.

18. Druge informacije o naročilu: naroč-
nik bo pogajanja, II. stopnjo razpisa in skle-
nitev pogodbe opravil v mesecu juliju, osta-
lo po razpisni dokumentaciji. Naročnik si
pridržuje pravico do morebitnega manjšega
ali večjega obsega naročila od razpisanega.

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

20. Prvi neuspeli javni razpis za to je bil
objavljen: ga ni bilo.

Javni zavod RTV Slovenija

naročniku po pregledu in ocenjevanju po-
nudb, nista za posamezno skupino ostali
popolni ponudbi vsaj dveh ponudnikov. Na-
ročnik je sprejel sklep o ponovnem javnem
razpisu in ga poslal vsem ponudnikom dolo-
čene skupine.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

II. Meso in mesni izdelki – Mesarija Gre-
gorec, Franc Gregorec s.p., Golniška ce-
sta 6, Kranj,

III. Ribe – Brumec Ručigaj, d.o.o., Te-
stenova 55, 1234 Loka – Mengeš,

IV. Perutnina – Mesarija Gregorec, Franc
Gregorec s.p., Golniška cesta 6, Kranj,

V. Zamrznjeno sadje in zelenjava – Bru-
mec Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, 1234
Loka Mengeš,

VI. Kruh in pekovski izdelki – Pekarna
Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo,

VII. Pecivo – Pekarna Pečjak, d.o.o., Do-
lenjska cesta 442, 1291 Škofljica,

VIII. Jajca – Lahov stari mlin, Suzana Lah,
s.p., Mladinska ulica 19, 2314 Zg. Polskava,

IX. Jušne zak. in testen. – Lahov stari
mlin, S. Lah s.p., Mladinska ulica 19, 2314
Zg. Polskava,

X. Domače sadje in zelenjava – Nadi-
ka,d.o.o., Koprska 94,p.p.703, 1000 Ljub-
ljana,

Domače sadje in zelenjava– del skupi-
ne, 2 artikla – jagode in jabolka: Sadjarstvo
Boris TOŠ s.p., Drbentinci 3, 2255 Vito-
marci,

XI. Uvoženo sadje in zelenjava – Nadika,
d.o.o., Koprska 94, p.p. 703, 1000 Ljub-
ljana,

XII. Sadni sirupi in sokovi – Živila Kranj,
d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo,

XIII. Konzervirana živila – Raks,d.o.o.,
Preserje, Pelechova 65, 1235 Radomlje.

6. (a) Kraj dobave: Kranjski vrtci, Cesta
Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava pre-
hrambenega blaga po skupinah.

7. Pogodbena vrednost:
II. Meso in mesni izdelki – 17,218.700

SIT,
III. Ribe – 933.120 SIT,
IV. Perutnina – 2,692.500 SIT,
V. Zamrznjeno sadje in zelenjava –

2,835.270 SIT,
VI. Kruh in pekovski izdelki – 5,564.092

SIT,
VII. Pecivo – 2,180.573,19 SIT,
VIII. Jajca – 990.000 SIT,
IX. Jušne zakuhe in testenine – 953.424

SIT,
X. Domače sadje in zelenjava –

4,197.550 SIT,
Domače sadje in zelenjava – del skupi-

ne, 2 artikla jagode in jabolka – 1,030.000
SIT,

XI. Uvoženo sadje in zelenjava –
4,521.400 SIT,

XII. Sadni sirupi in sokovi – 3,324.275
SIT,

XIII. Konzervirana živila – 3,474.518 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 66.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
II. Meso in mesni izdelki – 19,005.004

SIT, 16,274.900 SIT,
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III. Ribe – 978.550 SIT, 933.120 SIT,
IV. Perutnina – 2,785.500 SIT,

2,692.500 SIT,
V. Zamrznjeno sadje in zelenjava –

3,725.016 SIT, 2,835.270 SIT,
VI. Kruh in pekovski izdelki – 6,882.940

SIT, 5,544.000 SIT,
VII. Pecivo – 2,516.076 SIT, 2,180.658

SIT,
VIII. Jajca – 1,166.400 SIT, 990.000

SIT,
IX. Jušne zakuhe in testenine –

1,235.553 SIT, 953.424 SIT,
X. Domače sadje in zelenjava –

9,630.915 SIT, 4,197.550 SIT,
Del skupine X – jabolka in jagode–

2,008.800 SIT, 1,030.000 SIT,
XI. Uvoženo sadje in zelenjava –

5,989.900 SIT, 4,521.400 SIT,
XII. Sadni sirupi in sokovi – 7,003.872

SIT, 3,324.275 SIT,
XIII. Konzervirana živila – 3,642.616

SIT, 3,474.420 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 18. 2. 2000,
Ob-20771.

Kranjski vrtci
Kranj

Št. 165/00 Ob-28020
1. Naročnik, poštni naslov: Kranjski vrt-

ci, Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika

(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev (18. do 42. člen ZJN) za čistila,
potrošni material in pripomočke za čiščenje
ter toaletno sanitarni material po skupinah.

3. Datum izbire: 19. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): višina cene – 60 točk, celovitost
ponudbe – 30 točk, plačilni pogoji – 10
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

I. Sredstva za pomivanje posode – As-
tra, d.d., Staničeva 41, 1000 Ljubljana,

II. Sredstva za čiščenje opreme in pro-
storov – Andrej Zagorc, s.p., Staro sejmišče
24, 8310 Šentjernej,

III. Sredstva za higieno, nego in zaščito
rok – Makom, Maksimiljan Krenker, s.p.,
Špeglova 16, 3320 Velenje,

IV. Sredstva za pranje perila – Andrej
Zagorc, s.p., Staro sejmišče 24, 8310
Šentjernej,

V. Papirna konfekcija – Makom, Maksi-
miljan Krenker, s.p., Špeglova 16, 3320
Velenje,

VI. Druga čistilna sredstva in pripomočki
– Makom, Maksimiljan Krenker, s.p., Špe-
glova 16, 3320 Velenje.

6. (a) Kraj dobave: Kranjski vrtci, Cesta
Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava čistil,
potrošnega materiala in pripomočkov za
čiščenje ter toaletno sanitarnega mate-
riala po skupinah.

7. Pogodbena vrednost:
I. Sredstva za pomivanje posode –

426.1000 SIT,
II. Sredstva za čiščenje opreme in pro-

storov – 1,722.391 SIT,

III. Sredstva za higieno, nego in zaščito
rok – 637.886 SIT,

IV. Sredstva za pranje perila – 659.780 SIT,
V. Papirna konfekcija – 5,076.501 SIT,
VI. Druga čistilna sredstva in pripomočki

– 1,254.271 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 48.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. Sredstva za pomivanje posode –

1,603.886,25 SIT, 426.100 SIT,
II. Sredstva za čiščenje opreme in pro-

storov – 2,772.311 SIT, 1,757.791 SIT,
III. Sredstva za higieno, nego in zaščito

rok – 797.192,90 SIT, 476.337 SIT,
IV. Sredstva za pranje perila – 751.118

SIT, 659.780 SIT,
V. Papirna konfekcija – 5,830.571 SIT,

5,076.501 SIT,
VI. Druga čistilna sredstva in pripomočki

– 2,154.560 SIT, 1,254.277 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 18. 2. 2000, Ob-20772.

Kranjski Vrtci
Kranj

Št. 54/9-00 Ob-28021
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Mozirje, Šolska ul. 23, 3330 Mozirje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za naročilo
blaga brez omejitev.

3. Datum izbire: odpiranje ponudb 21. 4.
2000, ocenjevanje in sklep o izbiri 5. 5.
2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– cena: 50%,
– odkup rabljenega vozila: 20%,
– posebne ugodnosti ponudnika: 15%,
– zagotovitev servisiranja in rezervnih

delov: 5%,
– plačilni pogoji: 5%,
– reference ponudnika: 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo  dodeljeno:  Avtotehna,  d.d.,  Ce-
lovška c. 175, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Mozir-
je, Šolska ul. 23, 3330 Mozirje, šolsko par-
kirišče.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: šolski avtobus IVECO A
45.12 minibus.

7. Pogodbena vrednost: 8,892.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,892.000 SIT, 8,806.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: rablje-
no šolsko vozilo se odkupi po ceni
1,700.000 SIT z vračunanim DDV.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000,
Ob-24328.

Osnovna šola Mozirje

Št. 130/2000 Ob-28022
1. Naročnik, poštni naslov: Inštitut za ko-

vinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 16. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je izbral izvajalca, ker je
bila njegova ponudba edina, ki je prišla na
razpis.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Intercommerce GmbH,
A-9163 Unterbergen, Avstrija.

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

trebno dobaviti: analizator kisika in duši-
ka ON-900 – 1 kom.

7. Pogodbena vrednost: 66,432,78 DEM.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 66.432,78 DEM.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000, Ob-27031.

Inštitut za kovinske materiale
in tehnologije

Št. 135/00 Ob-28024
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarjenje z občinskim premoženjem,
Materialno tehnična služba, Ul. heroja Sta-
neta 1, Maribor, faks 22-01-359.

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

3. Datum izbire: 14. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference 10 točk, ponujena ce-
na 70 točk, rok dobave 20 točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Ad 2) Štajerski avtodom, d.d.,
Ad 3) Štajerski avtodom, d.d.,
Ad 4) Avtohiša Kanduti, d.o.o.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
Ad 2) 1 komad osebno vozilo 1600

ccm,
Ad 3) 1 komad kombinirano vozilo

1400 ccm,
Ad 4) 1 komad gospodarsko vozilo

1900 ccm TD.
7. Pogodbena vrednost:
Ad 2) in Ad 3) 4,988.097,51 SIT,
Ad 4) 2,944.824 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: zaradi različnih tipov vozil primerjave
med najvišjo in najnižjo ponudno ni možna.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000,
Ob-23326.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 135/00 Ob-28025
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarjenje z občinskim premoženjem,
Materialno tehnična služba, Ul. heroja Sta-
neta 1, Maribor, faks 22-01-359.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): ponujena cena in druge ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: OMV Istrabenz, Koper.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: ekstra lahko kurilno olje
EL v količini ca. 190.000 litrov.

7. Pogodbena vrednost: ca.
14,500.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 78,20 SIT/liter, 72,20 SIT/liter.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000,
Ob-24343.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 135/00 Ob-28026
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarjenje z občinskim premoženjem,
Materialno tehnična služba, Ul. heroja Sta-
neta 1, Maribor, faks 22-01-359.

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

3. Datum izbire: 5. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, fiksnost cen, dobavni rok,
reference, druge ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Založba obzorja, d.d., Mari-
bor.

6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: pisarniški material, potrošni
material ter toaletno sanitarni material.

7. Pogodbena vrednost: ca.
40,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišje in najnižje ponudbe ni bilo mo-
goče določiti, ker so bile zahtevane cene za
posamezni artikel.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 26 z dne 24. 3. 2000,
Ob-23895.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Ob-28028
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 28. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
Merila, ki so bila upoštevana pri ocenje-

vanju in izbiri najugodnejše ponudbe za iz-
vedbo naročila, so naslednja:

– cena – 60%,
– dobavni rok – 30%,
– plačilni rok – 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
Za dobavo živil je izbran Poslovni sistem

Mercator, d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana,
Za dobavo rezanega cvetja je izbran

KPL Gradnje Rast Inženiring, d.d., Tbilisij-
ska 61.

6. (a) Kraj dobave: naslov naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– segment 1: mleta pražena kava in

pražena kava v zrnju,
– segment 2: kapučino – kava v vreč-

kah,
– segment 3: čaj v filter vrečkah,
– segment 4: servirni sladkor,
– segment 5: gazirane in negazirane

mineralne vode,
– segment 6: sadni sokovi,
– segment 7: mleko,
– segment 8: rezano cvetje (cvetlični

aranžmaji in šopki).
7. Pogodbena vrednost:
Orientacijska vrednost: za segment 1–

7: 6,000.000 SIT letno,
Orientacijska vrednost: za segment 8:

4,000.000 SIT letno.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– 4 za živila in
– 3 za cvetje.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za živila: 8,923.000,20 SIT,

4,207.763,20 SIT,
– za cvetje: 52.360 SIT, 39,098 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 17 z dne 25. 2. 2000, Št. objave
012-10/00.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 101-04 Ob-28099
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovno

zdravstvo Gorenjske, OE ZD Kranj, Gos-
posvetska c. 10, 4000 Kranj.

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

3. Datum izbire: 8. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev naročila: na-
justreznejše opremljena komora, končna
cena, dobavni rok in plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Interexport, d.o.o., Sloven-
ska 54/VII, p.p. 502, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Osnovno zdravstvo
Gorenjske – OE ZD Kranj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dnevno razvijalna komo-
ra za RTG oddelek.

7. Pogodbena vrednost: 14,143.670
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,444.144 SIT, 14,143.670 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-22579.

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Kranj

Št. 530-10 Ob-28100
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovno

zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 10,
4000 Kranj.

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

3. Datum izbire: 8. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev naročila: na-
justreznejše opremljeno vozilo, končna ce-
na, dobavni rok in plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, za vozilo ZD Škofja Loka;
Medicop, d.o.o., Obrtna ul. 43, 9000 Mur-
ska Sobota za vozila ZD Jesenice, ZD Kranj
in ZD Škofja Loka z medicinsko opremo.

6. (a) Kraj dobave: Osnovno zdravstvo
Gorenjske – OE ZD Jesenice, ZD Kranj in
ZD Škofja Loka.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: reševalno vozilo oprem-
ljeno po zahtevi naročnika.

7. Pogodbena vrednost: 15,492.288
SIT in 16,700.926 SIT – ZD Škofja Loka;
14,139.895 SIT ZD Jesenice in
14,847.946 SIT ZD Kranj.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,588.981 SIT, 14,139.895 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 3. 3. 2000, Ob-22404.

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Kranj

Št. 17/00 Ob-28188
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Med-

vode, Ostrovrharjeva 2, 1215 Medvode.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena - 50%, celovitost ponudbe
- 20%, kakovost - 15%, plačilni pogoji -
10% in reference - 5%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za skupino pod 3 b) 1 javnega razpisa
- sveže meso, kunčje meso in mesni izdelki
- Kraljeve mesnine d.d., Agrokombinatska
63, Ljubljana,

– za skupino pod 3 b) 2 javnega razpisa
- jajca, perutninsko meso in izdelki iz perut-
ninskega mesa - Perutnina Ptuj d.d., Potr-
čeva c. 10, Ptuj,

– za skupino pod 3 b) 3 javnega razpisa
- ribe in ribji izdelki - KVIBO d.o.o., Predil-
niška 16, Tržič,

– za skupino pod 3 b) 4 javnega razpisa
- kruh in pekovsko pecivo - Žito d.d., Šmar-
tinska 154, Ljubljana,

– za skupino pod 3 b) 5 javnega razpisa
- slaščičarsko pecivo, izdelki iz svežega te-
sta, trajni in poltrajni pekovski izdelki - Žito
d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
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– za skupino pod 3 b) 6 javnega razpisa
- mleko in mlečni izdelki - Mlekarna Celeia
d.o.o., Arja vas 92, Petrovče,

– za skupino pod 3 b) 7 javnega razpisa
- zamrznjena zelenjava in zamrznjeno sadje
- KVIBO d.o.o., Predilniška 16, Tržič,

– za skupino pod 3 b) 8 javnega razpisa
- konzervirana zelenjava in konzervirano sad-
je - Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
Naklo,

– za skupino pod 3 b) 9 javnega razpisa
- domače sadje, sveža zelenjava in med -
Agromrkac d.o.o., Cesta v Šmartno 29,
Ljubljana.

Za skupino pod 3 b) 10 javnega razpisa -
južno sadje in suho sadje - Agromrkac
d.o.o., Cesta v Šmartno 29, Ljubljana.

Za skupino pod 3 b) 11 javnega razpisa -
sadni sokovi, marmelade in sadne rezine -
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo.

Za skupino pod 3 b) 12 javnega razpisa -
osnovna in ostala živila ter dodatki jedem -
Poslovni sistem Mercator d.d. Trgovina
Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana.

6. a) Kraj dobave: Vrtec Medvode,
Ostrovrharjeva 2, Medvode.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: sukcesivna dobava živil za
prehrano za dobo 12 mesecev po skle-
nitvi pogodbe.

7. Pogodbena vrednost:
– sveže meso, kunčje meso in mesni

izdelki: 8,106.244 SIT,
– jajca, perutninsko meso in izdelki iz

perutninskega mesa: 3,024.674 SIT,
– ribe in ribji izdelki: 793.400 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo: 1,747.894

SIT,
– slaščičarsko pecivo, izdelki iz svežega

testa, trajni in poltrajni pekovski izdelki:
928.237 SIT,

– mleko in mlečni izdelki: 5,460.309
SIT,

– zamrznjena zelenjava in zamrznjeno
sadje: 623.150 SIT,

– konzervirana zelenjava in konzervirano
sadje: 644.423 SIT,

– domače sadje, sveža zelenjava in med:
4,385.875 SIT,

– južno sadje in suho sadje: 2,014.740
SIT,

– sadni sokovi, marmelade in sadne re-
zine: 2,365.969 SIT,

– osnovna in ostala živila ter dodatki je-
dem: 3,720.852 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sveže meso, kunčje meso in mesni

izdelki: 9,745.311 SIT, 8,106.244 SIT,
– jajca, perutninsko meso in izdelki iz

perutninskega mesa: 3,937.220,
3,024.673 SIT,

– ribe in ribji izdelki: 999.844 SIT,
793.400 SIT,

– kruh in pekovsko pecivo: 2,208.522
SIT, 1,747.894 SIT,

– slaščičarsko pecivo, izdelki iz svežega
testa, trajni in poltrajni pekovski izdelki:
978.198 SIT, 608.604 SIT,

– mleko in mlečni izdelki: 8,110.012
SIT, 4,446.381 SIT,

– zamrznjena zelenjava in zamrznjeno
sadje: 929.498 SIT, 623.150 SIT,

– konzervirana zelenjava in konzervirano
sadje: 745.950 SIT, 644.423 SIT,

– domače sadje, sveža zelenjava in med:
6,818.823 SIT, 4,385.875 SIT,

– južno sadje in suho sadje: 2,719.500
SIT, 2,014.740 SIT,

– sadni sokovi, marmelade in sadne re-
zine: 2,761.530 SIT, 2,365.969 SIT,

– osnovna in ostala živila ter dodatki je-
dem: 4,279.632 SIT, 729.475 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave v razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 31 z dne
7. 4. 2000.

14.
Vrtec Medvode

Ob-28217
1. Naročnik, poštni naslov: Dom počitka

Metlika, Mestni trg 16, 8330 Metlika.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika

(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro najugod-
nejšega ponudnika za blago brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za skupino A: KZ, z.o.o., Kolodvorska
39, Črnomelj,

– za skupino B: Jata, d.d., Hladilniška
34, Ljubljana,

– za skupino C: Žito, d.d., Šmartinska
154, Ljubljana,

– za skupino D, G in I: Mercator Dolenj-
ska, d.d., Livada 8, Novo mesto,

– za skupino E in F: KZ Krka, z.o.o.,
Novo mesto, Rozmanova 10,

– za skupino H: Ljubljanska mlekarna,
d.d., Trženje, PO Novo mesto, Sevno 11.

6. (a) Kraj dobave: Dom počitka Metli-
ka, Mestni trg 16.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

7. Pogodbena vrednost:
A) meso in mesni izdelki: 11,374.806

SIT,
B) perutninsko meso: 1,518.090,70 SIT,
C) kruh in pekovsko pecivo:

2,269.116,20 SIT,
D) mlevski izdelki in testenine:

690.583,43 SIT,
E) zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje: 2,520.957 SIT,
F) sveže sadje in zelenjava: 2,563.345

SIT,
G) pijače in napitki: 1,045.263,73 SIT,
H) mleko in mlečni izdelki:

4,418.493,68 SIT,
I) splošno prehrambeno blago:

6,884.190,02 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
a) meso in mesni izdelki:

12,946.747,10 SIT, 11,374.806 SIT,
b) perutninsko meso: 1,875.236,90

SIT, 1,518.090,70 SIT,
c) kruh in pekovsko pecivo: 2,555.464

SIT, 2,269.116,20 SIT,
d) mlevski izdelki in testenine: 822.719

SIT, 546.017,76 SIT,

e) zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje: 2,520.957 SIT, 2,382.915,57
SIT,

f) sveže sadje in zelenjava: 4,884.670
SIT, 2,563.345 SIT,

g) pijače in napitki: 1,143.493,36 SIT,
1,045.263,73 SIT,

h) mleko in mlečni izdelki:
4,980.697,69 SIT, 1,774.408,80 SIT,

i) splošno prehrambeno blago:
6,884.190,02 SIT, 5,701.153,39 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 26 z dne 24. 3. 2000.

Dom počitka Metlika

Št. 101/00 Ob-28233
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 18. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ker je razpisna komisija prejela
samo dve ponudbi, od tega eno neveljavno,
ugotavlja, da javni razpis ni uspel.

5.
6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Ko-

lodvorska 2, 1550 Ljubljana.
(b)
7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 63/2000 Ob-28234
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 12. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. reference ponudnika 40 točk,
2. tehnična ocena ponudbe 30 točk,
3. ponudbena cena kompleta 25 točk,
4. plačilni pogoji 5 točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Ljubljana.

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

trebno dobaviti: visoko zmogljiv ultrazvoč-
ni aparat za potrebe dispanzerja za žen-
ske, 1 kos.

7. Pogodbena vrednost: 9,317.527,73
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,978.407,04 SIT, 7,020.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000.

Zdravstveni dom Velenje

Št. 1/2000 Ob-28231
1. Naročnik, poštni naslov: Premogov-

nik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 12. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, tehnološki nivo, izkušnje z
opremo, plačilni pogoji in garancijski rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Fori, d.o.o., Hrastovec 24,
3320 Velenje.

6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Vele-
nje, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava elektro opreme
za rudarstvo I.

7. Pogodbena vrednost: 45,819.923,60
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 45,819.923,60 SIT, 45,532.538,62
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 17. 3. 2000.

Premogovnik Velenje, d.d.

Ob-28313
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Novo mesto, Šmihelska c. 1, Novo
mesto.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za ugotavlja-
nje sposobnosti.

3. Datum izbire: 25. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Nitka, Šivalnica, Ana Špar, s.p., Jamo-
va 2b, Celje,

– Usnje, Trgovsko podjetje Celje, d.o.o.,
Prešernova 25, 3000 Celje,

– Zatex, d.o.o., Vipavska c. 55, Rožna
dolina, 5000 Nova Gorica,

– Astra Tehnična trgovina, d.o.o., Stani-
čeva 41, 1000 Ljubljana,

– Prelet – promet s tekstilnimi izdelki,
d.o.o., Ul. Belokranjskega odreda 3, Met-
lika,

– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,

– Bombažna predilnica in tkalnica Tržič,
Predilniška 16, 4290 Tržič,

– Krojaško podjetje Trebnje, d.o.o.,
Gubčeva c. 28, 8210 Trebnje,

– Prevent Mislinja, d.o.o., Gozdarska c.
38, 2382 Mislinja,

– Timo, d.o.o., Ajdovščina, Vipavska 4i,
5270 Ajdovščina,

– Blurent, d.o.o., Šaranovičeva 12,
1000 Ljubljana,

– Gumiks, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Podgorje 120, Kamnik.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Novo mesto.

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

1. skupina: tekstilni izdelki,
2. skupina: delovno zaščitna obla-

čila,
3. skupina: delovno zaščitna obu-

tev.

7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: tekstilni izdelki:

20,000.000 SIT,
2. skupina: delovno zaščitna oblačila:

3,000.000 SIT,
3. skupina: delovno zaščitna obutev:

2,200.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 24 z dne 17. 3.
2000, Ob-23342.

13.
Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 3499/00 Ob-28362
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Go-

renjska, d.d., Bleiweisova c. 6, 4000 Kranj,
faks 064/211-362.

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

3. Datum izbire: 21. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena – delež 70%,
– potrjene reference – delež 10%,
– ponujeni rok izvedbe – delež 10%,
– tehnične karakteristike – delež 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Komin inženiring, d.o.o., Pod Hribom

55, Ljubljana, za delilno kuhinjo,
– TIM, d.o.o., Kersnikova 1, Maribor, za

opremo arhivskih prostorov.
6. (a) Kraj dobave: Elektro Gorenjska,

d.d., Kranj, Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: oprema delilne kuhinje
in arhivskih prostorov.

7. Pogodbena vrednost:
– 10,036.370,75 SIT za delilno kuhinjo,
– 5,675.824 SIT za opremo arhivskih

prostorov.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– delnilna kuhinja: 12,650.521,10 SIT,

10,036.370,75 SIT,
– arhivski prostori: 7,184.149 SIT,

5,675.824 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-22660.

Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Št. 2/2000 Ob-28232
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, jav-

no podjetje za pridobivanje lignita d.d., Par-
tizanska 78, 3320 Velenje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 12. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); cena, tehnološki nivo, izkušnje z
opremo, plačilni pogoji in garancijski rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: FORI TinKO d.o.o. Hrasto-
vec 24, 3320 Velenje.

6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje
d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.

(b) Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va elektro opreme za rudarstvo I.

7. Pogodbena vrednost: 34,233.194,10
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,234.243,36 SIT, 34,233.194,10
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 14 z dne 17. 3. 2000.

Premogovnik Velenje

Št. 462-02/19-00/0520-006 Ob-28247
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Carinska uprava Republike Slove-
nije, 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 izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 4. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (teža in

način uporabe meril - 21. člen ZJN):
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika,
– ustreznost vzorcev in ustreznost opisa

postopka izdelave predmetov javnega naro-
čila zahtevam naročnika,

– reference,
– garancijska doba,
– cena,
– plačilni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– za izdelavo letnih srajc ponudnik

Labod d.d., Seidlova cesta 35, Novo
mesto,

– za izdelavo puloverjev ponudnik Almi-
ra d.d., Jalnova 2, Radovljica,

– za izdelavo usnjenih pasov ponudnik
Galant - M d.o.o., Prušnikova 95, Ljubljana,

– za izdelavo moških letnih in zimskih
nogavic ponudnik Hurwits d.o.o., Kočevska
Reka, Trdnjava 3, Kočevje in

– za izdelavo moških in ženskih kravat-
nih igel izbere ponudnik Helediži’s d.o.o.,
Kersnikova 17, Celje.

6. a) Kraj dobave: deli letne in zimske
carinske uniforme se bodo dobavljali na lo-
kacije carinarnice Celje, Dravograd, Jese-
nice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska So-
bota, Nova Gorica, Sežana in Carinske upra-
ve Republike Slovenije.

b) Vrsta in količina dodeljenih del: izde-
lava in dobava posameznih delov letne in
zimske carinske uniforme, in sicer:

– 2.100 puloverjev,
– 4.300 letnih srajc,
– 2.150 usnjenih pasov,
– 10.000 moških letnih nogavic,
– 10.000 moških zimskih nogavic,
– 3.320 moških kravatnih igel in
– 1.280 ženskih kravatnih igel.
7. Pogodbena vrednost:
– 2.100 puloverjev - 15,617.700 SIT ,
– 4.300 letnih srajc - 16,272.060 SIT,
– 2.150 usnjenih pasov - 4,579.715

SIT,
– 10.000 moških letnih nogavic -

3,974.600 SIT,
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ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-28029
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva ul. 6, 1000 Ljubljana, tel.
061/212-838, faks 061/13-12-327 in
Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 062/22-010, faks
062/220-12-07.

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

3. Datum izbire: 27. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, rok izvedbe, dol-
žina garancij – po razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Stavbar IGM, d.d., Hoče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja trgovsko po-
slovnega objekta v srednješolskem cen-
tru v Mariboru ob Ljubljanski ulici – grad-
bena obrtniška in inštalacijska dela.

7. Pogodbena vrednost: po II. variantni
ponudbi tj. soinvestitorstvo ter
100,000.000 SIT za MO Maribor za finali-
zirano II. nadstropje, 615,32 m2 kletnih
prostorov v zameno za delež MŠŠ – v IV.
gradbeni fazi.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 453,574.093 SIT, 293,923.909 SIT
oziroma izbrana variantna ponudba, po ka-
teri prevzema izvajalec soinvestitorstvo.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: izvaja-
lec je bil izbran kot soinvestitor preostanka
objekta, glede na ugodne pogoje po va-
riantni ponudbi.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 7 z dne 28. 1. 2000, Ob-19519.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 135/00 Ob-28030
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarjenje z občinskim premoženjem,
Materialno tehnična služba, Ul. heroja Sta-
neta 1, 2000 Maribor, faks 2201-359.

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

3. Datum izbire: 19. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, ponujena cena, rok
izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ENG, d.o.o., Partizanska
c. 3, Maribor.

– 10.000 moških zimskih nogavic -
3,938.900 SIT,

– 3.320 moških kravatnih igel -
1,955.646 SIT in

– 1.280 ženskih kravatnih igel -
753.984 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje popolne

ponudbe:
– za izdelavo letnih srajc 16,374.400

SIT in 16,272.060 SIT,
– za izdelavo puloverjev 17,055.675 SIT

in 15,617.700 SIT,
– za izdelavo usnjenih pasov 5,347.265

SIT in 4,579.715 SIT,
– za izdelavo moških letnih nogavic

3,974.600 SIT in 3,391.500 SIT,
– za izdelavo moških zimskih nogavic

3,938.900 SIT in 3,808.000 SIT,
– za izdelavo moških kravatnih igel

1,967.498,40 SIT in 1,955.646 SIT,
– za izdelavo ženskih kravatnih igel

758.553,60 SIT in 753.984 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: izbra-
ni ponudniki so bili izbrani, ker so njihove
ponudbe popolne, ustrezne glede usposob-
ljenosti in sposobnosti ponudnika, glede pri-
loženih od naročnika zahtevanih vzorcev
predmetov javnega naročila in opisa postop-
ka izdelave predmetov javnega naročila ter
najbolj ustrezajo razpisanim merilom naroč-
nika.

Za izdelavo dvodelne delovne obleke s
podobleko ter ženskih letnih in zimskih hlač-
nih nogavic se ne izbere noben ponudnik,
ker za navedene posamezne dele carinske
uniforme oziroma predmete javnega naroči-
la nista bili popolni ponudbi vsaj dveh po-
nudnikov, kar je v skladu z 41. členom za-
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).
Javno naročilo za izdelavo dvodelne delov-
ne obleke s podobleko ter letnih in zimskih
ženskih hlačnih nogavic se bo oddalo z ne-
posredno pogodbo v skladu s 3. odstav-
kom 34. člena zakona o javnih naročilih edi-
nima ponudnikoma.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000.

Carinska uprava RS

Št. 96 Ob-28316
1. Naročnik, poštni naslov: Lutkovno gle-

dališče Ljubljana, Krekov trg 2, 1000 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 18. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani

ponudnik je dosegel najvišje število točk pri
ocenjevanju po objavljenih merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elsis d.o.o., Jamova 39,
1000 Ljubljana.

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

trebno dobaviti: svetlobni regulator in dru-
ga pripadajoča oprema in storitev na-
menjena za posodobitev sistema regu-
lacije scenske razsvetljave.

7. Pogodbena vrednost: 8,919.108 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,861.134 SIT in 8,297.879 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Ur. l. RS, št. 34-35 z dne 21. 5. 2000, 73
Ob-26121.

Lutkovno gledališče Ljubljana

Ob-28318
1. Naročnik,  poštni  naslov:  Komunalno

podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta
37 b, 3320 Velenje, faks 063/896-11-27,
tel. 063/896-11-00.

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

3. Datum izbire: 19. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): prispela je samo ena ponudba,
zato izvajalec ni bil izbran, postopek pa se
zaključi brez dodelitve naročila.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 35 z dne 21. 4. 2000,
Ob-25895.

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Št. 83-2000 Ob-28363
1. Naročnik, poštni naslov: Dom Nine

Pokorn-Grmovje, Pernovo 4 a, 3310 Žalec.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 4. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kri-
terijev in najnižja cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

A. Kurilno olje
1. kurilno olje ekstra lahko
– Petrol Ljubljana d.d., Dunajska 50,
– OMV Istrabenz Koper d.o.o, Ferrar-

ska 7.
6. (a) Kraj dobave: Dom Nine Po-

korn-Grmovje, Pernovo 4 a, 3310 Žalec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
(A) kurilno olje
1. kurilno olje ekstra lahko
Količina blaga je razvidna iz predraču-

nov za skupino.
7. Pogodbena vrednost: 11, 426.250

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
A1 – kurilno olje – 2 popolni ponudbi.
10. Najvišje in najnižje ponudbe:

11,467.500 SIT, 11,426.250 SIT.
11., 12.
13. Datum in število objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 33/2000 z dne 14. 4. 2000,
Ob-25503.

Dom Nine Pokorn-Grmovje, Žalec
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja plinske kot-
lovnice v Cafovi ulici 7, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 20,711.764
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,792.585,66 SIT, 20,641.473,44
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 26 z dne 24. 3. 2000,
Ob-23899.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Ob-28032
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za izgradnjo trase za
prevoz z VDL med vhodom v jamo, remi-
zo in obratnimi prostori.

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik ni izbral izvajalca, ker je
na objavljeni razpis prispela samo ena po-
nudba.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000,
Ob-24251.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-28033
1. Naročnik, poštni naslov: Rižanski vo-

dovod Koper, d.o.o., Ulica 15. maja 13,
6000 Koper.

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

3. Datum izbire: 15. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference že opravljenih
del, rok izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Grafist, d.o.o., Ankaranska
7, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda
in kanalizacije za vas Bezovico, KS Čr-
ni kal.

7. Pogodbena vrednost:
109,143.462,75 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
20,725.176,29 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 122,271.737,68 SIT,
109,143.462,75 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000.

Rižanski vodovod Koper, d.o.o.

Št. 34404/008/00 Ob-28035
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Sv.

jurij ob Ščavnici; Ul. Bratka Krefta 14; 9244
Sv. Jurij ob Ščavnici.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika:
javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbira izvajalca je bila na osnovi
meril določenih v razpisni dokumentaciji.
Ponudbena cena 40%; reference ponudni-
ka 15%, ugodni plačilni pogoji 15% in anali-
za bonitet 30%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Cestno podjetje Murska Sobota,
d.d. Lendavska 64; 9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del: modernizacija vozišča lokalne ce-
ste L-388100 Grabonoški Vrh – Grabo-
noš v skupni dolžini 2.200 m; kraj izved-
be: Grabonoški Vrh, Grabonoš.

7. Pogodbena vrednost:
39,551.789,38 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako po-
godbo posegej, če je bilo naročilo oddano
po delih!): naročilo ni bilo oddano po delih.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe

54,063.282,76 SIT in 39,551.789,38 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 17. 3.
2000 (Ur. l. RS, št. 24).

Občina Sv. Jurij ob Ščavnici

Št. 68/00 Ob-28036
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, d.o.o., Mala ulica 5, P.P. 234, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 17. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je v skladu z
merili razpisne dokumentacije (cena, refe-
rence, podatki za naročilo dodatnih del) naj-
ugodnejši.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska ce-
sta 3, Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del ter del ureditve
okolice za izgradnjo objekta varovanih sta-
novanj na Gubčevi ulici v Logatcu.

7. Pogodbena vrednost: 214,622.792
SIT + DDV.

8. Število prejetih ponudb: 6.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

najvišja ponudba znaša 258,501.036
SIT+DDV, najnižja pa 214,622.792
SIT+DDV.

10. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 24/2000 z dne 17. 3. 2000 pod
številko Ob-23443 na strani 2126.

11.
Stanovanjski sklad pokojninskega

in invalidskega zavarovanja
Ljubljana

Ob-28227
1. Naročnik, poštni naslov: Rižanski vo-

dovod Koper, d.o.o., Ulica 15. maja 13,
6000 Koper.

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

3. Datum izbire: 18. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): garancija in splošne reference
že opravljenih del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IMP Promont Montaža,
d.o.o., Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava črpalk in
vzdrževalna dela na črpališču Bošama-
rin in sanacija rezervoarja Bošamarin v
Kopru.

7. Pogodbena vrednost:
39,789.297,70 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
24,404.574,15 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

39,789.297,70 SIT, 39,285.545,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000.

Rižanski vodovod Koper, d.o.o.

Ob-28252
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Aj-

dovščina, Cesta 4. maja 6a, Ajdovščina.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik ni izbral najugodnejše-
ga izvajalca, ker ni prejel dveh popolnih po-
nudb.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: gradbena dela vodo-
voda Predmeja–Col, razvodno omrežje
Sinji Vrh, Gozd, Col.

7., 8.
9. Število  prejetih  ponudb:  2,  od  tega

1 nepopolna.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000.

Občina Ajdovščina

Št. 355-10/99-2000 Ob-28253
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Aj-

dovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena pogodbenih del
(50%), strokovna usposobljenost ponudnika
in njegove reference na enakih in podobnih
delih (10%), finančno stanje ponudnika (5%),
najkrajši odzivni čas pri odpravi napak (5%),
tehnična opremljenost ponudnika (5%), do-
datne ugodnosti pri ponudbeni ceni in plačil-
nih pogojih (10%), fiksnost cen (15%).
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje, d.d., Vipavska ce-
sta 3, Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela vodo-
voda Predmeja–Col, odsek Gozd–Col.

7. Pogodbena vrednost: 66,336.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 79,000.000 SIT, 66,335.779 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 Ajdovščina

Št. 355-10/99-2000 Ob-28256
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Aj-

dovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena pogodbenih del
(50%), strokovna usposobljenost ponudnika
in njegove reference na enakih in podobnih
delih (10%), finančno stanje ponudnika (5%),
najkrajši odzivni čas pri odpravi napak (5%),
tehnična opremljenost ponudnika (5%), do-
datne ugodnosti pri ponudbeni ceni in plačil-
ni pogoji (10%), fiksnost cen (15%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje, d.d.,Vipavska ce-
sta 3, Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela vodo-
voda Predmeja–Col, oskrbovalni cevo-
vod na območju Otlice in Kovka.

7. Pogodbena vrednost: 66,336.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 128,000.000 SIT, 111,605.438 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 Ajdovščina

Št. 05321/00 Ob-28312
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slo-

venije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Ma-
ribor.

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

3. Datum izbire: 18. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Protech, d.d., Vita Kraigher-
ja 5, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: izgradnja klimatizacije in
pohlajevanja v prostorih uprave Pošte Slo-
venije,d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 25,787.005
SIT z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb:4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,850.585,68 SIT, 25,787.005 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000,
Ob-25374.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 013015 Ob-28241
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 12. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalna operativa, d.d.,
Povšetova 8, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
kanalizacije po Tavčarjevi, Miklošičevi
in Cigaletovi ulici.

7. Pogodbena vrednost:
339,758.785,22 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 360,192.433,67 SIT in
339,758.785,22 SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. listu RS, št. 14/99; izid v
Ur. l. RS, št. 44-45/99.

13., 14.
Javno podjetje

Vodovod – kanalizacija, d.o.o.
Ljubljana

Št. 013015 Ob-28244
1. Naročnik, poštni naslov: javno podjet-

je Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 12. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalne gradnje, d.o.o.,
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: zamenjava kanala po Par-
movi ulici (od Kurilniške do Smoletove).

7. Pogodbena vrednost:
29,701.187,79 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,999.729,88 SIT in 29,701.187,79
SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-

ljen: objava v Ur. listu RS, št. 14/99; izid v
Ur. l. RS, št. 44-45/99.

13., 14.
Javno podjetje

Vodovod – kanalizacija, d.o.o.
Ljubljana

Št. 013015 Ob-28245
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 17. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalna operativa, d.d.,
Povšetova 8, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava kanaliza-
cije po Ižanski cesti (ponovitev razpisa
JN 12 grad/2000).

7. Pogodbena vrednost: 125,242.061
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 132,123.557,97 SIT in 125,242.061
SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. listu RS, št. 14/99; izid v
Ur. l. RS, št. 44-45/99.

13., 14.
Javno podjetje

Vodovod – kanalizacija, d.o.o.
Ljubljana

Št. 35205-004/99 Ob-28323
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Be-

nedikt, Benedikt v Slovenskih goricah 16a,
2234 Benedikt v Slovenskih goricah.

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

3. Datum izbire: 17. maja 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila za določitev naročila so
bila naslednja: cena sodeluje v višini 40%
vseh točk (za najnižjo ceno se dobi 40 točk,
za drugo najnižjo 36 točk, za tretjo najnižjo
32 točk itd.), reference sodelujejo v višini
20% vseh točk (za največjo količino refe-
renc izraženo v tolarjih se dobi 20 točk, za
drugo največjo količino se dobi 18 točk
itd.), finančne ugodnosti sodelujejo v višini
20% vseh točk, od tega prispeva 50 % teh
točk smiselna dolžina odloga plačila, 50%
pa skupna obrestna mera za odlog (za naj-
boljše finančne ugodnosti se dobi 20 točk,
za druge najboljše 18 točk itd.) in nespre-
menljive cene sodelujejo v višini 20% vseh
točk pod pogojem, da se odpovedo uve-
ljavljanju 637. člena ZOR (za najdaljšo od-
poved 637. člena ZOR se dobi 20 točk,
za drugo najdaljšo 18 točk itd.). Najugod-
nejši ponudnik je tisti, ki zbere najvišje šte-
vilo točk.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Drava vodnogospodarsko
podjetje Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela izved-
be kanalizacije in čistilne naprave za
odvajanje in čiščenje odpadnih voda na-
selja Benedikt, Benedikt v Slovenskih
goricah.

7. Pogodbena vrednost: 115,362.293
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posegej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ne bo odal podizvajalcem ali tretjim.

9. Število prejetih ponudb: pet.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 137,708.210 SIT in 115,362.293 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 29/00, stran 2840-Uradne objave.

Občina Benedikt,
Benedikt v Slovenskih goricah

Ob-28333
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 izva-
jalca brez omejitev.

Z izbranim ponudnikom sklene naročnik
pisno pogodbo.

3. Datum izbire: 16. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejši ponudnik je bil iz-
bran zaradi najugodnejše cene, dobrih re-
ferenc in najugodnejše garancije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje d.d. Nova
Gorica, Prvomajska 52, 5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vrsta in obseg dodelje-
nih gradbenih del: rekonstrukcija lokalne
ceste LC 175130 na odseku 175132
Lipa – občinska meja (Železna vrata) v
dolžini 1017 m.

Kraj izvedbe: Občina Miren-Kostanjevi-
ca: Lipa – občinska meja (Železna vrata).

7. Pogodbena vrednost:
24,024.058,80 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,932.785 SIT, 24,024.058,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 7. 4.
2000, Ur. l. RS, št. 31/2000.

Občina Miren-Kostanjevica

Št. 69/2000 Ob-28335
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 izva-
jalca brez omejitev.

Z izbranim ponudnikom sklene naročnik
pisno pogodbo.

3. Datum izbire: 16. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejši ponudnik je bil iz-
bran zaradi najugodnejše cene, dobrih re-
ferenc in najugodnejše garancije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje d.d. Nova
Gorica, Prvomajska 52, 5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vrsta in obseg dodelje-
nih gradbenih del: rekonstrukcija lokalne
ceste LC 259030 na odseku 259031
Miren – Vrtoče v dolžini ca. 300 m.

Kraj izvedbe: Občina Miren-Kostanjevi-
ca: Miren-Vrtoče (pri Šelu).

7. Pogodbena vrednost: 11,310.072 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,029.511 SIT, 11,310.072 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
nost najvišje ponudbe znaša 12,605.763
SIT vendar ob upoštevanju ponujenega 5%
popusta na ceno, se vrednost te ponudbe
zniža na 11,975.474,85 SIT.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 7. 4.
2000, Ur. l. RS, št. 31/2000.

Občina Miren-Kostanjevica

Št. 344-06-04/00 Ob-28408
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vita-

nje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, kontaktna
oseba Srečko Fijavž, Romana Holobar, tel.
03/775-042.

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

3. Datum izbire: 5. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 30%, reference 20%, ga-
rancijski rok 20%, plačilni pogoji 30%. Po
izbranih merilih in kriterijih je izbrani ponud-
nik najugodnejši.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: CMC Ceste mostovi Celje,
d.d., Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija lokal-
ne ceste Sv. Vid – Hudinja.

7. Pogodbena vrednost: 19,220.166
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,377.950 SIT, 19,220.166 SIT.
11.,12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 26 z dne 24. 3. 2000,
Ob-24025.

Občina Vitanje

Ob-28470
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Tolmin Javno podjetje d.d., Poljubinj 89h,
5220 Tolmin.

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

3. Datum izbire: 17. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: ponud-

bena cena, reference ponudnika, referen-
ce odgovornih oseb, plačilni pogoji, roki.

5. Ime in naslov izvajalca: Primorje d.d.
Ajdovščina, Vipavska cesta 3, Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg del: predmet javnega
naročila je izgradnja kanalizacije Bovec.

7. Pogodbena vrednost: 88,779.000
SIT (glede na razpoložljiva sredstva).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

100,912.613,08 SIT, 96,020.929,20 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike: Ur. l. RS, 22/00
z dne 10. 3. 2000.

Komunala Tolmin Javno podjetje d.d.

Ob-28483
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Tolmin Javno podjetje d.d., Poljubinj 89h,
5220 Tolmin.

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

3. Datum izbire: 17. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: ponud-

bena cena, reference ponudnika, referen-
ce odgovornih oseb, plačilni pogoji, roki.

5. Ime in naslov izvajalca: Primorje d.d.
Ajdovščina, Vipavska cesta 3, Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg del: predmet javnega
naročila je izgradnja kanalizacije Kobarid.

7. Pogodbena vrednost: 94,805.000
SIT (glede na razpoložljiva sredstva).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost  najvišje  in  najnižje  po-

nudbe: 138,662.760,21 SIT,
120,943.782,89 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike: Ur. l. RS, 22/00
z dne 10. 3. 2000

Komunala Tolmin Javno podjetje d.d.

Ob-28485
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Tolmin Javno podjetje d.d., Poljubinj 89h,
5220 Tolmin.

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

3. Datum izbire: 21. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: ponud-

bena cena, reference ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca: Projekt d.d.,

Kidričeva 9a, Nova Gorica.
6. Vrsta in obseg del: predmet javnega

naročila je izvajanje nadzora nad izgrad-
njo kanalizacij in čistilnih naprav Bovec,
Kobarid in Most na Soči.

7. Pogodbena vrednost: 1,39% od vred-
nosti investicij.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,2%, 1,37%
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike: Ur. l. RS, 22/00
z dne 10. 3. 2000.

Komunala Tolmin Javno podjetje d.d.

Ob-28486
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Tolmin Javno podjetje d.d., Poljubinj 89h,
5220 Tolmin.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-28037
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kr-

ško, Cesta krških žrtev 14.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
z izvedenim javnim razpisom za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena 40%, pla-
čilni pogoji 20%, razpoložljiva mehanizacija
za razpisana dela 20%, reference ponudni-
ka 20%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektroinstalacije in elektro-
mehanika Arh, d.o.o., Ulica 11, novembra
34 Leskovec pri Krškem.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdrže-
vanje javne razsvetljave v Občini Krško.

7. Pogodbena vrednost: 15,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:27,727.195,40 SIT, 26,914.099,69
SIT.

11., 12.
Občina Krško

Ob-28038
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kr-

ško, Cesta krških žrtev 14.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
z izvedenim javnim razpisom za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 4. 2000.

3. Datum izbire: 21. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: ponud-

bena cena, reference ponudnika, referen-
ce odgovornih oseb, plačilni pogoji, roki.

5. Ime in naslov izvajalca: Primorje d.d.
Ajdovščina, Vipavska cesta 3, Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg del: predmet javnega
naročila je izgradnja čistilne naprave
Most na Soči.

7. Pogodbena vrednost: 75,062.000
SIT (glede na razpoložljiva sredstva).

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

107,536.237,99 SIT, 78,992.562,07 SIT
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike: Ur. l. RS, 22 z
dne 10. 3. 2000.

Komunala Tolmin Javno podjetje
d.d.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena 40%, refe-
rence ponudnika 40% sposobnost ponud-
nika, da javno naročilo opravi brez podizva-
jalcev in z lastno mehanoopremo 20%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vrtnarstvo Nečemer Franc,
s.p. Veliki Podlog 64, Leskovec pri Krškem.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdr-
ževanje zelenic v Občini Krško v letu
2000.

7. Pogodbena vrednost: 15,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:15,819.568 SIT, 15,219.213 SIT.
11., 12.

Občina Krško

Ob-28039
1. Naročnik, poštni naslov: UL – Fakul-

teta za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, ka-
kovost ponudnika.

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 celotne stavbe z okolico.

7. Pogodbena vrednost: 20,607.144 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,448.965 SIT, 18,935.280 SIT.
11., 12.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo

Št. 512/1708-321 Ob-28040
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elek-

trarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Mari-
bor.

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

3. Datum izbire: 15. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi 34. člena 3. točke
ZJN se naročilo odda edinemu ponudniku.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE d.d., Hajdrihova 4, Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije za opazo-
vanje seizmičnosti pregrad HE na Dravi.

7. Pogodbena vrednost: 18,900.770 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,900.770 SIT.
11., 12.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 002-00-02/00 Ob-28041
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Bo-

hinj, Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za redna vzdrževalna

in sanacijska dela na gozdnih cestah v
državnih gozdovih na področju Občine
Bohinj v letu 2000.

3. Datum izbire: 9. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gozdno gospodarstvo Bled,
Ljubljanska c. 19, Bled.

6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,899.861 SIT, 20,313.567,20 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
Uradni list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000.

Občina Bohinj

Št. 044-04/96-1/8 Ob-28199
1. Naročnik: Republika Slovenija Držav-

ni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, št.
telefaksa: 01/47-61-122.

2. Način izbire: ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila:
– cena storitve,
– cena originalnega potrošnega materiala,
– odzivni čas,
– dobavni rok za originalni potrošni ma-

terial,
– plačilni rok.
Utemeljitev izbire: javni razpis je bil izve-

den dvakrat. V obeh primerih se je nanj
prijavil samo en (isti) ponudnik. Glede na to,
da je bila njegova ponudba popolna in
ustrezna, mu je bilo na podlagi tretjega od-
stavka 34. člena zakona o javnih naročilih
(Ur.l. RS, št. 24/97) javno naročilo oddano
z neposredno pogodbo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Biroservis Nikolaj Anderwald
s.p., Brodska 21, 1210 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izbira
izvajalca servisiranja fotokopirnih stro-
jev za potrebe Državnega zbora Repub-
like Slovenije.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12., 13.

Državni zbor RS

Ob-28203
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplar-
niška 19, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): priznanje sposobnosti
za izvajanje strojnih in elektro vzdrževalnih
del na objektu TE-TOL.

3. Datum izbire: 13. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): veljavna registracija za opravlja-
nje dejavnosti, proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni po-
stopek ali postopek likvidacije, v preteklih
treh letih pred pričetkom naročila njegovi
vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, je
poravnal davke in prispevke določene z za-
konom, predložil BON1, BON2 ali BON3,
predložena garancija za resnost ponudbe v
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višini 1% razpisane vrednosti, izjavo banke,
da bo ponudnik dobil garancijo za dobro
izvedbo posla v višini 1% razpisane vred-
nosti, ponudnik nudi 45 dnevni plačilni rok,
izjava da je v zadnjih dveh letih oskrboval
vsaj tri ponudnike z razpisano in ponujeno
storitvijo na energetskih objektih, nudi
dveurni odzivni čas za odpravo havarij, na
zahtevo naročnika zagotavlja dežurne ekipe
na domu, da izpolnjuje pogoje posebne
strokovne usposobljenosti, zagotavlja
opremljenost z delovnimi napravami in stro-
ji, ocena finančnega stanja.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SOL Intercontinental, d.o.o.,
Bežigrad 15, Ljubljana, C & G, d.o.o., Ri-
harjeva 38, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje strojnih in elektro vzdrževalnih del v
Termoelektrarni Toplarna Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– za strojna vzdrževalna dela je ocenje-

na vrednost 140,000.000 SIT,
– za elektro vzdrževalna dela je ocenje-

na vrednost 65,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 3 z dne 14. 1. 2000,
Ob-18692.

Termoelektrarna
Toplarna Ljubljana, d.o.o.

Ob-28293
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo Republike Slovenije, Kardelje-
va ploščad 25, 1000 Ljubljana, faks
061/131-81-64.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): s predhodno izvedenim
javnim razpisom za izbiro izvajalca brez ome-
jitev – v skladu s prvo alineo prvega odstav-
ka 3. člena ZJN.

3. Datum izbire: 3. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
Predmet tega javnega razpisa so bile na-

slednje raziskovalne naloge:
1. požarna statistika,
2. preskušanje požarnih lastnosti

gradbenih materialov,
3. izbira metod za preskušanje naprav

za odvod dima in toplote iz podzemnih garaž,
4. inženirske metode in računalniški

programi za uporabo pri performančnem pro-
jektiranju požarne varnosti v objektih (5-letna
naloga),

5. vpliv lokacije požara na odziv poža-
ru izpostavljene okvirne konstrukcije,

6. analiza izvedenih ukrepov požarne-
ga varstva v novih zgradbah.

Naročnik je torej razpisal več raziskovalnih
nalog hkrati, vendar je določil, da je bila vsaka
od njih sama zase zaokrožena celota, tako da
je posamezni ponudnik lahko ponudil izdela-
vo samo ene ali pa večih nalog. Zato je moral
vsak ponudnik vsako od ponudenih nalog
predložiti ločeno in neodvisno od drugih v
posebni kuverti. Pri tem je bil dodatni pogoj,
da javni razpis uspe za tisto in samo za tisto od
razpisanih raziskovalnih nalog, za katero bo-
sta prispeli vsaj dve veljavni ponudbi; za ostale
pa se javni razpis (lahko) ponovi.

Javni razpis je v skladu s 34. členom
ZJN uspel le za raziskovalno nalogo pod
zaporedno št. 3 (Izbira metod preskušanja
naprav za odvod dima in toplote iz podzem-
nih garaž). Naročnik jo je oddal v izvedbo
najugodnejšemu ponudniku, ki ga je izbral
na podlagi naslednjih meril:

      Merilo Utež
Največje
možno
število
točk

     1 2 3

1. Obseg in vsebina
ponudbe 0,50 50

2. Ponujena cena 0,20 20
3. Refeence izvajalcev 0,10 10
4. Višina zagotovljenega

sofinanciranja 0,10 10
5. Vključitev mladih

raziskovalcev v izvedbo
naloge 0,05 5

6. Rok izdelave naloge 0,05 5

Način uporabe meril:
1. Obseg in kakovost ponudb bo oce-

nila strokovna komisija glede na zastavljene
cilje, ki so navedeni pri posameznih razi-
skovalnih nalogah. Večja bo uporabnost po-
samezne ponudene naloge za naročnika
glede na določene cilje, večje število točk ji
bo prisodila. Raziskovalna naloga, ki ne bo
dobila več kot 25 točk, bo izločena iz na-
daljnjega postopka.

2. Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ce-
no, bo prejel 20 točk. Ostali ponudniki bo-
do prejeli za tolikor % manj točk, za koli-
kor % višjo ceno bodo ponudili.

3. Podlaga za oceno reference izva-
jalcev bosta izpolnjena obrazca C.1. Opis
obsega in vsebina ponudbe za raziskovalno
nalogo in C.2. Reference ponudnika. Tisti
ponudnik, ki bo ponudil največ ustreznih
referenčnih izdelkov, bo prejel 10 točk.
Ostali ponudniki bodo prejeli za toliko %
manj točk, za kolikor % manj ustreznih refe-
renčnih izdelkov bodo navedli.

4. Tisti ponudnik, ki bo pridobil sofi-
nancerje za nominalno najvišji znesek sred-
stev za posamezno raziskovalno nalogo, ki
pa ne more biti nižji od 200.000 SIT, bo
prejel 10 točk. Ostali ponudniki bodo preje-
li za toliko % manj točk, za kolikor % nižji
nominalni znesek sofinanciranja bodo po-
nudili/zagotovili; pri tem je najnižji možni
znesek sofinanciranja, ki se še točkuje,
200.000 SIT.

5. Tisti ponudnik, ki bo v izdelavo razi-
skovalne naloge vključil največ mladih razisko-
valcev, bo dobil 5 točk. Ostali ponudniki bodo
prejeli za tolikor % manj točk, za kolikor % manj
mladih raziskovalcev bodo vključili.

6. Tisti ponudnik, ki bo ponudil naj-
krajši rok izdelave naloge, bo prejel 5 točk.
Ostali ponudniki bodo prejeli za tolikor %
manj točk, za kolikor % daljši rok izdelave
bodo ponudili.

Kot najugodnejši je bil izbran tisti ponud-
nik, čigar ponudba je na podlagi vseh šestih
meril prejela največ točk.

Za preostalih pet razpisanih raziskoval-
nih nalog javni razpis ni uspel in se zanje
javno naročilo ne odda nobenemu ponudni-
ku, pač pa se ponovi pod enakimi pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: javno naročilo za raziskoval-
no nalogo št. 3 (Izbira metod za preskuša-

nje naprav za odvod dima in toplote iz pod-
zemnih garaž) je dodeljeno ponudniku IMP
Klima, d.o.o., Vojkova 4, Idrija.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va navedene raziskovalne naloge.

7. Pogodbena vrednost: 3,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,000.000 SIT, 2,880.000 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za obrambo

Št. 352-22-3/00 Ob-28225
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Dunajska 47, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 17. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: upošte-

vana so bila naslednja merila za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika:

– reference ponudnika in projektne sku-
pine,

– kadrovska zasedba projektne skupine,
– ponudbena cena razpisnih del,
– trajanje razpisnih del,
– ponujen tehnični nivo izdelave doku-

mentacije.
Vrednost meril je določena z vrstnim re-

dom.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Investbiro Koper, d.d., Ko-
per, Trg Brolo 12, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va prostorske dokumentacije za drugi
tir železniške proge na odseku Divača–
Koper.

7. Pogodbena vrednost: 44,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 41,793.871 SIT, 37,430.000 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 012-1/00-2 Ob-28317
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Mo-

zirje, Savinjska c. 7, 3330 Mozirje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): ponovljen javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 18. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): skupna vrednost razpisanih del,
reference, ustreznost delovnih sredstev, rok
plačila, fiksnost cen, posebne ugodnosti.
Ponudnik je prejel večje število točk na os-
novi razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gozdno gospodarstvo Na-
zarje d.d. , Savinjska cesta 4, Nazarje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dode-
ljeno je bilo delo po javnem naročilu za
vzdrževanje gozdnih cest na področju
občine Mozirje v zasebnih in državnih
gozdovih v letu 2000.

7. Pogodbena vrednost: 10,088.350 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,349.950 SIT , 10,088.350 SIT .



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 44 / 26. 5. 2000 / Stran 4271

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: javni
razpis je bil ponovljen.

12., 13.
Občina Mozirje

Št. 663-05-0009/00-020 Ob-28328
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika za nabavo pisar-
niškega materiala.

3. Datum izbire: 3. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: cena, po-

pusti, roki dobave, kakovost blaga in stori-
tev, plačilni roki.

5. Ime in naslov izvajalcev, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: DZS d.d. Ljubljana, Mali trg
6, Ljubljana; Rudolf T.P.P.A. Domžale, Tri-
glavska 6a, Domžale; ZRIM-KO Ljubljana,
Dolenjska 194, Ljubljana.

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

trebno dobaviti: pisarniški material in to-
nerji za fotokopirne stroje in tiskalnike.

7. Pogodbena vrednost: 34,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10., 11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Ur. l RS, št. 24, z dne
17. 3. 2000, Ob-23249.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Št. 363-25/00 Ob-28361
1. Naročnik, poštni naslov: Računsko so-

dišče Republike Slovenije, Prežihova ulica
4, 1000 Ljubljana, po pooblastilu Servis
skupnih služb vlade, Gregorčičeva ulica 27a,
1000 Ljubljana, telefask 01/478-55-79.

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

3. Datum izbire: 19. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javni razpis ni uspel, saj naročni-
ku po pregledu ponudb nista ostali popolni
ponudbi vsaj dveh ponudnikov (prvi odsta-
vek 41. člena ZJN).

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 33 z dne 14. 4.
2000, Ob-24995.

Vlada RS
Servis skupnih služb vlade

Št. 110-1/00 Ob-28370
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avto-

ceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, Izpostava Ljubljana,
Einspielrjeva 6, Telefaks 136-97-46.

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

3. Datum izbire: 9. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): na javni razpis za Uporabo površin ob
avtocestah za opravljanje sezonske ali celo-
letne gostinske ponudbe na počivališčih, ob-

javljen v Uradnem listu RS, št. 19/2000 dne
3. 3. 2000, se je prijavilo sedem ponudnikov.
Po pregledu in oceni ponudb je bilo ugotovlje-
no, da je bila popolna samo ena ponudba.
Prav tako za posamezne sklope/lokacije nista
prispeli vsaj dve popolni ponudbi. Glede na
določilo prvega odstavka 41. člena ZJN,
DARS d.d. ni sprejel sklepa o izbiri najugod-
nejšega ponudnika in je po drugem in tretjem
odstavku 41. člena ZJN sprejel sklep, da se
razpis ponovi pod enakimi pogoji.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sezon-

ska ali celoletna gostinska ponudba na
počivališčih ob AC.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10., 11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-28371
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 3, Celje, Izpostava Ljublja-
na, Einspielerjeva 6, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 11. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): na javni razpis izbire izvajalca brez ome-
jitev za opravljanje agentskih storitev in stori-
tev povezanih s kreditom Autovie Venete,
S.p.A. v višini 92.504 mio ITL, kreditom Evrop-
ske investicijske banke (EIB IV) v višini 160
mio EUR in agentskih storitev, finančnega in
pravnega svetovanja in drugih storitev poveza-
nih s finančnim kreditom v višini 110 mio EUR,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/00 z dne
10. 3. 2000, sta se prijavila dva ponudnika.
Po pregledu in oceni ponudb je bilo ugotovlje-
no, da zaradi pomanjkanja zakonske predpo-
stavke o popolnosti ponudb vsaj dveh ponud-
nikov, je naročnik odločil, da se postopek
oddaje javnega naročila zaključi.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-

ljanje agentskih storitev in storitev po-
vezanih s kreditom AUTOVIE VENETE,
S.p.A. v višini 92.504 mio ITL, kreditom
Evropske investicijske banke (EIB IV) v
višini 160 mio EUR in agentskih stori-
tev, finančnega in pravnega svetovanja
in drugih storitev povezanih s finančnim
kreditom v višini 110 mio EUR.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 020-45/00-8 Ob-28493
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, 1000 Ljubljana, Dunaj-
ska c. 48.

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

3. Datum izbire: 11. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): komisija je pri ocenjevanju po-
nudb upoštevala merila , ki so objavljeni v
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS,
št. 31/00:

– kvaliteta in celovitost ponujene reši-
tve, maks. 30 točk,

– kadrovska zasedba projektne skupine
in reference ponudnika, maks. 15 točk,

– sposobnost ponudnika, da opravi delo
brez zun. sodelavcev oziroma podizvajal-
cev, maks. 5 točk,

– ponudbena cena, maks. 40 točk,
– relevantne ugodnosti, maks. 5 točk,
– izvedbeni rok, maks. 5 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Igea, d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– razvoj elektronskega sistema na-

ročanja podatkov,
– prenova orodij metapodatkovne-

ga sistema CEPP,
– prenova elektronskih konferenč-

nih sistemov MOP/GIC,
– nadgradnja metapodatkovnega

sistema CEPP s standardom CDS.
7. Pogodbena vrednost: 24,300.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajalec
bo sodeloval pri izvedbi naslednjih nalog:

– prenova orodij metapodatkovnega si-
stema CEPP,

– prenova elektronskih konferenčnih si-
stemov MOP/GIC,

– nadgradnja metapodatkovnega siste-
ma CEPP s standardom CDS,

in sicer v skupnem obsegu 18% pogod-
bene vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,000.000 SIT, 18,540.700 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-28496
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slo-

venija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
Republike Slovenije, Jesenkova 3, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 19. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je dodeljeno po-
nudniku, katerega ponudba najbolj ustreza
objavljenim merilom: lokacijska ustreznost,
ustreznost poslovnih prostorov po tehničnih
zahtevah, spreminjanje cene, plačilni pogo-
ji, druge ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Alpkomerc Tolmin, d.d., Po-
staja 4, 5216 Most na Soči.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: najem
poslovnih prostorov v skupni površini
247,37 m2 za uporabnika Davčni urad
Nova Gorica, izpostava Tolmin, v območ-
ju ožjega mestnega jedra mesta Tolmin.

7. Pogodbena vrednost: 7,382.760 SIT
letno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

9,781.800 SIT letno, 7,382.760 SIT letno.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 34-35 z dne 21. 4.
2000, Ob-26056.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
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ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-28230
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovš-
kova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po prvem
odstavku 3. točke 55. členu zakona o jav-
nih naročilih.

3. Datum izbire: 17. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– sklenjena in še veljavna pogodba št.

344/87 z izvajalcem Elektroinštitut Milan
Vidmar iz Ljubljane (pogodba je bila dne 19.
1. 1997 avtomatsko podaljšana za obdobje
nadaljnjih pet let, zakon o javnih naročilih pa
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 24 z
dne 5. 5. 1997),

– Elektroinštitut Milan Vidmar iz Ljublja-
ne je pravna oseba z uradno priznano uspo-
sobljenostjo za izvajanje emisijskega in imi-
sijskega monitoringa,

– omenjena inštitucija je edina sposob-
na zagotoviti ustrezno kvaliteto in kontinui-
teto izvajanja monitoringa, saj ima bazo po-
datkov o emisijah in imisijah našega ener-
getskega vira, ustrezno merilno opremo in
ustrezno izšolane kadre.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektroinštitut Milan Vidmar,
Hajdrihova 2, Ljubljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: izvajanje obratovalnega
emisijskega in imisijskega monitoringa
Javnega podjetja Energetika – Sektorja
za daljinsko ogrevanje v letu 2000.

7. Pogodbena vrednost: 6,223.643,60
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-28083
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija Državni zbor, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: edina
primerna dvorana s potrebno opremo za
organizacijo 9. Srečanja predsednice
evropskega parlamenta s predsedniki par-
lamentov držav, ki sodelujejo v procesu širi-
tve v Ljubljani, 18. in 19. aprila 2000.

3. Datum izbire: 3. 4. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cankarjev dom, Kulturni in
kongresni center p.o., Kongresna dejav-
nost, Prešernova 10, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: na-
jem dvorane za 3 dni.

7. Pogodbena vrednost: 8,102.855,18
SIT (z vključenim 19% DDV).

8., 9., 10., 11.
Državni zbor Republike Slovenije

Št. 2252-2/00-1 Ob-28084
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Stanovanjski sklad Republike Slo-
venije, Poljanska 31, 1001 Ljubljana, p.p.
2044, telefaks 061/17-10-503.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: uspo-
sobljenost izvajalca, ki razpolaga z zahteva-
no tehnično opremo, ustreznimi strokovni-
mi kadri in posebnim, izkustveno dograje-
nim računalniškim programom za vodenje
posojil, prilagojenim zahtevam naročnika.

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: Banka Koper d.d., Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: vo-
denje in koriščenje posojil naročnika.

7. Pogodbena vrednost: 5.200 SIT za
posamezno posojilno pogodbo in 750 SIT
za partijo posojila.

8., 9., 10., 11., 12.
Stanovanjski sklad RS

Ob-28106
1. Naročnik, poštni naslov: j. p. Termoe-

lektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 7. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 8. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Petrol, d.d., Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-

bava ekstra lahkega kurilnega olja.
7. Pogodbena vrednost: 42,993 SIT/l.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 43,250 SIT/l, 42,993 SIT/l.
11.

j. p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Ob-28107

1. Naročnik, poštni naslov: Agencija
RAO, Parmova 53, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 16. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini ponudnik, ki razpolaga za
zahtevano tehnično opremo in ustreznimi
strokovnimi kadri za izvajanje dejavnosti In-
focentra za leto 2000 v Izobraževalnem cen-
tru za jedrsko tehnologijo Inštituta Jožef Ste-
fan (ICJT, IJS).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Inštitut Jožef Stefan, Jamo-
va 39, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
vajanje dejavnosti Infocentra v letu
2000.

7. Pogodbena vrednost: 6,270.991 SIT.
8., 9., 10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: Agen-
cija RAO in ICJT, IJS imata podpisan dolgo-
ročni sporazum o ustanovitvi in sofinancira-
nju informacijskega centra o jedrski tehno-
logiji.

Agencija RAO, Ljubljana

Št. 8120/1493/2000 Ob-28122
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, faks 061/174-27-17.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 4. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: javno
naročilo za izbiro izvajalca v skladu s 4.
točko 55. člena ZJN za obnovitev transfor-
matorja 31,5 MVA 110 kV za EP Podlog –
RTP Selce.

3. Datum izbire: 15. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini uspo-
sobljen v RS izvesti naročilo v zahtevanem
obsegu, kvaliteti in roku. Naročilo ni možno
deliti v manjše zaključene celote in jih odda-
ti ločeno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Etra 33, d.d., Šlandrova 10,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: ob-
novitev energetskega transformatorja:
31,5 MVA 110 kV za EP Podlog, RTP
Selce.

7. Pogodbena vrednost:
13,533.554,65 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,533.554,65 SIT, 13,533.554,65
SIT.

11.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 512/2626-332 Ob-28123
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elek-

trarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000
Maribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: predmet javnega naročila je čiš-
čenje naplavin, ki so nastale na iztoku reke
Radoljne v Dravo. Za izvedbo čiščenja na-
plavin v Dravi je skladno z uredbo o načinu
opravljanja obvezne republiške gospodar-
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ske službe na področju vodilnega gospo-
darstva (Ur. l. RS, št. 4/2000), koncesio-
nar za izvedbo tovrstnih del firma Drava,
Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.d.

3. Datum izbire: 9. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): navedeno v 2. točki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Drava, Vodnogospodarsko
podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: čiš-
čenje naplavin na izlivnem odseku Ra-
doljne.

7. Pogodbena vrednost: 12,584.250 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: drugih po-

nudb ni bilo.
10., 11.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 2.-2607/00 Ob-28213
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Ljubljana, Kolodvorska uli-
ca 11, 1506 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: izvedba
javnega naročila in določitev obsega del, ki
so predmet javnega naročila ni možna brez
predhodnega sodelovanja izvajalca. Izved-
ba postopkov po pravilih FIDIC in navodilih
PHARE se zahteva visoka strokovna znanja
in s podpisanim Finančnim memorandumom
za izvedbo projekta so predvideni zelo krat-
ki roki izvedbe do podpisa pogodbe.

3. Datum izbire: 11. 5. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Projekt MR Inženiring, d.d.,
Svetozarevska 10, 2001 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
vedba predkvalifikacij, priprava doku-
mentacije in izvedba razpisnega postop-
ka ter vseh ostalih aktivnosti do podpisa
izvajalske pogodbe za projekt I. faza mo-
dernizacije železniške proge Ormož–
Murska Sobota, v skladu s pravili FIDIC
in postopki PHARE.

7. Pogodbena vrednost: 16,779.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 88/00 Ob-28228
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Urad RS za mladino,
Štefanova 1, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 11. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini, ki je
usposobljen za izvedbo javnega naročila in
razpolaga z ustreznimi strokovnimi kadri.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference ponudnika in kadrov-
ska struktura.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zveza za tehnično kulturo
Slovenije, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-
deljena sredstva so namenjena izvaja-
nju celoletne organizacije in koordina-
cije projektov za mlade, in sicer:

– srečanj in tekmovanj mladih razisko-
valcev, mladih tehnikov, poklicnih šol elek-
tro stroke, tekmovanj oračev Slovenije in
modelarjev,

– tekmovanj v znanju računalništva, ke-
mije, logike in sodelovanju z drugimi organi-
zacijami, ki izvajajo tekmovanja in srečanja,

– mladinskih raziskovalnih taborov, po-
letnih šol in delavnic,

– izobraževanju in izvedbi ostalih, pogod-
beno določenih nalog in tisku publikacij.

7. Pogodbena vrednost: 14,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino

Št. 221-024/00 Ob-28260
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 4. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 15. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost nudenja storitev –
kombinacija jesensko zimskega programa v
določenem obsegu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Unior d.d., Program Turi-
zem, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: me-
dicinsko programiran dopust za 110
udeležencev.

7. Pogodbena vrednost: 7,992.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,397.100 SIT; 6,919.000 SIT.
11.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Št. 57 Ob-28069
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Prebold, Graščinska
7, 3312 Prebold, tel. 063/724-023,
724-467, faks 063/724-023.

2. (a) Kraj dobave: javni zavod.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: prehrambeno blago.
I. Osnovna šola Prebold, Graščinska 7,

3312 Prebold

1. skupina: meso in mesni izdelki v vred-
nosti ca. 6,376.000 SIT,

2. skupina: ribe in ribji izdelki v vrednosti
ca. 677.000 SIT,

3. skupina: mleko in mlečni izdelki v
vrednosti ca. 2,780.000 SIT,

4. skupina: kruh in pekovski izdelki v
vrednosti ca. 4,665.000 SIT,

5. skupina: sadje in zelenjava v vredno-
sti ca. 3,702.000 SIT,

6. skupina: jajca v vrednosti ca. 303.600
SIT,

7. skupina: sadni sokovi v vrednosti ca.
1,300.000 SIT,

8. skupina: splošno prehrambeno blago
v vrednosti ca. 5,965.000 SIT.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
25,768.600 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: dokumentacija za ugotav-
ljanje sposobnosti se dobi na naslovu: Os-
novna šola Prebold, Graščinska 7, 3312
Prebold, tajništvo, vsak delovni dan od 9.
do 14. ure. Ponudniki morajo imeti ob dvi-
gu dokumentacije s seboj davčno številko
ponudnika.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do 23. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo na Osnovni šoli Prebold, v tajništvu,
proti dokazilu o plačilu 5.000 SIT na žiro
račun Osnovne šole Prebold, št.
50750-603-36105.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 26. 6. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Prebold, Graš-
činska 7, 3312 Prebold, v zapečatenih ku-
vertah, na katerih je napisan poleg naslovni-
ka tudi naslov ponudnika in posebna ozna-
ka “Ne odpiraj – javni razpis – prehrambeno
blago”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v Osnovni šoli
Prebold, Graščinska 7, 3312 Prebold, v zbor-
nici v pritličju, dne 28. 6. 2000 ob 13.30.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo imeti
pooblastila za zastopanje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: javni zavod bo
sklepal pogodbe s ponudniki, ki jim bo priz-
nana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena,
– zagotovljene količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– odzivni čas in drugi pogoji iz razpisne

dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki lahko dobijo informacije o
naročilu na tel. 061/719-180, pri Majdi Za-
lokar od 1. 6. 2000 dalje vsak delovni dan
od 9. do 11. ure.

10.
Osnovna šola Prebold
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Ob-28070
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Srednja šola za gostinstvo in turizem,
Mladinska 14a, 2000 Maribor, tel.
062/23-50-010, faks 062/23-50-021.

2. (a) Kraj dobave: Srednja šola za go-
stinstvo in turizem Maribor, Mladinska 14/a.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in prehrambeni iz-
delki po skupinah:

1. meso in mesni izdelki,
2. ribe,
3. zelenjava, sadje,
4. ostali prehrambeni izdelki.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
5,484.500 SIT, po skupinah:

1. 1,861.501 SIT,
2. 333.000 SIT,
3. 1,190.000 SIT,
4. 2,100.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: od 1. 9. 2000
do 31. 8. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: v tajništvu naročnika na
naslov Mladinska 14/a, Maribor, med de-
lovniki od 10. do 13. ure po predhodni
najavi.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: dokumentacijo je
možno zahtevati do 13. 6. 2000 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o vpla-
čilu 5.000 SIT na račun naročnika št.
51800-603-30778.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 16. 6. 2000 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Srednja šola za gostinstvo in
turizem, Mladinska 14/a, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 6. 2000 ob 8. uri na sedežu naročnika
– Mladinska 14a v Mariboru.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lah-
ko pravne in fizične osebe, ki so registrira-
ne za dejavnost, ki je predmet razpisa in
imajo vsa predpisana dovoljenja za opravlja-
nje dejavnosti.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije (potrdilo sodišča),

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izda sodišče, kjer je druž-
ba registrirana) in obratovalno dovoljenje po
4. členu zakona o gospodarskih družbah
(odločba upravne enote), samostojni pod-
jetniki pa predložijo priglasitev pri davčnem
uradu in obratovalno dovoljenje po 4. členu
ZGD,

– da proti ponudniku ni izdana pravno-
močna sodna odločba, ki kaže na njegovo
nestrokovnost (potrdilo sodišča),

– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom (potrdilo pristojnega
davčnega urada),

– da predloži BON 1 in BON 2 ali BON
3 (za gospodarske družbe), samostojni pod-

jetniki predložijo potrdilo banke o likvidnosti
in zadnjo bilanco stanja,

– da je ponudnik v zadnjih treh letih os-
krboval vsaj tri javne zavode ali proračunske
porabnike in ima z njimi sklenjene veljavne
pogodbe,

– da nudi 30 dnevni plačilni rok,
– da bo dostava fco. šola,
– da bo mesečno dostavljal cenike,
– da bo na zahtevo naročnika poslal

vzorce blaga,
– da ima organizirano službo za kontrolo

kakovosti izdelkov, oziroma, da mu kvaliteto
kontrolira pooblaščen zavod.

Kot dokazila o usposobljenosti in spo-
sobnosti mora ponudnik predložiti dokazila
iz 8. in 11. člena navodil.

Merila za ocenjevanje ponudb:
a) ugodna končna cena,
b) reference,
c) kakovost.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo izbrani po javnem raz-
pisu s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti po 50. členu ZJN.

S ponudniki, katerim bo naročnik priznal
sposobnost bo naročnik sklenil pogodbo o
dobavah blaga pod pogoji navedenimi v raz-
pisni dokumentaciji. Ponudniki lahko odda-
jo ponudbo za eno ali več skupin blaga ozi-
roma enega ali več artiklov iz posamezne
skupine.

Ponudniki bodo s pisnim sklepom do
28. 6. 2000 obveščeni o izbiri.

10.
Srednja šola za gostinstvo

in turizem Maribor

Št. 68/00 Ob-28071
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Vransko, Vransko 23,
3305 Vransko, tel. 063/725-424,
725-295, faks 063/725-424.

2. (a) Kraj dobave: javni zavod.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: prehrambeno blago.
I. Osnovna šola Vransko, Vransko 23,

3305 Vransko
1. skupina: meso in mesni izdelki v vred-

nosti ca. 2,360.000 SIT,
2. skupina: ribe in ribji izdelki v vrednosti

ca. 50.000 SIT,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki v

vrednosti ca. 2,864.000 SIT,
4. skupina: kruh in pekovski izdelki v

vrednosti ca. 2,840.000 SIT,
5. skupina: sadje in zelenjava v vredno-

sti ca. 1,400.000 SIT,
6. skupina: jajca v vrednosti ca. 92.000

SIT,
7. skupina: sadni sokovi v vrednosti ca.

300.000 SIT,
8. skupina: splošno prehrambeno blago

v vrednosti ca. 1,768.000 SIT.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

11,674.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,

od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: dokumentacija za ugotav-
ljanje sposobnosti se dobi na naslovu: Os-
novna šola Vransko, Vransko 23, 3305
Vransko, tajništvo, vsak delovni dan od 9.
do 14. ure. Ponudniki morajo imeti ob dvigu

dokumentacije s seboj davčno številko po-
nudnika.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do 23. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo na Osnovni šoli Vransko, v tajništvu,
proti dokazilu o plačilu 5.000 SIT na žiro
račun Osnovne šole Vransko, št.
50750-603-36040.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 26. 6. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Vransko, Vran-
sko 23, 3305 Vransko, v zapečatenih ku-
vertah, na katerih je napisan poleg naslovni-
ka tudi naslov ponudnika in posebna ozna-
ka “Ne odpiraj – javni razpis – prehrambeno
blago”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v Osnovni šoli
Vransko, Vransko 23, 3305 Vransko, v zbor-
nici v pritličju, dne 28. 6. 2000 ob 8. uri.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo imeti
pooblastila za zastopanje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: javni zavod bo
sklepal pogodbe s ponudniki, ki jim bo priz-
nana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena,
– zagotovljene količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– odzivni čas in drugi pogoji iz razpisne

dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki lahko dobijo informacije o
naročilu na tel. 061/719-180, pri Majdi Za-
lokar od 1. 6. 2000 dalje vsak delovni dan
od 9. do 11. ure.

10.
Osnovna šola Vransko

Št. 199/2000 Ob-28097
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni vzgojno-varstveni zavod Ptuj,
Prešernova 29/III, 2250 Ptuj, tel.
02/787-59-00, faks 02/787-59-05.

2. (a) Kraj dobave: Javni vzgojno-varstve-
ni zavod Ptuj, Prešernova 29/III, z enotami:

OE Zvonček, Mlinska c. 1b, 2251 Ptuj,
OE Deteljica, Mladinska ul. 2, 2250 Ptuj,
OE Marjetica, Med vrti 11, 2250 Ptuj,
OE Tulipan, Med vrti 11, 2250 Ptuj,
OE Spominčica, Potrčeva 9, 2250 Ptuj,
OE Mačice, Potrčeva 9a, 2250 Ptuj,
OE Vijolica, Rogaška 19, 2251 Ptuj,
OE Narcisa, Raičeva 12, 2250 Ptuj,
OE Trobentica, Slovenskogoriške čete

13, 2250 Ptuj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: prehrambeno blago po
naslednjih skupinah:

– mleko in mlečni izdelki,
– pekovski izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– sadje in zelenjava,
– moka in testenine,
– razna živila.
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(c) Ocenjena vrednost naročila: 63 mio
SIT.

3. Predvideni čas dobave: obdobje ene-
ga leta.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Javno vzgojno-varstveni za-
vod Ptuj, Prešernova 29/III, 2250 Ptuj.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 29. 5. 2000 do
10. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na žiro račun
52400-603-30533.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javni vzgojno-varstveni za-
vod Ptuj, Prešernova 29/III, 2250 Ptuj.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. junij 2000, ob 13. uri, dvorana Javnega
vzgojno-varstvenega zavoda Ptuj, Prešerno-
va 29/III, Ptuj.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo:  ponudniki lah-
ko konkurirajo samostojno.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji določeni z zakonom, do-
bavni rok, odzivni čas, plačilni pogoji, kon-
trola kakovosti in najnižja ponudbena cena.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena po-
godba za obdobje 12 mesecev za dobavo
blaga po skupinah.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena.

Vrtec Ptuj

Št. 106/2000 Ob-28098
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Cvetka Golarja, Fran-
kovo naselje 51, 4220 Škofja Loka, tel.
064/634-455, telefaks 064/634-449.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Cvetka
Golarja, Frankovo naselje 51, 4220 Škofja
Loka in Podružnična šola Reteče, Reteče
43, 4220 Škofja Loka.

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

1. kruh in pekovski izdelki v vrednosti
ca. 10,000.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki v vrednosti
ca. 3,900.000 SIT,

3. mleko in mlečni izdelki v vrednosti
ca. 3,600.000 SIT,

4. sadje in zelenjava v vrednosti ca.
4,000.000 SIT,

5. zmrznjene in konzervirane ribe v
vrednosti ca. 85.000 SIT,

6. jajca v vrednosti ca. 65.000 SIT,
7. mlevski izdelki in testenine v vred-

nosti ca. 350.000 SIT,
8. sirupi in sadni sokovi v vrednosti

ca. 500.000 SIT,
9. ostalo prehrambeno blago v vred-

nosti ca. 2,300.000 SIT.
Podrobnejši opis in pregled vrst in ko-

ličine blaga bo razviden iz razpisne doku-
mentacije. Ponudniki lahko ponudijo samo
eno vrsto blaga.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
24,800.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: dokumentacija za ugotav-
ljanje sposobnosti se dobi v tajništvu šole
vsak delovni dan od 9. do 11.  ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do 23. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v zavodu proti dokazilu o plačilu
10.000 SIT na žiro račun št.
51510-603-30645 – za razpisno dokumen-
tacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 26. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Osnovna šola Cvetka Golar-
ja, Frankovo naselje 51, 4220 Škofja Loka
v zapečatenih kuvertah, na katerih je napi-
san poleg naslovnika na prvi strani, na zad-
nji strani naslov ponudnika in na prvi strani,
posebna oznaka “Ne odpiraj – javni razpis”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v sredo, dne
28. 6. 2000 ob 9. uri v prostorih Osnovne
šole Cvetka Golarja, Frankovo naselje 51,
4220 Škofja Loka.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami
ali zasebniki), ki jim bo priznana sposob-
nost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– pri mesu in mesnih izdelkih: mora biti

slovenskega izvora,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji iz razpi-

sne dokumentacije, pri čemer najnižja cena
ne pomeni obvezno najugodnejšo ponud-
bo.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: s ponudniki, ki jim bo priznana sposob-
nost, bodo sklenjene letne pogodbe za do-
bavo blaga po skupinah v skladu s 50. čle-
nom ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Osnovna šola Cvetka Golarja
Škofja Loka

Ob-28219
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Novo mesto, d.o.o., Pod-
bevškova 12, 8000 Novo mesto, tel.
068/39-32-450, telefaks 068/39-32-500.

2. (a) Kraj dobave:
– bencinski servisi-goriva (bencin, D2),

olja in maziva,
– Sanitarna deponija Leskovec – plin-

sko olje.

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

– goriva (bencin, D2), olja in maziva:
130.700 l,

– plinsko olje: 15.300 l.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
– 17,000.000 SIT – goriva (bencin, D2),

olja in maziva,
– 2,000.000 SIT – plinsko olje.
3. Predvideni čas dobave: od 15. 7.

2000 do 14. 7. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Komunala Novo mesto,
d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo me-
sto, tel. 068/39-32-562, telefaks
068/39-32-500, kontaktna oseba Anton
Tomažin.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 9. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 20.000
SIT na ŽR Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459 pri Aenciji za plačilni
promet Novo mesto z navedbo “Javni razpis
za izbiro dobaviteljev goriv, olj in maziv”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 19. 6. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunala Novo mesto,
d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo me-
sto, kontaktna oseba Anton Tomažin.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 6. 2000 ob 12. uri, Komunala Novo
mesto, d.o.o., Podbevškova 12.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: vse pravne ob-
like skladno z zakonom o gospodarskih
družbah.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): predložiti je potrebno vso dokumenta-
cijo zahtevano v razpisni dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo izbrani po javnem raz-
pisu s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti po 50. členu ZJN.

10.
Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 30/2000 Ob-28082
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov Črnomelj, Ul.
21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj, tel.
07/30-56-260, faks 07/30-56-282.

2. (a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19/c, 8340
Črnomelj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil in materiala
za prehrano.

Ponudnik se lahko poteguje za 100%
razpisanih vrst blaga iz posamezne skupine
ali podskupine, kadar je skupina razdeljena
na več podskupin, razen pri podskupini Os-
talo prehrambeno blago, kjer mora ponud-
nik ponuditi najmanj 50% razpisanih vrst bla-
ga te podskupine.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
50,690.000 SIT letno.

Ocenjena vrednost delov naročila, ki se
bodo morda oddajali posamično:
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01. Skupina: meso in mesni izdelki
01. Podskupina: sveže meso 8,800.000 SIT
02. Podskupina: mesni izdelki 2,800.000 SIT
03. Podskupina: perutnina in perutninski izdelki 3,400.000 SIT
04. Podskupina: ribe 1,100.000 SIT

02. Skupina: mleko in mlečni izdelki
01. Podskupina: mleko 3,600.000 SIT
02. Podskupina: mlečni izdelki 4,000.000 SIT

03. Skupina: kruh in peciva 3,500.000 SIT
04. Skupina: sadje in zelenjava

01. Podskupina: sveže in suho sadje 3,100.000 SIT
02. Podskupina: sveža zelenjava 3,200.000 SIT
03. Podskupina: konzervirano sadje 1,650.000 SIT
04. Podskupina: konzervirana zelenjava 1,800.000 SIT
05. Podskupina: zamrznjena zelenjava 500.000 SIT

05. Skupina: splošno prehrambeno blago
01. Podskupina: testenine 540.000 SIT
02. Podskupina: zamrznjeni izdelki iz testa 1,600.000 SIT
03. Podskupina: ostalo prehrambeno blago 9,200.000 SIT
04. Podskupina: jajca 400.000 SIT

06. Skupina: pijače 1,500.000 SIT

3. Predviden čas dobave: sukcesivna
dobava blaga 12 mesecev.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom starejših občanov Čr-
nomelj, Ul. 21. oktobra 19/c, 8340 Črno-
melj – tajništvo doma, vsak dan od 9. do
13. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 6. 2000 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT na žiro račun št.
52110-603-33283, sklic 120-1-9999; po-
trdilo o plačilu zneska za razpisno doku-
mentacijo predložite ob prevzemu razpisne
dokumentacije.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 6. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom starejših občanov Čr-
nomelj, Ul. 21. oktobra 19/c, 8340 Črno-
melj – tajništvo doma.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 6. 2000 ob 11. uri, v Domu starejših
občanov Črnomelj, soba št. 14.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna ali fizič-
na oseba registrirana za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet razpisa in ima za oprav-
ljanje te dejavnosti vsa potrebna dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): pogoji iz razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: z izbranimi ponudniki bodo sklenjene po-
godbe za obdobje 12 mesecev.

Dom starejših občanov Črnomelj

Št. 1925 Ob-28251
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: VIZ Osnovna šola Rogatec, Ptujska
cesta 30, Rogatec, tel. 063/827058, faks
063/827058.

2. (a) Kraj dobave: dobave se bodo vrši-
le na lokacijah VIZ OŠ Rogatec, in sicer:

– VIZ Osnovna šola Rogatec, Ptujska ce-
sta 30, Rogatec,

– podružnica Donačka gora, Donačka
gora 1, Rogatec,

– podružnica Dobovec, Dobovec 35c,
Rogatec,

– enota Vrtec Rogatec, Strmolska ulica
7, Rogatec.

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

1. kruh in pekovski izdelki v vrednosti
ca. 2,620.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki v vrednosti ca.
3,270.000 SIT,

3. mleko in mlečni izdelki v vrednosti ca.
1,820.000 SIT,

4. sadje in zelenjava v vrednosti ca.
1,650.000 SIT,

5. zmrznjene in konzervirane ribe v vred-
nosti ca. 110.000 SIT,

6. jajca v vrednosti ca. 125.000 SIT,
7. mlevski izdelki in testenine v vredno-

sti ca. 660.000 SIT,
8. sirupi in sadni sokovi v vrednosti ca.

485.000 SIT,
9. ostalo prehrambeno blago v vredno-

sti ca. 1,670.000 SIT.
Podrobnejši opis in pregled vrst in količine

blaga bo razviden iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki lahko ponudijo samo eno vr-

sto blaga.
(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.

12,410.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave:  12 mese-

cev, od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  dokumentacija za ugotav-
ljanje sposobnosti se dobi v tajništvu VIZ OŠ
Rogatec, Ptujska cesta 30, Rogatec, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 22. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v zavodu proti dokazilu o plačilu
10.000 SIT na žiro račun zavoda št.
50730-603-35038 – za razpisno dokumen-
tacijo, pri APP Šmarje.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 26. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-

ložiti na naslov: VIZ Osnovna šola Rogatec,
Ptujska cesta 30, Rogatec – tajništvo; v
zapečatenih kuvertah, na katerih je napisa-
na poleg naslovnika na prvi strani posebna
oznaka “Ne odpiraj – javni razpis”, na zadnji
strani pa naslov ponudnika.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v četrtek, 29.
6. 2000 ob 11. uri v prostorih VIZ Osnovne
šole Rogatec, Ptujska cesta 30, Rogatec.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo:  pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami
ali zasebniki), ki jim bo priznana sposob-
nost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člen ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok: najmanj 30 dni,
– pri mesu in mesnih izdelkih: mora biti

slovenskega izvora,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji iz razpi-

sne dokumentacije, pri čemer najnižja ce-
na ne pomeni obvezno najugodnejšo po-
nudbo,

– dodatne ugodnosti.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu:  s ponudniki, ki jim bo priznana spo-
sobnost, bodo sklenjene letne pogodbe za
dobavo blaga po skupinah v skladu s 50.
členom ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

VIZ Osnovna šola Rogatec

Št. 45/00 Ob-28255
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Griže, Griže 1a, Griže,
tel. 063/718-217, 715-915, faks
063/718-217.

2. (a) Kraj dobave: javni zavod.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: prehrambeno blago.
I. Osnovna šola Griže, Griže 1a, Griže
1. skupina: meso in mesni izdelki v vred-

nosti ca. 7,456.000 SIT,
2. skupina: ribe in ribji izdelki v vrednosti

ca. 225.000 SIT,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki v

vrednosti ca. 1,236.000 SIT,
4. skupina: kruh in pekovski izdelki v

vrednosti ca. 1,287.000 SIT,
5. skupina: sadje in zelenjava v vredno-

sti ca. 1,256.000 SIT,
6. skupina: jajca v vrednosti ca. 67.200

SIT,
7. skupina: sadni sokovi v vrednosti ca.

281.000 SIT,
8. skupina: splošno prehrambeno blago

v vrednosti ca. 2,911.000 SIT.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

14,719.200 SIT.
3. Predvideni čas dobave:  12 mese-

cev, od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  dokumentacija za ugotav-
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ljanje sposobnosti se dobi na naslovu: Os-
novna šola Griže, Griže 1a, Griže, tajništvo,
vsak delovni dan od 9. do 14. ure. Ponudni-
ki morajo imeti ob dvigu dokumentacije s
seboj davčno številko ponudnika.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 23. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  razpisna dokumentacija je
na voljo na Osnovni šoli Griže, v tajništvu,
proti dokazilu o plačilu 5.000 SIT na žiro
račun Osnovne šole Griže, št.
50750-603-36035.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 26. 6. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Griže, Griže
1a, 3302 Griže, v zapečatenih kuvertah, na
katerih je napisan poleg naslovnika tudi na-
slov ponudnika in posebna oznaka “Ne od-
piraj – javni razpis – prehrambeno blago”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v Osnovni šo-
li Griže, Griže 1a, Griže, v ravnateljevi pisar-
ni v pritličju, 28. 6. 2000 ob 11. uri.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo imeti
pooblastila za zastopanje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: javni zavod bo
sklepal pogodbe s ponudniki, ki jim bo priz-
nana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena
– zagotovljene količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– odzivni čas in drugi pogoji iz razpisne

dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki lahko dobijo informacije o
naročilu na tel. 061/719-180, pri Majdi Za-
lokar od 1. 6. 2000 dalje vsak delovni dan
od 9. do 11. ure.

10.
Osnovna šola Griže

Št. 279 Ob-28314
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa:  Osnovna šola Davorin Jenko Cer-
klje, Krvavška cesta 4, Cerklje, tel. 064/42
60 10, telefaks 064/42 60 26.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Davo-
rin Jenko Cerklje, Krvavška cesta 4, Cer-
klje.

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

1. kruh in pekovski izdelki v vrednosti
ca. 5,320.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki:
a) vse vrste mesa in mesnih izdelkov

v vrednosti ca. 2,700.000 SIT,
b) perutninsko meso v vrednosti ca.

1,050.000 SIT,
3. mleko in mlečni izdelki v vrednosti

ca. 1,950.000 SIT,
4. sadje in zelenjava v vrednosti ca.

1,800.000 SIT,
5. zmrznjene in konzervirane ribe v

vrednosti ca. 85.000 SIT,

6. jajca v vrednosti ca. 125.000 SIT,
7. mlevski izdelki in testenine v vred-

nosti ca. 265.000 SIT,
8. sirupi in sadni sokovi v vrednosti

ca. 970.000 SIT,
9. ostalo prehrambeno blago v vred-

nosti ca. 1,480.000 SIT.
Podrobnejši opis in pregled vrst in količi-

ne blaga bo razviden iz razpisne dokumen-
tacije.

Ponudniki lahko ponudijo samo blago iz
ene skupine ali podskupine (pri mesu in
mesnih izdelkih) prehrambenih artiklov.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
15,745.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivna
dobava 12 mesecev, od 1. 9. 2000 do 31.
8. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  dokumentacija za ugotav-
ljanje sposobnosti se dobi v tajništvu šole
vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo:  razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati do 23. 6.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v zavodu proti dokazilu o plačilu
10.000 SIT na žiro račun zavoda št.
51500-603-30068 – za razpisno dokumen-
tacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  ponudbe je potrebno
predložiti do 26. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:  ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Osnovna šola Davorin Jen-
ko Cerklje, Krvavška cesta 4, Cerklje v za-
pečatenih kuvertah, na katerih je napisan
poleg naslovnika tudi na zadnji strani naslov
ponudnika in na prvi strani posebna oznaka
“Ne odpiraj – javni razpis”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v sredo, 28.
6. 2000 ob 14. uri v prostorih Osnovne
šole Davorin Jenko Cerklje, Krvavška cesta
4, v Cerkljah.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo:  pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami
ali zasebniki), ki jim bo v postopku priznana
sposobnost ponudnika.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– pri mesu in mesnih izdelkih: mora biti

slovenskega izvora,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji iz razpi-

sne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu:  s ponudniki, ki jim bo priznana spo-
sobnost, bodo sklenjene letne pogodbe za
dobavo blaga po skupinah v skladu s 50.
členom ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Osnovna šola Davorin Jenko
Cerklje na Gorenjskem

Št. 126/00 Ob-28315
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vzgojno-varstveni zavod Radovljica,
Kopališka 10, Radovljica, tel.
04/5315225, telefaks 04/5314354.

2. (a) Kraj dobave: Vzgojno-varstveni za-
vod Radovljica, Kopališka 10, Radovljica in
enote:

– Enota v Begunjah na Gorenjskem, Be-
gunje na Gorenjskem 25, Begunje na Go-
renjskem,

– Enota v Kamni Gorici, Kamna Gorica
61, Kamna Gorica,

– Enota v Kropi, Kropa 98a, Kropa,
– Enota na Posavcu, Posavec 9, Pod-

nart,
– Enota v Lescah, Alpska c. 58a, Lesce,
– Enota v Radovljici, Kopališka c. 12,

Radovljica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:

1. kruh in pekovski izdelki v vrednosti
ca. 3,000.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki v vrednosti
ca. 11,000.000 SIT,

3. mleko in mlečni izdelki v vrednosti
ca. 4,100.000 SIT,

4. sadje in zelenajva v vrednosti ca.
6,800.000 SIT,

5. zmrznjene in konzervirane ribe v
vrendosti ca. 650.000 SIT,

6. jajca v vrednosti ca. 470.000 SIT,
7. mlevski izdelki in testenine v vred-

nosti ca. 1,300.000 SIT,
8. sirupi in sadni sokovi v vrednosti

ca. 900.000 SIT,
9. ostalo prehrambeno blago v vred-

nosti ca. 3,300.000 SIT.
Podrobnejši opis in pregled vrst in količi-

ne blaga bo razviden iz razpisne dokumen-
tacije.

Ponudniki lahko ponudijo samo eno vr-
sto blaga.

(c) Ocenjena vrednost naročila:  ca.
31,520.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave:  12 mese-
cev, od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: dokumentacija za ugotav-
ljanje sposonbosti se dobi v tajništvu Vzgoj-
no-varstvenega zavoda Radovljica, Kopališ-
ka c. 10, Radovljica, vsak delovni dan od 9.
do 12. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 23. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  razpisna dokumentacija je
na voljo v zavodu proti dokazilu o plačilu
10.000 SIT na žiro račun zavoda št.
51540-603-31567 – za razpisno dokumen-
tacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 26. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Vzgojno-varstveni zavod Ra-
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dovljica, Kopališka c. 10, Radovljica v za-
pečatenih kuvertah, na katerih je napisan
poleg naslovnika na prvi strani, na zadnji
strani naslov ponudnika in na prvi strani po-
sebna oznaka “Ne odpiraj – javni razpis za
prehrambene artikle”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v sredo, 28.
6. 2000 ob 11.30 v prostorih Vzgojno-vars-
tvenega zavoda Radovljica, Kopališka c. 10,
Radovljica.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami ali
zasebniki), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– pri mesu in mesnih izdelkih: mora biti

slovenskega izvora,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji iz razpi-

sne dokumentacije, pri čemer najnižja cena
ne pomeni obvezno najugodnejšo ponud-
bo.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: s ponudniki, ki jim bo priznana sposob-
nost, bodo sklenjene letne pogodbe za do-
bavo blaga po skupinah v skladu s 50. čle-
nom ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Vzgojno-varstveni zavod Radovljica

Št. 404-08-118/2000 Ob-28388
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 24-26, Ljubljana, telefaks
061/131-81-64.

2. (a) Kraj dobave: centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid,
ali druga lokacija naročnika, ki jo bo nave-
del v posameznem naročilu.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: grafični izdelki in grafič-
ne storitve:

1. knjige z vsemi vrstami vezave, na-
vodila, priročniki, pravilniki, bilteni, zborniki,
dnevniki, slovarji, revije, zloženke itd,

2. stenski koledarji, namizni koledar-
ji, rokovniki, voščilnice, priznanja itd.,

3. učni in drugi plakati,
4. skripte in brošure itd.,
5. neskončni obrazci,
6. posetnice, obrazci, diplome, kuver-

te, dopisni papir itd.,
7. posetnice, diplome, kuverte, dopi-

sni papir, izseki, zlatotisk, različna preganja
itd.,

8. tiskarske storitve za posebne na-
mene (zaupne narave),

9. papirnate in plastične vrečke,
10. kovinske priponke, magnetni zna-

ki, nalepke, drugo promocijsko gradivo itd.,
11. potiskana embalaža,
12. kartonska embalaža (valovit kar-

ton)

13. ročna izdelava knjig in druga knji-
goveška dela,

14. pečati, večbarvni pečati, napisne
table.

Ponudniki se lahko prijavijo na posamez-
ne točke javnega naročila ali na vse točke.
Naročnik bo podelil usposobljenost ponud-
nikom po posameznih točkah.

c) Ocenjena vrednost naročila:
120,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (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.
171-2585, soba št. 365, vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo  polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS PUS 7/2000), 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 je ponudnik
davčni zavezanec.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 26. 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. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom »Ne odpiraj, ponudba MORS
PUS 7/2000 - Grafični izdelki in grafične
storitve«.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 6. 2000 ob
9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva pl. 19 (bivša vojaška gimna-
zija), Ljubljana, soba št. B8.

7. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (kvali-
fikacjski del):

A) Komisija bo sposobnost ponudnikov
ocenjevala z naslednjimi izločilnimi kriteriji:

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

6.2 da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,

6.3 da ima odločbo o izpolnjevanju z za-
konom predpisanih pogojev za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa,

6.4 da zastopniki ponudnika niso bili v
preteklih treh letih obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem,

6.5 da ima poravnane davke in prispev-
ke, določene z zakonom,

6.6 da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali Napoved za odmero davka z bi-
lanco stanja in bilanco uspeha za leto 1999,

6.6.1 da njegov ŽR ni bil blokiran 30 dni
v preteklih 6 mesecih,

6.6.2 da je najmanjše število zaposlenih
po podatkih na omenjenih obrazcih 10 red-

no zaposlenih, razen za prijavo pod točko
13 in 14 predmeta javnega naročila, kjer je
lahko redno zaposlena samo ena oseba ter
točke 9 in 10, kjer morajo biti najmanj 4
redno zaposleni,

6.7 da ima za prijavo na točko 14 dovo-
ljenje za izdelovanje pečatov državnim orga-
nom v Republiki Sloveniji,

6.8 da so ponudbi priložene zahtevane
izjave in priloge oziroma dokazila (povabilo
k oddaji ponudbe, ponudbe, izjava o stanju,
izjava o poravnavi obveznosti, izjava o raz-
polaganju z lastno opremo in možnost ogle-
da, izjava o strinjanju s pogoji, priloga o
kadrovski strukturi, priloga o lastni proizvod-
nji oziroma strojih, priloga o referencah v
državnih institucijah, dokazila o pridobljenih
certifikatih oziroma opis izpolnjevanja zah-
tev po kakovosti, dokazila o prejetih prizna-
njih ter podpisan vzorec pogodbe).

B) tehnični izločilni kriteriji (navedeni po
točkah):

1. Knjige z vsemi vrstami vezave, navo-
dila, priročniki, bilteni, pravilniki, zborniki,
dnevniki, slovarji, revije, zloženke:

– minimalno 1 šest barvni tiskarski stroj -
šesti agregat lak, 3 petbarvni tiskarski stroji
in 2 štiribarvna tiskarska stroja,

– minimalni format tiskarskih strojev:
71 x 102 cm,

– linija trde vezave,
– linija mehke vezave,
2. Stenski koledarji, namizni koledarji,

rokovniki, voščilnice, priznanja:
– minimalno 4 petbarvni tiskarski stroji

in 2 štiribarvna tiskarska stroja
– minimalni format tiskarskih strojev:

71 x 102 cm,
– linija trde vezave,
– linija mehke vezave.
3. Učni in drugi plakati:
– minimalno 2 šestbarvna tiskarska stro-

ja - šesti agregat lak in 2 petbarvna tiskar-
ska stroja,

– mninimalni format tiskarskih strojev:
71 x 102 cm,

4. Skripte in brošure:
– minimalno 2 dvobarvna tiskarska stro-

ja in 1 enobarvni tiskarski stroj,
– minimalni format tiskarskih strojev:

47 x 66 cm,
5. Neskončni obrazci
– minimalno 1 petbarvni tiskarski stroj in

1 tribarvni tiskarski stroj,
– minimalni format tiskarskih strojev:

520 x 24",
– tisk: zvitek-cikcak ali zvitek-zvitek,
– tisk hrbtne strani,
– dodatni tisk večjega števila barv,
– mokri offset tisk s kombinacijo suhega

offset tiska,
– različne prečne perforacije od 1" do

24" ter različne vzdolžne perforacije s pre-
kinitvijo,

– tisk debeline papirja 40 g/m2 -
160 g/m2,

– nanos silikonskega traku,
– številčenje,
– dodatne luknje za vlaganje.
6. Posetnice, obrazci, diplome, kuverte

in dopisni papir:
– minimalno 1 dvobarvni tiskarski stroj in

2 enobarvna,
– minimalni format tiskarskih strojev:

47 x 66 cm.
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7. Posetnice, diplome, kuverte, dopisni
papir, izseki, zlatotisk in različna preganja:

– minimalno 3 enobarvni tiskarski stroji,
– minimalni format tiskarskih strojev:

25 x 35 cm.
8. Tiskarske storitve za posebne name-

ne (zaupne narave):
– minimalno 2 dvobarvna tiskarska stro-

ja in 2 enobarvna,
– minimalni format tiskarskih strojev:

47 x 66 cm.
9. Papirnate in plastične vrečke
– minimalno 1 štiribarvni tiskarski stroj
– širina role: 45 cm.
10. Kovinske priponke, magnetni znaki,

nalepke in drugo promocijsko gradivo:
– minimalno 2 enobarvna tiskarska stroja,
– sušilna komora,
– polavtomatsko delovanje,
– minimalni format tiskarskega stroja

tampotisk 4 x 8 cm, minimalni format sitoti-
skarskega stroja 30 x 50 cm.

11. Potiskana embalaža:
– minimalno 2 petbarvna tiskarska stroja,
– avtomatski izsekovalni stroj z obtrgo-

valnim delom,
– minimalni format tiskarskih strojev:

71 x 102 cm.
12. Kartonska embalaža (valovit karton):
– minimalno 4 dvobarvna tiskarska stro-

ja (fleksotisk),
– sloter (izsekovalni stroj),
– minimalni format tiskarskih strojev:

70 x 100 cm.
13. Ročna izdelava knjig in druga knji-

goveška dela
14. Pečati, večbarvni pečati in napisne

table:
– lasten izrez in lasersko graviranje.
Ocenjevalni kriteriji:
– tehnična zmogljivost (ponder 60%),
– kadrovska struktura (ponder 30%),
– reference (ponder 10%).
Največje število točk za posamezni oce-

njevalni kriterij (tehnična zmogljivost, kadrov-
ska struktura, reference ponudnika) je 100
točk, ki se ustrezno ponderirajo glede na
višino ponderja pri posameznem ocenjeval-
nem kriteriju. Največje možno ponderirano
število točk pri posamezni točki predmeta
javnega naročila je 100 točk.

Sposobnost za izvajanje grafičnih stori-
tev in izdelavo grafičnih izdelkov po posa-
meznih točkah bo priznana trem ponudni-
kom, katerih ponudbe bodo dosegle naj-
večje ponderirano število točk, in sicer za
točko predmeta javnega naročila, za katero
so oddali ponudbe. V primeru, da bo več
ponudnikov doseglo enako ponderirano šte-
vilo točk, bodo imeli prednost tisti ponudni-
ki, ki bodo dosegli boljši rezultat pri ocenje-
valnem kriteriju tehnična zmogljivost ter še-
le nato kadrovska struktura in nazadnje re-
ference.

8. Merila za določitev ekonomsko najus-
pešnejših ponudb, ki bodo prispele na po-
ziv usposobljenim (predmetni del): kriteriji
glede na njihovo pomembnost so:

– cena v SIT,
– rok dobave,
– kvaliteta storitve.
Najvišja možna ocena ekonomsko na-

juspešnejših ponudb, ki bodo prispele na
poziv najugodnejšim ponudnikom, je 200
točk. Na osnovi seštevka točk, pridobljenih

na prvi stopnji javnega razpisa (kvalifikacij-
ski del – 100 točk) in druge stopnje (pred-
metni del – 200 točk), bo naročnik po vsa-
kem pozivu izbral ponudnika z najvišjim šte-
vilom pridobljenih točk in z njim sklenil po-
godbo.

9. Ostali podatki: dodatne informacije se
dobijo na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS,
Kardeljeva pl. 24, kontaktna oseba Marko
Grubar, tel. 061 171-2454, faks 131-90-35.

10.
Ministrstvo za obrambo RS

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. 351-06-64/99 Ob-28366
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, faks
01/478-5579.

2. Kraj izvedbe del: Slovenija.
3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: izvajanje in-
vesticijsko vzdrževalnih del na objektih,
s katerimi upravlja Servis skupnih služb
vlade Republike Slovenije, ocenjena vred-
nost celote znaša 120,000.000 SIT.

Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, navesti obseg sklo-
pov in možnosti potegovanja za en sklop,
več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lah-
ko ponudi dela po posameznih točkah:

A) vsa dela, razen klimatizacije,
B) posamezna dela: slikopleskarska de-

la, krovska dela, kleparska dela, strojne in-
stalacije,

C) klimatizacija.
(a), (b), (c)
4. Predvideni čas izvedbe gradbenih del

oziroma priznanja sposobnosti: od 1. 8.
2000 do 31. 3. 2001.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, 1000 Ljubljana, Mirjam Plestenjak,
tel. 01/478-5496, faks 01/478-5579.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 6. 2000,
vsak delovni dan od 13. do 15. ure.

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

predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: 20. 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.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 6. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– 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.

Merila za ugotavljanje in priznanje spo-
sobnosti z navedbo dokazov, ki jih mora
predložiti ponudnik glede izpolnjevanja po-
gojev:

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
za točko A, B in C so:

1. usposobljenost in sposobnost po-
nudnika za realizacijo razpisanih del (0–61
točk),

2. garancijski rok (0,5 točke za vsak
mesec daljši splošni garancijski rok od zah-
tevanega, vendar največ za 24 mesecev),

3. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (0–3 točke),

Pri vrednotenju po točkah od 1 do 3
se upošteva vplivnostni faktor 0,6.

4. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,4, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Sposobnost za izvajanje del bo priznana
tistim ponudnikom, ki bodo po vseh vredno-
tenjih skupaj dosegli 70% in več vseh mož-
nih točk.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-
godnejši.

Dokazila, ki jih mora predložiti ponudnik
glede izpolnjevanja pogojev: skladno z raz-
pisno dokumentacijo.

Datum, do katerega bodo prijavljeni po-
nudniki s pisnim sklepom obveščeni o izidu
javnega razpisa: najkasneje do 15. 7. 2000.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Alenka Lamovec, univ. dipl. inž. arh.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Javni razpisi

Ob-28387

Popravek

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova 5, Ljubljana, Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj, Urad za gospo-
darsko promocijo in tuje investicije, Kotni-
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kova 28, Ljubljana in Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, Ma-
ribor, objavljajo popravek razpisne vredno-
sti k objavljenemu javnemu razpisu za sofi-
nanciranje uvajanja mednarodnih standar-
dov kakovosti po sistemih ISO 9000 in/ali
ISO 14000, tehnične mape in evropske na-
grade za kakovost, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 100 z dne 10. 12. 1999,
Ob-16907.

V objavljenem javnem razpisu se spre-
meni prvi stavek 5. točke javnega razpisa,
tako da se novo besedilo glasi:

Okvirna višina dodeljenih nepovrat-
nih sredstev, ki bodo na razpolago za
sofinanciranje projektov znaša
255,000.000 SIT.

Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti

Ob-28319
Na podlagi 6. člena zakona o organiza-

ciji in delovnem področju ministrstev (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.
13-597/2000) in zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije za leto 2000
(Ur. l. RS, št. 9/2000) objavlja Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti

javni razpis
za spodbujanje priprave projektov
mednarodnega sodelovanja v letu

2000
1. Proračunski uporabnik
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,

Kotnikova 5/II, Ljubljana (v nadaljevanju: mi-
nistrstvo).

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje priprave projektov podpornih
institucij in organizacij za meddržavno (re-
gionalno) povezovanje, prijave na medna-
rodne razpise in sofinanciranje priprave pro-
jektov v okviru Pakta stabilnosti za Jugovz-
hodno Evropo.

Vzpodbude z istim namenom za podjet-
ja, ki so predmet razpisa v okviru razvojne-
ga programa za povečanje konkurenčne
sposobnosti slovenske industrije, niso pred-
met tega razpisa.

Cilj razpisa je spodbujati vključevanje raz-
vojne infrastrukture v pripravo projektov za
mednarodne razpise in krepitev sposobno-
sti slovenske udeležbe v mednarodnih pro-
jektih.

Z razpisom želimo spodbuditi razvojne
institucije, svetovalna podjetja in samostoj-
ne podjetnike ter druge pravne subjekte
(npr. lokalne skupnosti) k povečanju obse-
ga in kakovosti projektov za pridobivanje
sredstev na mednarodnih razpisih. Prijavite-
lji na ta razpis so zgoraj navedene organiza-
cije, ki predložijo, v skladu z razpisno doku-
mentacijo, dispozicijo in načrt izvajanja pro-
jekta kot osnovo za prijavo na mednarodni
razpis.

Prednostno bodo podprti projekti s prio-
ritetnih področij Ministrstva za gospodarske
dejavnosti pri vključevanju Slovenije v EU in
izvajanju drugih mednarodnih obveznosti ter
mednarodnega sodelovanja. Referenčna
dokumenta za opredeljevanje prioritetnih
področij sta Državni program RS za prev-

zem pravnega reda EU do konca leta 2002
(Poročevalec Državnega zbora RS, št. 44,
44/I, 16. 6. 1999) in Strategija vključeva-
nja Republike Slovenije v gospodarsko ob-
novo Jugovzhodne Evrope, ki jo je sprejela
Vlada RS na svoji 139. seji, dne 16. 12.
1999. (Pred objavo na spletnih straneh bo
strategija na zahtevo dostopna na naslovu:
bozica.matic@gov.si).

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo
prijaviteljem sofinanciralo stroške za nasled-
nje namene:

1. pripravo predhodnih študij;
2. pripravo projektov in projektne do-

kumentacije.
Prijavitelj lahko pridobi za posamezni

projekt sredstva le za enega od navedenih
namenov.

Prednostna področja priprave projek-
tov so:

– 5. Okvirni program raziskovalnih in teh-
nološko-razvojnih aktivnosti EU;

– bilateralno sodelovanje z drugimi drža-
vami;

– regionalno sodelovanje (med sosed-
njimi državami in področji interesnih regij v
Evropi);

– izvajanje Energetskega zakona;
– sodelovanje v programu Pakta stabil-

nosti za Jugovzhodno Evropo in
– ostali mednarodni projekti in razpisi.
Upravičeni stroški projektov za posamez-

ni namen, ki so lahko predmet sofinancira-
nja ministrstva, so opredeljeni v razpisni do-
kumentaciji.

3. Pogoji za sodelovanje in merila za
ocenjevanje vlog

Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali
fizične osebe (s.p.) iz 2. točke tega razpisa,
ki oddajo popolne vloge v skladu z razpisno
dokumentacijo.

Za sodelovanje na razpisu morajo prijavi-
telji predložiti:

1. Dokazila o usposobljenosti prijavi-
telja v skladu s pravilnikom o postopkih za
izvrševanje proračuna RS; podrobna navo-
dila o postopku in vsebini prijave za sodelo-
vanje na razpisu so predstavljena v razpisni
dokumentaciji.

2. Predstavitev projekta v skladu z raz-
pisno dokumentacijo in načrt priprave pro-
jekta.

3. Izjavo o vključenosti v mednarodni
projekt/razpis.

Popolne vloge bo ocenila strokovna ko-
misija ministrstva na podlagi naslednjih meril:

1. utemeljenost projekta:
– vsebinska zasnova projekta,
– organizacija izvajanja projekta,
– predvideni učinki projekta,
2. finančna konstrukcija projekta:
– struktura stroškov in finančna trans-

parentnost projekta
– skladnost stroškov z načrtom izva-

janja projekta.
3. uvrščenost med prednostne nalo-

ge delovnih področij Ministrstva za gospo-
darske dejavnosti.

4. Višina sredstev in pogoji sofinancira-
nja

Okvirna višina sredstev, ki bodo na raz-
polago za skupno financiranje projektov,
znaša 120 milijonov SIT. Sredstva so zago-
tovljena na proračunskih postavkah 8784 –
Izvajanje Strategije RS za vključitev v EU, in

7453 – Sofinanciranje ekspertiz priprave
programa prilagoditve EU za leto 2000.

Višina nepovratnih sredstev za sofinanci-
ranje posameznega projekta bo odvisna od
izpolnjevanja meril in ne more preseči 50%
upravičenih stroškov.

5. Popolna vloga
V skladu z navodili iz razpisne dokumen-

tacije mora biti vloga dostavljena na naslov:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti; Kot-
nikova 5/II, 1000 Ljubljana. Razpis bo od-
prt za leto 2000 do porabe sredstev.

Prijavitelji dostavijo vloge v zaprti ovoj-
nici z oznako »Ne odpiraj – vloga na raz-
pis«, z navedbo naslova »Javni razpis za
spodbujanje priprave projektov mednarod-
nega sodelovanja v letu 2000« in številko
objave razpisa v Uradnem listu RS na pred-
nji ter polnim naslovom pošiljatelja na zad-
nji strani.

6. Datum odpiranja vlog
Prvo odpiranje prispelih vlog bo 26. 6.

2000. Vloge morajo biti dostavljene na zgo-
raj navedeni naslov do 21. 6. 2000 (poštni
žig najkasneje 21. 6. 2000) ali oddane v
vložišče Ministrstva za gospodarske dejav-
nosti (Ljubljana, Kotnikova 5/II) do 21. 6.
2000, do 12. ure).

Naslednja odpiranja vlog bodo vsakega
5. v mesecu, oziroma prvi naslednji delovni
dan. Komisija bo obravnavala vloge, ki bo-
do oddane do zadnjega v predhodnem me-
secu, s poštnim žigom zadnji dan predhod-
nega meseca.

Odpiranje vlog ni javno.
7. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpi-

sa obveščeni v roku 45 dni od vsakega
odpiranja vlog.

9. Razpisna dokumentacija: razpisna do-
kumentacija (navodila in obrazci) je na voljo
na Internet naslovu http://www.mgd.si ozi-
roma na sedežu Ministrstva za gospodar-
ske dejavnosti vsak delovni dan od 9. do
14. ure.

Dodatne informacije so na voljo vsak de-
lovni dan od 9. do 13. ure na sedežu Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti, Kotniko-
va 5/II, Ljubljana, tel: 061/178-32-63, fax:
061 178 32 38, kontaktna oseba: Božica
Matič, E-mail: bozica.matic@gov.si.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-28202
Na podlagi zakona o raziskovalni dejav-

nosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I), na podlagi pravil-
nika o ciljnih raziskovalnih programih za pod-
poro strateškega razvoja Slovenije na posa-
meznih področjih (Ur. l. RS, št. 22/98 in
34/98) ter na podlagi pravilnika o postop-
kih za izvrševanja proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 13/2000) objavljamo

javni razpis
v okviru Ciljnega raziskovalnega

programa “Javnomnenjske raziskave
o odnosu javnosti do aktualnih razmer

in dogajanj v Sloveniji”
I. Uporabniki proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana, Urad Vlade RS za informira-
nje, Slovenska 29, Ljubljana.

II. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbira izvajalcev za izvajanje javnomnenjskih
raziskav o odnosu javnosti do aktualnih raz-
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mer in dogajanj v Sloveniji in znotraj tega še
posebej o odnosu javnosti do delovanja Vla-
de Republike Slovenije in drugih državnih
ustanov, za podporo strateškim usmeritvam
Vlade Republike Slovenije.

Redne raziskave javnega mnenja o od-
nosu javnosti do aktualnih razmer v državi
ter o odnosu do dela Vlade RS so pomem-
ben element pri pripravi strateških vladnih
odločitev in ukrepov.

Osnovni namen tovrstnega raziskovanja
je pridobiti informacije o mnenjih državlja-
nov o odnosu javnosti do vladne politike, o
delu državnih institucij in o ključnih (stra-
teških) odločitvah Vlade Republike Sloveni-
je. Prevladujoča stališča državljanov, ki jih
prepoznamo kot ‘javno mnenje’, so pomem-
bna za presojo, utemeljevanje in odločanje
o ključnih vprašanjih ekonomske, socialne
in kulturne politike Vlade RS; ustvarja se
večje soglasje o delovanju vlade in poglab-
lja zaupanje v sistem.

Posebej aktualno je raziskovanje stališč
državljanov v kontekstu vključevanja Slove-
nije v evropske integracije. Slednje zahteva
sistematično spremljanje evropskih prefe-
renc državljanov, kot tudi prepoznavo de-
javnikov, ki vplivajo na oblikovanje odnosa
državljanov do vključevanja Slovenije v EU
in NATO.

Strateški cilji programa:
– raziskovanje oblikovanja in izražanje

prevladujočih mnenj prebivalcev Slovenije
o aktualnem družbeno-političnem dogaja-
nju, ki se izraža kot “javno mnenje”,

– ugotavljanje razpoloženja državljanov
RS v zvezi z delovanjem institucij demokra-
tičnega sistema,

– raziskovanje razpoloženja in mnenj
splošne populacije in njenih posameznih
segmentov o politiki in delovanju Vlade RS
in posameznih ministrstev,

– merjenje reakcij splošne populacije na
posamezne konkretne dogodke in ukrepe,

– ugotavljanje dejavnikov, ki vplivajo na
oblikovanje stališč o vladi in njeni politiki.

Za izpolnjevanje ciljev program predvi-
deva izvajanje rednih mesečnih (longitudi-
nalnih) meritev javnega mnenja na standar-
dizirani osnovi in reprezentativnih vzorcih
(standardizirani vprašalnik; računalniško
podprto telefonsko anketiranje); izvajanje
ožjih tematskih raziskav o aktualnih vpraša-
njih – na enakih metodoloških osnovah; iz-
vedbo kontrolne raziskave s standardnim
longitudinalnim vprašalnikom enkrat letno s
pomočjo terenskih intervjujev; izvajanje kon-
tinuirane analize javnomnenjskih pojavov v
zvezi z delovanjem vlade; redno mesečno
izdelovanje analiz in poročil o stanju javne-
ga mnenja; obveščanje naročnikov in zain-
teresirane javnosti o rezultatih tekočih razi-
skav; tekoče urejanje datotek in njihovo
vključevanje v informacijski sistem Vlade RS
(Center Vlade RS za informatiko) ter njihovo
priredbo za vključevanje v Arhiv družboslov-
nih podatkov in s tem njihovo javno strokov-
no rabo.

III. Razpisani tematski sklopi
1. Ugotavljanje in artikulacija prevladujo-

čih mnenj državljanov Republike Slovenije o
aktualnih, gospodarskih, političnih in social-
nih razmerah v državi.

Utemeljitev in cilji: zaznava družbenih in
ekonomskih razmer v Sloveniji je izražena z

ocenami delovanja vlade in ocenami življenj-
skih razmer posameznih segmentov prebi-
valstva. Cilj projekta je v tem smislu obliko-
vanje zanesljivih kazalcev zadovoljstva z de-
mokratičnimi institucijami, zadovoljstva z ma-
terialnimi razmerami državljanov ter
zadovoljstva z gospodarskimi razmerami v
državi.

2. Ocene delovanja osrednjih državnih
organov

Utemeljitev in cilji: cilj je pridobiti ocene
splošnih in posameznih segmentov prebi-
valstva o delovanju vlade, kakor tudi izmeriti
zaupanje prebivalcev v delovanju osrednjih
državnih institucij. Pomembne v tem smislu
so ocene državljanov, ki jih le-ti izražajo na
osnovi osebnih izkušenj ter medijske izpo-
stavljenosti vlade in politike.

Raziskava naj razjasni okoliščine, ki po-
membno določajo odnos državljanov do de-
lovanja organov državne oblasti, še posebej
vlade in resornih ministrstev; pokaže naj, ali
je izražanje kritičnosti do delovanja vlade
predvsem posledica lastnih izkušenj držav-
ljanov s posameznimi organi oblasti oziro-
ma nastaja pod vplivom predstav o oblasti,
kot jih oblikujejo množični mediji.

3. Kazalci politične klime v Sloveniji
Utemeljitev in cilji: raziskava in analiza

naj omogoči sprotno prepoznavo politične
klime, kot jo sooblikujejo politične stranke.
Analiza politične klime vključuje ugotavlja-
nje strankarskih preferenc, odnos do ključ-
nih političnih osebnosti, ocene usposoblje-
nosti strank za reševanje temeljnih razvojnih
problemov države, odzivanje volilnih teles
posameznih strank oziroma koalicij na stra-
teške odločitve vlade itd.

4. Vključevanje Slovenije v Evropsko
unijo

Utemeljitev in cilji: namen je prepoznati
evropske preference državljanov Slovenije
ter ključne dejavnike, ki vplivajo na odnos
državljanov do integracijskih procesov.
Bistvena pri tem so stališča različnih seg-
mentov populacije do vladnih aktivnosti v
zvezi z vključevanjem Slovenije v Evropsko
unijo, obveščenost o procesih integracije,
pomemben element političnih odločitev vla-
de pa so tudi ocene koristi vključevanja Slo-
venije v Evropsko unijo z vidika države kot
celote, posamezne regije oziroma lokalne-
ga okolja ali sektorja gospodarske dejavno-
sti oziroma z vidika posameznih socialnih
kategorij prebivalstva itd.

5. Aktualna tematska vprašanja
Utemeljitev in cilji: namen spremljanja

aktualnega političnega dogajanja je razi-
skovalna obravnava t. i. javnih vprašanj.
Gre za vprašanja, ki odražajo javne dileme
in polemike ter značilno sooblikujejo sta-
lišča državljanov o aktualnem političnem
dogajanju.

6. Razvoj metodologije, merskih instru-
mentov in standardov

Utemeljitev in cilji: hkrati z mnenjskimi
sondažami je nujna zagotovitev ustrezne teo-
retsko metodološke refleksije raziskovalne-
ga programa, kar naj omogoča zagotavlja-
nje veljavnosti in zanesljivosti longitudinal-
nih meritev ter zahtevnejše analize trendov
oziroma anticipacijo dogajanj v političnem
prostoru Slovenije. Urejanje datotek raziskav
naj temelji na standardih, ki zagotavljajo nji-
hovo sprotno javno in strokovno uporabo

(npr. Center Vlade RS za informatiko, Arhiv
družboslovnih podatkov).

IV. Pogoji in merila
a) Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij Mini-
strstva za znanost in tehnologijo oziroma
imajo status zasebnih raziskovalcev.

Odgovorni nosilec projekta mora biti za-
poslen v organizaciji, ki je prijavitelj projekta
in izpolnjevati pogoje za odgovornega nosil-
ca raziskovalnega projekta predpisane z 29.
in /ali 30. členom zakona o raziskovalni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I).

Poleg navedenih splošnih pogojev mora
prijavitelj razpolagati z infrastrukturo, potreb-
no za kontinuirano izvajanje javnomnenjskih
meritev (računalniško utemeljen sistem za
telefonsko anketiranje).

b) Prijave ocenjuje programski svet za
ciljne raziskovalne programe Urada Vlade
RS za informiranje na podlagi predhodne
ugotovitve o ustrezni kakovosti in razisko-
valni usposobljenosti odgovornih nosilcev
projektov oziroma članov projektnih skupin,
ki jo pripravi Ministrstvo za znanost in tehno-
logijo na podlagi kriterijev, ki veljajo za izva-
janje aplikativnih oziroma razvojnih raziskav.

Pri izboru projekta bodo imeli prednost
prijavitelji, ki:

– bodo s kvalificiranostjo predlagateljev,
opredelitvijo problemov, raziskovalnim pri-
stopom, finančno ponudbo in časovnim na-
črtom obetali učinkovito doseganje zgoraj
navedenih ciljev,

– imajo razpoložljivo raziskovalno infra-
strukturo,

– imajo mednarodne reference s po-
dročja empiričnega raziskovanja javnega
mnenja in domače reference s področja lon-
gitudinalnega raziskovanja političnega jav-
nega mnenja,

– bodo za izvajanje razpisanega progra-
ma oblikovali visoko usposobljeno projekt-
no skupino,

– bodo pokazali uporabne pričakovane
rezultate.

V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki jih namenjata

naročnik in sofinancer za potek raziskav v
tem programu je 30,000.000 SIT letno.

VI. Časovni okvir in roki za izvedbo pro-
grama

Ciljni raziskovalni program Urada Vlade
RS za informiranje se razpiše za obdobje
od 1. 8. 2000 do 31. 12. 2004. Roki za
zaključevanje nalog po programu so dolo-
čeni mesečno in letno oziroma v okviru let-
nega programa, ki ga sprejme programski
svet. O poteku časovnih obvez se tekom
leta dogovarjata naročnik in izvajalec.

Naročnik in izvajalec dogovorno pripra-
vita, programski svet pa obravnava in sprej-
me letni program raziskav in strokovnih opra-
vil. V letnem programu je predviden meseč-
ni časovni potek raziskav ter časovne obve-
ze poročanja.

VII. Javni razpis in odpiranje vlog: vloga
na razpis mora prispeti na naslov: Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljub-
ljana, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke
do vključno 16. junija 2000 do 14. ure.

Odpiranje vlog bo 20. junija 2000 ob 12.
uri v sejni sobi Ministrstva za znanost in tehno-
logijo (II. nadstropje, Trg OF 13, Ljubljana).
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Vlagatelji projektov bodo obveščeni o iz-
biri v roku 15 dni od odpiranja.

Razpisno dokumentacijo (prijavni obraz-
ci z navodili ter prilogo z utemeljitvijo posa-
meznih projektov) dvignejo zainteresirani
vlagatelji od dneva te objave do izteka pri-
javnega roka pri vratarju Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana.

Pisne vloge z oznako “ne odpiraj – Raz-
pis za CRP “Javnomnenjske raziskave o od-
nosu javnosti do aktualnih razmer in doga-
janj v Sloveniji” – morajo vlagatelji dostaviti v
zaprtih ovojnicah in z označbo vlagatelja v
glavno pisarno Ministrstva za znanost in teh-
nologijo, Trg OF 13, Ljubljana.

Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene vlagatelju.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som so možne na naslovih: Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljublja-
na, tel.: 178-46-24, Aljana Pogačnik in na
Uradu Vlade RS za informiranje, Slovenska
29, Ljubljana, tel. 178-26-32, Branko Vi-
drih.

Urad Vlade RS za informiranje
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 26/2000 Ob-28367
Republika Slovenija, Ministrstvo za zna-

nost in tehnologijo, Trg osvobodilne fronte
13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MZT) na
podlagi 27. člena zakona o raziskovalni de-
javnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I), 5. člena pravil-
nika o infrastrukturnih razvojnih centrih (Ur. l.
RS, št. 82/99) in pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/2000) objavlja

javni razpis
za subvencioniranje stroškov

promocijske dejavnosti infrastrukturnih
razvojnih centrov in članov

infrastrukturnih razvojnih centrov
na sejemskih prireditvah v tujini

v letu 2000
1. Uporabnik proračunskih sredstev je

Ministrstvo za znanost in tehnologijo Re-
publike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa je subven-
cioniranje do 50% stroškov promocijske de-
javnosti infrastrukturnih razvojnih centrov
oziroma članov infrastrukturnih razvojnih
centrov na sejemskih prireditvah v tujini v
letu 2000.

3. Pravico do subvencioniranja promo-
cijske dejavnosti v letu 2000 pridobi infra-
strukturni razvojni center ali njegov član na
podlagi naslednjih kriterijev:

– predmet promocije mora biti tehno-
loški proizvod ali usluga z visoko vsebnostjo
znanja;

– razstavljalec mora zagotoviti vsaj 50%
sredstev za promocijo iz virov, ki niso pred-
met tega razpisa;

– infrastrukturni razvojni centri ali njihovi
člani praviloma predlagajo sofinanciranje za
udeležbo na mednarodnih prireditvah z nji-
hovega ožjega področja delovanja;

– višina subvencije se določi na podlagi
površine potrebnega razstavnega prostora,
števila dni promocije in pomembnosti kraja
promocije.

4. Infrastrukturni razvojni center oziroma
član infrastrukturnega razvojnega centra mo-

ra ob prijavi predložiti kopijo ustanovitvenih
aktov in v vlogi navesti kraj promocije, naziv
sejma in datum sejemske prireditve. Sestav-
ni del vloge je elaborat predstavitve in spi-
sek sodelujočih gospodarskih družb, ki so
se odločile za sejemsko promocijo v tujini, s
finančno konstrukcijo predstavitve.

5. Prednost pri izbiri bodo imeli infra-
strukturni razvojni centri, ki uspešno deluje-
jo že dlje časa, ustvarjajo večji del prihod-
kov na trgu, povezujejo večje število zainte-
resiranih gospodarskih družb in drugih upo-
rabnikov znanja in storitev centra.

6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 4,5 milijona SIT, čas
trajanja sofinanciranja je do konca leta
2000.

7. Razpis se nahaja tudi na elektronskem
naslovu http://www.mzt.si/tenders/razpi-
si-2000.html.

8. Pisne vloge z oznako: “Ne odpiraj -
vloga za javni razpis – subvencioniranje pro-
mocijske dejavnosti na sejemskih priredi-
tvah v tujini“ in naslovom pošiljatelja morajo
prispeti do torka, 20. junija 2000 do 14.
ure v glavno pisarno MZT, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, ne glede na način prenosa.

9. V postopku za zbiranje predlogov se
obravnavajo vloge, ki vsebujejo vse z javnim
razpisom zahtevane podatke in dokazila, ki
prispejo na MZT v roku, določenim z javnim
razpisom.

10. Za strokovno oceno vlog imenuje mi-
nister komisijo, ki v roku 30 dni od zaključ-
ka razpisnega roka oceni, ali so izpolnjeni
pogoji za dodelitev subvencije za promocij-
sko dejavnost na sejemskih prireditvah v
tujini.

11. Javno odpiranje vlog bo v sredo, 21.
junija 2000 ob 10. uri v prostorih MZT, Trg
OF 13, Ljubljana.

12. Podrobnejše informacije o razpisu
lahko dobite po telefonu 041/389-766,
Miloš Kuret oziroma 061/178-46-90 Mi-
hailovski Alenka.

Ministrstvo
za znanost in tehnologijo

Ob-28360
Na podlagi zakona o raziskovalni dejav-

nosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I), na podlagi pra-
vilnika o ciljnih raziskovalnih programih za
podporo strateškega razvoja Slovenije na
posameznih področjih (Ur. l. RS, št. 22/98
in 34/98) ter na podlagi pravilnika o po-
stopkih za izvrševanja proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00) objavljamo

javni razpis
raziskovalnih projektov za podporo

ciljem nacionalnega pomena na
področju kulture

I. Uporabniki proračunskih sredstev:
– Ministrstvo za znanost in tehnologijo,

Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5,

1000 Ljubljana.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira projektov za

prednostne raziskovalne tematike Ministrs-
tva za kulturo, ki jih bosta obe ministrstvi
financirali iz državnega proračuna za leto
2000 in 2001. Razpis je tematsko narav-
nan na strateške raziskave kulturnega raz-
voja Slovenije, ki bodo priskrbele strokovne

podlage za oblikovanje in evalviranje nacio-
nalne kulturne politike.

III. Razpisani tematski sklopi:
1.Izgradnja informacijske terminološke

baze za področje bibliotekarstva
Cilj:
– evidentiranje terminov, ki jih uporablja

bibliotekarska stroka, selekcioniranje, po-
menska analiza in artikuliranje terminov,

– normirati termine glede na knjižno nor-
mo in zahteve urejene terminologije, vzpo-
staviti sistem tujejezičnih ustreznikov, omo-
gočiti strokovni javnosti dostop do podat-
kov oziroma uporabe terminološke baze.

2. Perspektive tradicij v Sloveniji XXI. sto-
letja: analiza konkretnega primera

Cilj:
– analiza izginjanja tradicionalnih kultur-

nih vzorcev in analiza postmoderne afirma-
cije sobivanja kulturnih vsebin različnih ob-
dobij in različnih lokacij,

– na konkretnem področju kulture anali-
zirati presek trenutnih ostalin preteklosti in
perspektive njihovega preživetja.

3. Vloga državnega nagrajevanja v umet-
nosti v Sloveniji danes

Cilj:
– preveriti deklarativno in dejansko me-

sto ter razumevanje nagrajevanja umetnosti
v Sloveniji v preteklosti in danes ter podati
primerjavo z vlogo nagrajevanja umetnosti v
referenčnih državah EU,

– analizirati dosedanje mesto Prešerno-
ve nagrade kot osrednje državne nagrade v
slovenski kulturni politiki,

– ugotoviti, ali spremenjene družbe-
no-politične okoliščine vplivajo na vlogo dr-
žave na tem področju.

4. Tabloidizacija v slovenskih medijih in
demokratizacija javnega prostora

Cilj:
– raziskati obseg in značilnosti tabloidi-

zacije in njeno razmerje do demokratizacije
javnega prostora,

– priti do smernic za načrtovanje kultur-
ne politike države na področju medijev, zla-
sti periodičnega tiska, radia in televizije.

5. Obravnavanje kulture v slovenskih me-
dijih

Cilj:
– analizirati, kako se v slovenskih medi-

jih oblikuje »samoumevna« predstava o vse-
bini kulture in o kulturnih vrednotah,

– analizirati, ali ta predstava odstopa od
realnosti kulturne produkcije,

– ugotoviti, v kolikšni meri uredniška politi-
ka medijev na področju kulture goji umetnost-
no kritiko posameznih umetniških disciplin,

– ugotoviti, koliko se kulturna politika lah-
ko zanaša na ta vir ocenjevanja kvalitete
umetniške produkcije oziroma ali tovrstna
kulturno-politična instrumentalizacija javne
kritike utemeljuje razvijanje posebnih kultur-
no-političnih ukrepov za njen razvoj,

– utemeljiti, kakšni ukrepi pridejo v po-
štev glede na avtonomen položaj te kritike v
odnosu do kulturne politike.

6. Novi mediji: ali – in kako – regulirati
računalniško posredovano komunikacijo?

– z empirično in tipološko analizo disku-
sij med uporabniki nakazati temeljne prob-
leme »prometa« na internetu, kot jih artikuli-
rajo sami uporabniki,

– omogočiti načrtovalcem kulturne poli-
tike v Sloveniji jasen vpogled v aktualno ra-
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zumevanje računalniško posredovane ko-
munikacije ter opredeliti, kakšna je vloga
države na tem področju.

7. Oblikovanje družbenih rab novih ko-
munikacijskih tehnologij v Sloveniji (zgledi)

– identificirati kulturne razsežnosti indivi-
dualne rabe tistih novih medijev, pri katerih
se ustaljene rabe šele oblikujejo,

– postaviti temelje načrtovanja družbe-
nega razvoja navad uporabnikov novih me-
dijev.

8. Kinematografija kot kulturno-gospo-
darska panoga v Sloveniji in v državah
Evropske unije

– identifikacija pomembnih strateških
vprašanj na področju kinematografije,

– priti do izsledkov glede položaja kine-
matografije v referenčnih državah EU in na
podlagi primerjav izpostaviti konkretne ele-
mente za našo kulturno politiko na tem po-
dročju,

– na podlagi empiričnih analiz ugotoviti
ekonomske učinke produkcije, distribucije
in prikazovanja posameznih filmov na druge
gospodarske segmente,

– na temelju primerjave med položajem
kinematografije v Sloveniji in v referenčnih
državah EU podati smernice za gospodar-
sko utrditev slovenske kinematografije.

9. Dokumentiranje kulturne dediščine
Cilj:
– standardizacija in poenotenje obstoje-

čih podatkovnih zbirk, dograditev sistema
dokumentiranja dediščine in spodbujanje
uporabe novih tehnologij varstva na področ-
ju varovanja kulturne dediščine,

– izoblikovanje standardov za dokumen-
tiranje dediščine, standardov za izmenjavo
in arhiviranje podatkov, glosarjev in teza-
vrov, opredelitev rabe novih tehnologij in
povezovanja z drugimi podatkovnimi zbir-
kami,

– predlagati nosilce in načine institucio-
nalne podpore dokumentiranja dediščine.

10. Varstvo območij kulturne dediščine
Cilj:
– identificirati in razčleniti različne ukre-

pe za varstvo območij kulturne dediščine
kot so naselbinska dediščina, okolice spo-
menikov in območja pomembnejše kulturne
dediščine,

– preveriti izhodišča in metodo varstva
na posameznih konkretnih območjih.

11. Standardi varstva nepremične kul-
turne dediščine pri urejanju prostora

Cilj:
– oblikovati standarde za varstvo nepre-

mične kulturne dediščine v postopkih ureja-
nja prostora,

– določiti izhodišča in smernice (stan-
darde) za varstvo kulturne dediščine, spo-
menikov, varovanih območij in določenih ne-
dediščinskih prvin,

– opredeliti način prepoznavanja (identi-
fikacije), vrednotenja in varstva prostorsko
relevantnih varstvenih skupin kulturne de-
diščine.

12. Kritična analiza posledic načina va-
rovanja kulturne dediščine med letoma
1990 in 2000 s predlogi sprememb

Cilj:
– na podlagi metodologije istoimenske

raziskave iz leta 1990 razčleniti učinke vars-
tvene politike v navedenem obdobju in na
tej osnovi predlagati spremembe varstva,

– postaviti temelje za globalno usmerje-
no varstvo in njegovo praktično udejstvova-
nje v prihajajočem obdobju.

13. Trajnostno varstvo kulturne dediš-
čine

Cilj:
– oblikovati izhodišča trajnostnega raz-

voja, temelječega na kulturni dediščini kot
neobnovljivemu viru, ki bodo služila vključe-
vanju Slovenije v evropske integracije in
»evropeizaciji« varstvene politike,

– opredeliti pojem trajnosti na varstve-
nem področju in pripraviti izhodišča za nje-
govo uveljavljanje pri varstvu kulturne dediš-
čine.

14. Dostopnost kulture
Cilj:
– na podlagi empiričnih podatkov izdela-

ti metodologijo za ugotavljanje korelacij med
socialnim položajem gospodinjstev in njiho-
vo potrošnjo kulturnih dobrin ter podati pod-
lago za kulturno politiko oblikovanja cen kul-
turnih dobrin,

– na konkretnih tipih kulturne ponudbe
izpostaviti socialne dejavnike, ki vplivajo na
njeno konzumiranje, in opredeliti strukturo
tega konzumiranja,

– predlagati kulturno-politične ukrepe za
spodbujanje dostopnosti kulture.

IV. Pogoji in merila
1. Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij Ministrs-
tva za znanost in tehnologijo oziroma imajo
status zasebnih raziskovalcev.

2. Odgovorni nosilec projekta mora biti
zaposlen v organizaciji, ki je prijavitelj pro-
jekta, in izpolnjevati pogoje za odgovornega
nosilca raziskovalnega projekta, predpisa-
ne v 29. in/ali 30. členu zakona o razisko-
valni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91).

3. Predloge projektov ocenjuje Program-
ski svet za ciljne raziskovalne projekte Mini-
strstva za kulturo, na podlagi predhodno
izdelanih ocen ustrezne kakovosti odgovor-
nih nosilcev projektov oziroma članov pro-
jektnih skupin, ki jih pripravi Ministrstvo za
znanost in tehnologijo na osnovi kriterijev,
ki veljajo za izvajanje aplikativnih oziroma
razvojnih raziskav.

4. Projekti morajo vključevati empirične
podatke in prikaz dosedanje tematizacije
obravnavane tematike pri nas.

5. Pri izboru projektov bodo imeli pred-
nost predlogi raziskav, ki bodo:

– s kvalificiranostjo predlagateljev,
opredelitvijo problemov, raziskovalnim pri-
stopom, finančno ponudbo in poslovnim
načrtom obetali učinkovito doseganje zgo-
raj navedenih ciljev po razpisanih temat-
skih sklopih;

– ki bodo za izvajanje razpisane temati-
ke oblikovali kvalificirane projektne skupi-
ne, po potrebi in glede na naravo projekta
sestavljene tudi interdisciplinarno in medin-
stitucionalno;

– katerih rezultati bodo aplikativni;
V. Okvirna višina sredstev
Okvirna vrednost celotnega razpisa zna-

ša 36,000.000 SIT.
Izbrane projekte bosta ministrstvi finan-

cirali v naslednjih predvidenih deležih:
– Ministrstvo za znanost in tehnologijo:

50%,
– Ministrstvo za kulturo: 50%.

VI. Časovni okvir in roki za izvedbo pro-
grama

Trajanje projektov je največ 24 mese-
cev, zato se projekti v okviru ciljnega razi-
skovalnega programa Ministrstva za kulturo
razpišejo za obdobje od 1. 8. 2000 do
30. 7. 2001.

VII. Javni razpis in odpiranje vlog
Vloga na razpis mora prispeti na naslov:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto preno-
sa te pošiljke do vključno 16. junija 2000
do 14. ure.

Odpiranje vlog bo 20. junija 2000 ob
14. uri v sejni sobi Ministrstva za znanost in
tehnologijo (II. nadstropje, Trg OF 13, Ljub-
ljana).

Vlagatelji projektov bodo obveščeni o iz-
biri v roku 20 dni od odpiranja.

Razpisno dokumentacijo (prijavni obraz-
ci z navodili ) dvignejo zainteresirani vlaga-
telji od dneva te objave do izteka prijavnega
roka pri vratarju Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana.

Pisne vloge z oznako »Ne odpiraj – Raz-
pis CRP – raziskovalni projekti za podporo
ciljem nacionalnega pomena na področju
kulture« morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih
ovojnicah in z označbo vlagatelja v glavno
pisarno Ministrstva za znanost in tehnologi-
jo, Trg OF 13, Ljubljana.

Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene vlagatelju.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som so možne na naslovih: Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljublja-
na, tel. 178-46-24, Aljana Pogačnik in na
Ministrstvu za kulturo, Ljubljana, Cankarjeva
5, dr. Uroš Grilc, telefon 132-92-88.

Ministrstvo za kulturo
in

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-28074
V skladu z zakonom o izvrševanju prora-

čuna Republike Slovenije za leto 2000 (Ur.
l. RS, št. 9/2000) in na podlagi 3. člena
zakona o merilih in postopku za dajanje po-
roštev Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
21/95 in 18/96) ter sklepa Vlade Republi-
ke Slovenije z dne 3. 4. 2000 o razdelitvi
kvote za dajanje poroštev Republike Slove-
nije Ministrstvo za kulturo objavlja

javni razpis
za pridobitev poroštev Republike
Slovenije za posojilne obveznosti

pravnih oseb v obdobju
od 1.1. 2000 do 31. 12. 2000

I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sprejemanje prošenj za izdajo poroštev Re-
publike Slovenije za posojilne obveznosti
pravnih oseb z območja Republike Sloveni-
je v obdobju od 1. 1. 2000 do 31. 12.
2000.

Višina poroštvenega potenciala zanaša
500,000.000 SIT.

Ministrstvo za kulturo poleg predpisanih
meril, ki jih določa zakon o merilih in po-
stopku za dajanje poroštev Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 21/95 in 18/96) zahte-
va izpolnjevanje še naslednjih pogojev:

– poroštvo je namenjeno prvenstveno
podpori projektom nujne obnove oziroma
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razširitve javne infrastrukture na področju
kulture.

II. Pogoji razpisa:
1. Posamezno poroštvo se lahko izda

največ do višine 100% neporavnane obvez-
nosti iz kreditne pogodbe, ki je banka (kre-
ditodajalec) ni mogla izterjati na noben drug
zakonit način.

2. Poroštvo se daje banki za kredit, ki je
namenjen za realizacijo dejavnosti in aktiv-
nosti, pri katerih kreditojemalec lahko do-
kazuje, da bo kredit uporabljen v skladu s
prvo alineo pogojev razpisa (točka I.).

3. Kreditojemalec je z banko dolžan
skleniti kreditno pogodbo, katere pogoji ne
smejo odstopati od najbolj ugodnih kredit-
nih pogojev, ki v trenutku zagotavljanja kre-
dita veljajo v Republiki Sloveniji za ustrezno
kategorijo kreditojemalca.

4. Banka mora predložiti:
– pisno izjavo, da je kreditojemalec po

stanju na dan odobritve posojila razvrščen v
skupino A, B, C po klasifikacij terjatev, ki jo
predpisuje Banka Slovenije;

– poročilo o vseh bilančnih in izvenbi-
lančnih terjatvah in obveznostih kreditoje-
malca, s pripisanimi obrestmi po stanju na
dan predložitve predloga za izdajo poroš-
tvene izjave, razdeljenih po ročnosti (krat-
koročne, dolgoročne);

– obrazec BON 2 Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, Ljubljana;

– dokazilo, da zoper kreditojemalca ni-
so podani razlogi za uvedbo stečajnega po-
stopka;

– kreditno pogodbo in pogodbo s kredi-
tojemalcem o ustreznem zavarovanju celot-
nega zneska terjatve (cesija terjatev, hipo-
teke, ipd.).

5. Kreditojemalec mora hkrati z vlogo za
izdajo poroštva Republike Slovenije predlo-
žiti poslovno poročilo za leto 1998 in 1999,
(oboje skupaj za bilancami stanja in uspeha)
in poslovni načrt za leto 2000.

6. Za izdajo poroštva za obveznosti z
dospelostjo nad enim letom mora kreditoje-
malec predložiti študijo upravičenosti inve-
sticije.

7. Republika Slovenija oziroma Mini-
strstvo za kulturo lahko zahteva od prosilca
dodatne podatke in informacije za pojasni-
tev posameznih eventualnih nejasnosti.

III. Pogoji poroštva
1. Poroštvo se daje za obveznosti z dos-

pelostjo do sedmih let.
2. Poroštvo se daje za kredite, ki so

obrestovani po obrestni meri, ki je pravi-
loma:

– za kratkoročne kredite nižja od
TOM+4%,

– za dolgoročne kredite nižja od TOM+
5%.

Prednost pri izdaji poroštev bodo imeli
krediti z nižjo obrestno mero.

3. Republika Slovenija za izdana poroš-
tva zaračunava provizijo v skladu z Navodi-
lom o postopku za plačilo provizije za po-
roštva, ki jih Republika Slovenija izdaja po
zakonu o merilih in postopku za dajanje po-
roštev Republike Slovenije.

IV. Prednost pri pridobivanju poroštev
RS imajo pravne osebe:

1. ki imajo lastne prihodke in pravne ose-
be, ki lahko ponudijo kvalitetnejšo obliko
zavarovanja kredita,

2. ki priložijo programe s področja kultu-
re in varstva kulturne dediščine, njihova rea-
lizacija pa je nujnejša v smislu zagotavljanja
osnovnih pogojev za delovanje,

3. katerih programi z opredelitvijo inve-
sticij v osnovna in obratna sredstva izkazuje
razvojno naravnanost programa,

4. katerih programi bodo v čim večji me-
ri zagotavljali javni interes na področju kultu-
re v skladu z 2. členom zakona o uresniče-
vanju javnega interesa na področju kulture
(Ur. l. RS, št. 75/94).

V. Realizacija poroštva
Poslovna banka lahko uveljavlja pravico

do izpolnitve poroštva Republike Slovenije,
če je preprečila ugasnitev porokove obvez-
nosti in če je iz dokumentacije, priložene
zahtevku, razvidno, da je izkoristila vse za-
konske možnosti za izterjavo dolga od dolž-
nika, pa se kljub temu ni uspela poplačati.

Zahtevku za izpolnitev poroštvene ob-
veznosti morajo biti priloženi dokazi o zava-
rovanjih, ki jih je poslovna banka pridobila
za svojo terjatev, pravnomočne sodne od-
ločbe, ki dokazujejo neuspešnost izterjave
in izračun zahtevanega zneska.

VI. Pooblaščena organizacija, ki bo pre-
verjala boniteto prosilcev in kvaliteto zava-
rovanj.

V skladu s 5. in 12. členom zakona o
merilih in postopku za dajanje poroštev Re-
publike Slovenije pred izbiro prijav na javni
razpis da mnenje o boniteti udeležencev in
kvaliteti ponujenih zavarovanj pooblaščena
organizacija: Slovenska izvozna družba d.d.,
Ljubljana.

VII. Roki za prijave
Rok za prijave je odprt do 31. 12. 2000

oziroma do izčrpanja poroštvenega poten-
ciala. Vloge morajo biti poslane po pošti
priporočeno ali predane v vložišču Mini-
strstva za kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana v
zaprti ovojnici z imenom in naslovom prijavi-
telja ter oznako “Ne odpiraj, Prijava na raz-
pis - javni razpis za pridobivanje poroštev
Republike Slovenije“.

Odpiranje prejetih prijav bo vsak zadnji
ponedeljek v mesecu ob 10. uri v sejni sobi
Ministrstva za kulturo, Cankarjeva 5, Ljub-
ljana.

VIII. Pogoji za udeležbo na razpis so:
– prijava,
– ime in naslov prosilca (identifikacijska

oznaka, matična številka),
– dokazi o izpolnjevanju zahtevanih po-

gojev.
IX. Izbor prijav
Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-

ni najkasneje v 45. dneh po odpiranju po-
nudb. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobite na Ministrstvu za kulturo, tel.
061/178-59-26 pri Ani Železnik.

Ministrstvo za kulturo

Št. 321-13-27/00 Ob-28384
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58 objavlja na podlagi 1. čle-
na uredbe o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvod-
nje hrane za leto 2000 (Uradni list RS, št.
27/00 in 31/00) in 8. člena odredbe o
načinu oddajanja subvencij, dotacij in dru-
gih transferov iz sredstev proračuna Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, št. 5/98)

javni razpis
1. Predmet javnega razpisa: predmet

razpisa so sredstva, ki se bodo dodelila za
subvencioniranje programov posodobitve
gojitvenih kletk za vzrejo morskih rib in opre-
me za pripravo produktov za trg, programov
izgradnje novih zmogljivosti za vzrejo slad-
kovodnih rib za trg, programov izgradnje
objektov za predelavo sladkovodnih rib ter
programov posodobitve vzrejnih zmogljivo-
sti za vzrejo avtohtonih vrst rib za poribljava-
nje odprtih voda v Republiki Sloveniji.

2. Višina sredstev: višina sredstev za na-
vedene namene je določena z Uredbo o
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za
leto 2000 in znaša za proračunsko postav-
ko 1422 – Morsko ribištvo in marikultura
13,500.000 SIT ter za postavko 1449 –
Sladkovodno ribogojstvo 40,500.000 SIT.

3. Pogoji za pridobitev subvencije: upra-
vičenci do subvencij po tem razpisu so prav-
ne ali fizične osebe, ki so registrirane za
dejavnost ribištva, ribogojstva oziroma ribiš-
kih storitev, s stalnim prebivališčem oziro-
ma sedežem v Republiki Sloveniji in ki izpol-
njujejo pogoje, določene v tem razpisu.

Sredstva se bodo dodelila za podporo
investicijam, ki so se pričele po 1. 1. 1998
in so do prijave na javni razpis v letu 2000
dokončane najmanj 25%. Do te višine pre-
dračunske vrednosti je potrebno predložiti
tudi potrjene račune o nabavljenem mate-
rialu in opremi ter opravljenem delu.

Dodatni pogoji za pridobitev subvencij
za posamezne namene:

– za pravne osebe izpisek iz sodnega
registra, star največ dva meseca;

– za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov, ki
ga vodi pristojni davčni urad;

– za pridobitev subvencije za posodobi-
tev proizvodnih zmogljivosti za vzrejo mor-
skih rib je potrebno predložiti program po-
sodobitve in dokazilo o pridobljeni koncesiji
o uporabi morske parcele za opravljanje
gospodarske dejavnosti gojenja rib;

– za pridobitev subvencije za investicije
v sladkovodno ribogojstvo oziroma predela-
vo rib za trg in za investicije v posodobitev
zmogljivosti za vzrejo avtohtonih vrst rib za
poribljavanje odprtih voda je potrebno prav-
nomočno gradbeno dovoljenje oziroma
pravnomočno potrdilo o priglasitvi del ter
mnenje kmetijske svetovalne službe za po-
dročje ribištva;

– pri programih predelave sladkovodnih
rib, mora novogradnja, zajeta v gradbenem
dovoljenju oziroma rekonstruirani ali adapti-
rani obstoječi objekt ustrezati določilom pra-
vilnika o veterinarsko-sanitarnem nadzoru ži-
vilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pre-
gledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti
živil in surovin živalskega izvora (Ur. l. RS,
št. 100/99);

– pri programih vzreje avtohtonih vrst rib
za poribljavanje odprtih voda se bodo upo-
števali programi vzreje lipana (Thymallus
thymallus), programi vzreje sulca (Hucho
hucho) in soške postrvi (Salmo marmora-
tus).

Merila za izbiro:
Prednost pri izbiri bodo imele:
– pri izbiri vlog za subvencioniranje iz-

gradnje proizvodnih zmogljivosti za vzrejo
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sladkovodnih rib za trg se bodo upoštevali
investicijski programi nad 3 tone letne proi-
zvodnje;

– pri izbiri vlog za subvencioniranje pro-
gramov predelave sladkovodnih rib se bodo
upoštevale vloge s kapaciteto vzreje 10 ali
več ton rib.

Upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje za pri-
dobitev subvencije, pridobijo pravico do naj-
več 25% vrednosti vlaganj.

Z upravičenci bo Ministrstvo za kmetijs-
tvo, gozdarstvo in prehrano sklenilo pogod-
be o koriščenju sredstev.

Upoštevane bodo le vloge tistih vlagate-
ljev, ki bodo na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano do vključno 30. 5.
2000 odposlali osnovni obrazec o kmetij-
skem gospodarstvu, upravičenci, ki niso
kmetijska gospodarstva, pa morajo k vlogi
za kandidiranje na sredstva priložiti izpol-
njen obrazec »Podatki o subjektu«, ki je del
razpisne dokumentacije.

4. Razpisna dokumentacija: razpisna do-
kumentacija je vlagateljem na voljo od dne-
va objave javnega razpisa, vsak delovnik
med 8. in 12. uro pri Slavki Rutar, v sobi št.
749 na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdars-
tvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56, 58
(tel. 061/178-91-44).

5. Rok za predložitev vlog: vloge v za-
prti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Javni
razpis ribištvo«, morajo prispeti v glavno
pisarno Ministrstva za kmetijstvo, gozdars-
tvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56,
58 do vključno 1. 9. 1999. Vloge, ki bo-
do prispele na naslov ministrstva po tem
roku, bodo zavržene kot prepozne. Vlo-
ge, ki ne bodo vsebovale vse v razpisu
zahtevane dokumentacije, bodo zavržene
kot nepopolne. Neutemeljene vloge bodo
zavrnjene.

Vloge bo pregledala in ocenila komisija,
ki jo za ta namen imenuje minister za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano.

6. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog bo 4. 9. 2000 ob 14. uri v sejni sobi št.
735 na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdars-
tvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56, 58.

7. Obvetilo o izidu javnega razpisa: vla-
gatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno
obveščeni v roku 45 dni od dneva javnega
odpiranja ponudb.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ob-28186
Na podlagi proračuna Republike Slove-

nije za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/2000),
65. in 66. člena Energetskega zakona (Ur.
l. RS, št. 79/99), zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99), zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2000
(Ur. l. RS, št. 9/2000) in 6. poglavja pravil-
nika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/2000), objavljamo

javni razpis
za oddajo subvencij občinam in javnim

ustanovam
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Agencija Republike Slovenije za učinkovito
rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana, tel.
01/58-88-355, faks 01/ 58-88-367.

2. Predmet razpisa
– Subvencioniranje energetskih pregle-

dov javnih zgradb. Za pridobitev subvencije
za energetski pregled javne zgradbe in jav-
ne ustanove lahko kandidirajo občine in
upravljalci javnih ustanov katerih strošek za
porabljeno energijo v preteklem letu je pre-
segal 2,500.000 SIT. Višina subvencije za
posamezen energetski pregled gre v odvi-
snosti od stopnje zahtevnosti energetskega
pregleda in višine stroška za porabljeno
energijo v preteklem letu od 200.000 SIT,
do 1,400.000 SIT. Natančneje je višina sub-
vencije posameznega pregleda določena v
skladu z metodologijo, ki je podrobneje po-
dana v razpisni dokumentaciji, načelno pa
se v okviru razpoložljivih sredstev v okviru
tega razpisa s subvencijo pokrije prosilcu
največ do polovice zneska, navedenega v
pogodbi med njim in izvajalcem energet-
skega pregleda.

– Subvencioniranje energetskih zasnov
občin - zanj lahko kandidirajo občine. Mini-
strstvo bo subvencioniralo samo tiste prija-
ve za izdelavo energetske zasnove občine,
ki bodo v programu in obsegu prikazale, da
bo energetska zasnova zajemala občino kot
celoto in ne samo posamezne dele občine.
Na razpis se lahko prijavi tudi več občin s
skupno energetsko infrastrukturo in skup-
nim programom del za izdelavo energetske
zasnove. V tem primeru vsaka občina na-
stopi kot samostojen prosilec, ki mora po-
leg ostale zahtevane dokumentacije predlo-
žiti tudi pisni dokument o dogovoru za izde-
lavo skupne energetske zasnove več občin.
Pogoj za prijavo na razpis je predhodno pod-
pisana pogodba med občino oziroma obči-
nami in izvajalcem energetske zasnove.Viši-
na subvencije se v odvisnosti od števila pre-
bivalcev občine in obsega dela določi v skla-
du z metodologijo, navedeno v razpisni
dokumentaciji. Najnižji znesek subvencije
znaša približno 1,000.000 SIT, najvišji pa
6,000.000 SIT. V vsakem primeru znaša
višina subvencije za izdelavo energetske za-
snove občine največ do polovice vrednosti
izvajalske pogodbe.

– Subvencioniranje študij izvedljivosti za
projekte učinkovite rabe energije za projek-
te učinkovite rabe energije, skladne z ured-
bo o enotni metodologiji za izdelavo progra-
mov za javna naročila investicijskega znača-
ja - zanj lahko kandidirajo občine in uprav-
ljalci javnih ustanov, ki pripravljajo projekte
učinkovite rabe energije, pri katerih je pred-
videna višina investicije najmanj 10 mio SIT.
Višina subvencije se v skladu z metodologi-
jo, ki je podrobneje podana v razpisni doku-
mentaciji, giblje v odvisnosti od stopnje ob-
delave študije in preliminarne višine investi-
cije od 300.000 SIT do največ 2,000.000
SIT. V okviru razpoložljivih sredstev v okviru
tega razpisa se s subvencijo pokrije prosil-
cu največ do polovice zneska, navedenega
v pogodbi med njim in izvajalcem študije.

Za odobritev subvencije mora prosilec
razen podatkov, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji, predložiti tudi veljavno po-
godbo z izvajalsko organizacijo o izvaja-
nju energetskega pregleda, študije izve-
dljivosti oziroma energetske zasnove. Iz-
vajalska organizacija mora biti izbrana na
osnovi kriterijev, ki so podani v razpisni
dokumentaciji.

Natančnejša merila in pogoji za odobri-
tev subvencioniranja so našteti v razpisni
dokumentaciji. Dodatne informacije posre-
duje pri Agenciji Republike Slovenije za
učinkovito rabo energije Dragotin Živkovič
vsak ponedeljek od 9. do 12. ure na telefo-
nu 01/58-88-206.

3. Okvirna višina sredstev: na proračun-
ski postavki 2114-7485 je za subvencioni-
ranje predmetov tega razpisa predviden
skupni znesek 25,000.000 SIT.

4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
od junija 2000 do konca leta 2000.

Rok v katerem lahko prosilci predložijo
vloge in način predložitve vlog: za vsako-
kratno odpiranje vlog bodo upoštevane vlo-
ge, ki bodo za vsako odpiranje vložene naj-
kasneje do ponedeljka pred javnim odpira-
njem do 15. ure v tajništvu na naslovu Mini-
strstvo za gospodarske dejavnosti, Agencija
Republike Slovenije za učinkovito rabo ener-
gije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z naslovom prosilca, napisom “Vlo-
ga - Ne odpiraj!” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo
predmeta naročila. Neustrezno dostavljenih
in nepopolnih vlog komisija ne bo obrav-
navala.

5. Naslov, prostor, datum in ura odpira-
nja vlog: prvo odpiranje vlog bo v torek,
20. 6. 2000, nato pa vsak tretji delovni to-
rek v mesecu do porabe razpisanih sred-
stev, na naslovu: Ministrstvo za gospodar-
ske dejavnosti, Agencija za učinkovito rabo
energije, Dimičeva 12, Ljubljana, ob 13. v
sejni sobi Agencije.

6. Prosilci bodo po vsakem odpiranju
vlog obveščeni o izidu javnega razpisa naj-
pozneje v 45 dneh od dneva odpiranja.

7. Prosilci lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v tajništvu Agencije Republike
Slovenije za učinkovito rabo energije, Di-
mičeva 12, Ljubljana, vsak delavnik od 8.
do 15. ure. Dosegljiva je tudi na Internetu:
http: www.mgd.si/aure.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Agencija RS za učinkovito rabo

energije

Ob-28053
Mestna občina Celje objavlja na podlagi

6., 7., 39., 42. in 47. člena zakona o stavb-
nih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97) in sklad-
no s pogoji zazidalnega načrta Lava (Ur. l.
SRS, št. 40/89)

javni razpis
za prodajo stavnega zemljišča za

gradnjo stanovanjsko – poslovnega
objekta (objekt 1, 2, 3) na Lavi

1. Predmet prodaje je stavbno zemlji-
šče, ki je del parcel 685/6, 685/10,
685/7, 638/59, k. o. Ostrožno, v skupni
izmeri 2160 m2.

Objekt bruto površina koristna (neto)
površina (cca)

Pritličje 900 m2 675 m2

Etaža (2 + M) 1725 m2 1200 m2

Predviden objekt je troetažen (pritličje,
dve nadstropji in izkoriščeno podstrešje),
tlorisnih dimenzij lamela 1 18 x 11,50 m,



Stran 4286 / Št. 44 / 26. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

lameli 2 in 3 16 x 11,50 m. Objekt je v
pritličju razširjen, širina objekta je 18 m,
dolžina 50 m. V pritličju so predvideni vhodi
(3) za stanovanjske prostore, v nadstropjih
skupni prostori in poslovni prostori.

2. Cena stavbnega zemljišča je izraču-
nana na dan 30. 4. 2000 in znaša:

– kupnina za zemljišče je 5.001 SIT za
m2 funkcionalnega zemljišča objekta,

– priprava stavbnega zemljišča je
2.450,40 SIT na m2 funkcionalnega zemlji-
šča objekta,

– oprema stavbnega zemljišča je
22.554,40 SIT za m2 koristne površine ob-
jekta.

Skupna cena stavbnega zemljišča znaša
58,384.524 SIT.

Zemljišče je komunalno opremljeno z na-
slednjimi komunalnimi napravami: vodovod,
kanalizacija, elektroomrežje, plinovod, to-
plovod, asfaltirana cesta, telefonsko omrež-
je, javna razsvetljava, javne parkirne površi-
ne.

V prej navedeni ceni ni zajeta odškodni-
na za spremembo namembnosti kmetijske-
ga zemljišča (Ur. l. RS, št. 9/90) in prispev-
ki za priključitev na naprave individualne ko-
munalne rabe.

3. Rok plačila stavbnega zemljišča in
stroškov priprave in opreme stavbnega zem-
ljišča je 15 dni po podpisu pogodbe in po
prejemu odločbe o odmeri komunalnega
prispevka.

4. Plačilo je treba zavarovati z bančno
garancijo, ki jo je treba predložiti ob skleni-
tvi pogodbe.

5. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča je 15 dni po prejemu
sklepa o izboru najugodnejšega ponudnika.

6. Rok začetka gradnje je šest mese-
cev, rok izgradnje pa dve leti po podpisu
pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča.

7. Davek na promet nepremičnin plača
izbrani ponudnik.

8. Na podlagi geodetske odmere zem-
ljišča se opravi poračun morebitne razlike
kupnine za zemljišče in pripravo stavbnega
zemljišča, medtem kot se razlika za opremo
stavbnega zemljišča obračuna le v primeru,
da bodo dejanske izmere neto koristnih po-
vršin po projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja večje od površin v tem razpisu.

9. Pisne ponudbe pošljite ali oddajte v
zaprti ovojnici v 15 dneh do 12. ure po
objavi tega razpisa na naslov: Zavod za pla-
niranje in izgradnjo Celje, Trg Celjskih kne-
zov 8 – z oznako »Za javni razpis za stano-
vanjsko – poslovni objekt na Lavi«.

Ponudbi priložite:
– potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša

5% od ponujene skupne cene stavbnega
zemljišča na ŽR 50700-630-8010105 –
Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. (Po-
nudniku, ki ne bo uspel, bomo varščino vr-
nili v 8 dneh po izboru najugodnejšega po-
nudnika, slednjemu pa vračunali varščino
ob vplačilu. Če izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe, varščina zapade v dobro razpiso-
valcu.)

– dokazila, ki prinašajo prednost pri iz-
boru – višja cena, krajši rok.

10. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija za prodajo zemljišč in
vse ponudnike obvestila v 10 dneh po pre-
jetju ponudb.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom dobite
na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje,
tel. 426-56-24.

Mestna občina Celje

Št. 777-1/00 Ob-28056
Občina Litija na podlagi 51. člena zako-

na o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
72/93, 52/98) in smiselni uporabi uredbe
o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremič-
nin in premičnin v lasti Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 52/98) ter sklepov Občinske-
ga sveta občine Litija z dne 9. 11. 1999 in
24. 1. 2000 objavlja

javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za izbiro

investitorja rekonstrukcije objekta na
Valvazorjevem trgu 18 v Litiji

1. Predmet razpisa je izbira investitorja
za financiranje in izvedbo rekonstrukcije ob-
jekta Valvazorjev trg 18 v Litiji. Občina Litija
je lastnik starejšega praznega objekta Val-
vazorjev trg 18 v Litiji, ki stoji na zemljišču
parc. št. 69 v k.o. Litija. Občina Litija je v
letu 1990 že pridobila gradbeno dovoljenje
za gradnjo – adaptacijo objekta po projektni
dokumentaciji za pridobitev stanovanj. Pro-
jekt ni bil izveden. Zavod za raziskavo mate-
riala in konstrukcij Ljubljana je izdelal stro-
kovno mnenje o stanju objekta z mnenjem o
projektu za prenovo objekta. Izdelana je bi-
la tudi analiza protipotresne odpornosti ob-
jekta in načrt ojačitvenih elementov objekta.

Občina Litija je v januarju 2000 za objekt
določila nove namembnosti prostorov, in si-
cer prioritetno:

– pritličje: kavarna,
– nadstropji: poslovna dejavnost,
– podstrešje: stanovanja.
Namera Občine Litija je, da vsa dela, ki

jih je potrebno opraviti za rekonstrukcijo ob-
jekta Valvazorjev trg 18 v Litiji, vključno s
pridobivanjem vseh potrebnih dovoljenj, od-
da najugodnejšemu investitorju po načrtu
gradnje za trg. Občina Litija bo po izvedeni
rekonstrukciji objekta zadržala solastninski
delež na objektu v višini že vloženih finanč-
nih sredstev (kupnina za objekt).

2. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo ali v zaprti ovojnici oddajo v 15
dneh po objavi tega razpisa na naslov: Ob-
čina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, z ozna-
ko: “Ne odpiraj – Ponudba za rekonstrukci-
jo objekta Valvazorjev trg 18!”.

Ponudba mora vsebovati:
– naziv investitorja in njegov točen na-

slov,
– predmet ponudbe,
– potrdilo o državljanstvu (overjena foto-

kopija) za fizično osebo, ali izpisek iz sod-
nega registra za pravno osebo,

– davčno številko in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih ter lastno izjavo o pla-
čanih zapadlih obveznostih do svojih upni-
kov,

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje, najkrajši možni rok izved-
be, opis zagotovljene namembnosti objekta.

3. Drugi pogoji: v javnem razpisu lahko
sodelujejo vse fizične osebe, državljani Re-
publike Slovenije in pravne osebe s sede-
žem v Republiki Sloveniji.

4. Odpiranje ponudb bo 23. 6. 2000 ob
10. uri, v veliki sejni sobi Občine Litija, Je-

rebova ulica 14, Litija. Komisija za odpira-
nje ponudb bo v 15 dneh po preteku razpi-
snega roka o izboru pisno obvestila vse po-
nudnike, ki se bodo prijavili na razpis.

5. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala smernice glede na-
membnosti objekta in krajši rok izvedbe.

6. Občina Litija si pridržuje pravico, da z
nobenim prijavljenim ponudnikom ne skle-
ne pogodbe, kljub ustreznosti ponudbe.

7. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo na Javnem podjetju Ko-
munalnem stanovanjskem podjetju Litija,
d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija, po
tel. 061/880-90-10, ali osebno pri Vidu
Praunseis in možnost ogleda po predhodni
najavi na Komunalnem stanovanjskem pod-
jetju Litija.

Občina Litija

Št. 002-1-4/00-1312 Ob-28057

Javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih

društev v Občini Ljutomer
1. Občina Ljutomer bo za delovanje turi-

stičnih društev na področju turizma sofinan-
cirala naslednje delovne vsebine:

a) ocena prireditev, ki jih TD planira in so
pomembne za promocijo občine in pred-
stavljajo ohranjevanje kulturne dediščine z
oceno ali je TD bilo tudi izvajalec prireditev
ali samo organizator in koordinator drugih
društev v kraju, na občinski ali regijski ravni
in na ravni države,

b) delovanje turističnega podmladka v
okviru TD na šolah ali pa v kraju delovanja
TD,

c) delovanje sekcij v TD, ansambli, kul-
turne skupine, folklora itd.,

d) organizacija in izvajanje čistilnih akcij
v kraju,

e) vzdrževanje in urejanje kraja skozi vso
leto (zelenice, cvetlične grede, obveščeval-
ne table, smerokazi, nastavljanje in vzdrže-
vanje vališč in krmišč za ptice,

f) urejanje in vzdrževanje ter organizira-
nje obiskov na učnih poteh,

g) urejanje in vzdrževanje sprehajalnih,
kolesarskih in jahalnih stez,

h) sodelovanje s KS in drugimi društvi v
kraju ali v občini,

i) pridobitev statusa društva, ki deluje v
javnem interesu,

j) izdajanje propagandnega materiala za
promocijo turistične ponudbe,

k) izvajanje ali sodelovanje na drugih eko-
loških akcijah (razen čistilnih akcij) v kraju
ali skupno z drugimi TD, ki so skupno orga-
nizirana,

l) šolanje in izpopolnjevanje kadrov v tu-
rizmu,

m) sodelovanje in promocija kraja na sej-
mih, razstavah in drugih predstavitvah ob-
čine.

2. Za uresničevanje programskih nalog
na področju turizma se turističnim društvom
sofinancira iz občinskega proračuna 2000
po merilih za oceno programov turističnih
društev, ki so bila potrjena s sklepom na
Občinskem svetu Občine Ljutomer, dne
28. 2. 2000 in na podlagi pravilnika za vred-
notenje letnih programov v turistični dejav-
nosti v Občini Ljutomer (Ur. l. RS, št.
54/99).
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3. Na razpis se lahko prijavijo turistična
društva na območju občine Ljutomer, ki iz-
polnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v občini,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene materialne, pro-

storske, kadrovske in organizacijske pogo-
je za realizacijo,

– aktivnosti na področju turizma,
– da izvajajo organizirano redno dejav-

nost,
– da so pridobili oziroma so v postopku

pridobivanja statusa društva, ki je v javnem
interesu.

4. Predlagatelji morajo posredovati:
– natančen opis programa, ki mora biti

finančno ovrednoten po 1. točki razpisa,
– izpolnjevanje pogojev pod 3. točko

razpisa s fotokopijami dokazil.
5. V roku prispele prijave bodo ovredno-

tene z višino odobrenih točk po točkovnem
sistemu v skladu merili za oceno programov
ter razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v
ta namen. Predlog izbora programov pripra-
vi tričlanska komisija s strani župana, obrav-
nava ga Odbor za gospodarstvo, malo gos-
podarstvo in turizem, dokončno pa ga potr-
di občinski svet. O odločitvi bodo prijavljite-
lji obveščeni s sklepom.

6. Predlagatelji morajo programu priloži-
ti tudi izpolnjeno prijavo, ki jo dobijo na Ob-
čini Ljutomer.

7. Rok za prijavo na razpis je 30 dni po
tej objavi.

8. Prijave z programi v zaprti kuverti z
oznako: “Turistični programi 2000“, pošljite
na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova 1,
9240 Ljutomer.

9. Vse informacije in prijavo na razpis
dobite v Uradu župana Občine Ljutomer,
Vrazova 1 ali po telefonu 84-90-44 interna
55, kontaktna oseba Irena Štampar.

10. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe o sofinanciranju za tekoče kole-
darsko leto.

Občina Ljutomer

Ob-28193
Občina Dol pri Ljubljani na podlagi do-

ločb zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), odloka o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni vestnik, št. 1/96), odloka o
občinskih cestah na območju Občine Dol
pri Ljubljani (Ur. l. RS, št. 70/98) in statuta
občine Dol pri Ljubljani (Ur. l. RS, št. 43/95,
27/96, 109/99) objavlja

javni razpis
za izbiro koncesionarja za redno

vzdrževanje, varstvo in obnavljanje ter
opravljanje zimske službe na lokalnih

cestah na območju Občine Dol
pri Ljubljani

1. Koncedent: Občina Dol pri Ljubljani,
Videm 48, 1262 Dol pri Ljubljani.

2. Predmet koncesije: redno vzdrževa-
nje, varstvo in obnavljanje ter opravljanje
zimske službe na lokalnih cestah na ob-
močju Občine Dol pri Ljubljani.

– Vzdrževalna dela: redno tekoče vzdr-
ževanje makadamskih in asfaltnih cest (kr-
panje makadama, zagrabljevanje gramoza,
okopavanje in čiščenje obcestnih jarkov,
čiščenje zdražnikov, odvodnjavanje vode s

cestišča, čiščenje propustov, vzdrževanje
ograj na cestnih telesih, vzdrževanje mo-
stov, krpanje asfaltnih vozišč, večja popravi-
la asfalta, itd.).

– Zimska služba: pluženje, posipanje
cest in izogibališč v zimskem času.

3. Trajanje koncesije: koncesija se po-
deljuje za obdobje 5 letih in prične veljati s
15. julijem 2001.

4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– podpisane in žigosane razpisne po-

goje,
– dokazilo o registraciji podjetja in dovo-

ljenje za opravljanje razpisne dejavnosti,
– finančni podatki: BON 1, BON 2 ali

BON 3, oziroma bilanco uspeha za preteklo
leto (samostojni podjetniki),

– referenco ponudnika in podizvajalcev
za opravljanje navedenih del,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov,

– ponudbeno ceno na enoto, podano
po postavkah iz razpisne dokumentacije,

– izjavo, da ima ponudnik za razpisana
dela proste kapacitete.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– popolnost ponudbe,
– reference pri izvajanju takih ali podob-

nih del,
– strokovna usposobljenost kadrov,
– dosedanje izkušnje pri izvajanju razpi-

sanih del,
– cena za razpisana dela (najcenejši po-

nudnik ni nujno, da je najugodnejši),
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– izpolnjevanje pogojev določenih z raz-

pisom,
– druge posebne ugodnosti ponudnika,

dokazila o razpolaganju z ustreznimi teh-
ničnimi sredstvi potrebnimi za izvajanje raz-
pisane dejavnosti oziroma ustrezna jamstva
za to.

6. Razpisno dokumentacijo dvignete na
Občini Dol pri Ljubljani, Videm 48, 1262
Dol pri Ljubljani.

7. Ponudbo v skladu z zahtevami pošlji-
te v roku 30 dni po tej objavi, na naslov
Občina Dol pri Ljubljani, Videm 48, 1262
Dol pri Ljubljani.

Rok začne teči naslednji dan po objavi
tega javnega razpisa.

Ponudbo pošljite v zaprti kuverti s pripi-
som: ‘’Ne odpiraj – koncesija za redno vzdr-
ževanje, varstvo in obnavljanje ter opravlja-
nje zimske službe na lokalnih cestah na ob-
močju Občine Dol pri Ljubljani’’.

8. Odpiranje ponudb bo javno peti de-
lovni dan po preteku roka za sprejem po-
nudb ob 9. uri na sedežu Občine Dol pri
Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pooblastilo za zastopanje.

9. Koncedent si pridržuje pravico spre-
meniti količinski in finančni obseg del glede
na višino zneska in terminski pritok finanč-
nih sredstev.

Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

11. Vsa dodatna pojasnila dobite na
sedežu Občine Dol pri Ljubljani, Videm 48,

1262 Dol pri Ljubljani, telefon
01/56-47-201 ali 56-47-022.

Občina Dol pri Ljubljani

Ob-28190
Občina Dol pri Ljubljani na podlagi do-

ločb zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), odloka o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni vestnik, št. 1/96), odloka o
občinskih cestah na območju občine Dol
pri Ljubljani (Ur. l. RS, št. 70/98) in statuta
občine Dol pri Ljubljani (Ur. l. RS, št. 43/95,
27/96, 109/99) objavlja

javni razpis
za izbiro koncesionarja za redno

vzdrževanje, varstvo in obnavljanje ter
opravljanje zimske službe na javnih

poteh na območju Občine Dol
pri Ljubljani

1. Koncedent: Občina Dol pri Ljubljani,
Videm 48, 1262 Dol pri Ljubljani.

2. Predmet koncesije: redno vzdrževa-
nje, varstvo in obnavljanje ter opravljanje
zimske službe na javnih poteh na območju
Občine Dol pri Ljubljani.

– Vzdrževalna dela: redno tekoče vzdr-
ževanje makadamskih in asfaltnih cest (kr-
panje makadama, zagrabljevanje gramoza,
okopavanje in čiščenje obcestnih jarkov,
čiščenje zdražnikov, odvodnjavanje vode s
cestišča, čiščenje propustov, vzdrževanje
ograj na cestnih telesih, vzdrževanje mo-
stov, krpanje asfaltnih vozišč, večja popravi-
la asfalta, itd.).

– Zimska služba: pluženje, posipanje
cest in izogibališč v zimskem času.

3. Trajanje koncesije: koncesija se po-
deljuje za obdobje 5 letih in prične veljati s
15. novembrom 2000.

4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– podpisane in žigosane razpisne po-

goje,
– dokazilo o registraciji podjetja in dovo-

ljenje za opravljanje razpisne dejavnosti,
– finančni podatki: BON 1, BON 2 ali

BON 3, oziroma bilanco uspeha za prete-
klo leto (samostojni podjetniki),

– referenco ponudnika in podizvajalcev
za opravljanje navedenih del,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov,

– ponudbeno ceno na enoto, podano
po postavkah iz razpisne dokumentacije,

– izjavo, da ima ponudnik za razpisana
dela proste kapacitete.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– popolnost ponudbe,
– reference pri izvajanju takih ali podob-

nih del,
– strokovna usposobljenost kadrov,
– dosedanje izkušnje pri izvajanju razpi-

sanih del,
– cena za razpisana dela (najcenejši po-

nudnik ni nujno, da je najugodnejši),
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– izpolnjevanje pogojev določenih z raz-

pisom,
– druge posebne ugodnosti ponudnika,

dokazila o razpolaganju z ustreznimi teh-
ničnimi sredstvi potrebnimi za izvajanje raz-
pisane dejavnosti oziroma ustrezna jamstva
za to.
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6. Razpisno dokumentacijo dvignete na
Občini Dol pri Ljubljani, Videm 48, 1262
Dol pri Ljubljani.

7. Ponudbo v skladu z zahtevami pošlji-
te v roku 30 dni po tej objavi, na naslov
Občina Dol pri Ljubljani, Videm 48, 1262
Dol pri Ljubljani.

Rok začne teči naslednji dan po objavi
tega javnega razpisa.

Ponudbo pošljite v zaprti kuverti s pripi-
som: ‘’Ne odpiraj – koncesija za redno vzdr-
ževanje, varstvo in obnavljanje ter opravlja-
nje zimske službe na javnih poteh na ob-
močju Občine Dol pri Ljubljani’’.

8. Odpiranje ponudb bo javno peti de-
lovni dan po preteku roka za sprejem po-
nudb ob 10. uri na sedežu Občine Dol pri
Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pooblastilo za zastopanje.

9. Koncedent si pridržuje pravico spre-
meniti količinski in finančni obseg del glede
na višino zneska in terminski pritok finanč-
nih sredstev.

Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

11. Vsa dodatna pojasnila dobite na se-
dežu Občine Dol pri Ljubljani, Videm 48,
1262 Dol pri Ljubljani, telefon
01/5647-201 ali 5647-022.

Občina Dol pri Ljubljani

Št. 00203-01/99-05-02 Ob-28198
Na podlagi zakona o gospodarskih jav-

nih službah (Ur. l. RS, št. 32/93), 13. člena
odloka - koncesijskega akta za podelitev
koncesije za izgradnjo kanalizacijskega
omrežja s čistilno napravo in izvajanje gos-
podarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih, odpadnih in padavinskih voda
v Občini Laško (Ur. l. RS, št. 101/99) in
36. člena statuta Občine Laško (Ur. l. RS,
št. 8/2000) Občina Laško objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izgradnjo

kanalizacijskega omrežja z napravami
za čiščenje in za izvajanje gospodarske

javne službe odvajanja in čiščenja
odpadnih voda v Občini Laško

1. Razpisovalec (koncedent): Občina
Laško, 3270 Laško, Mestna ulica 2, tel. št.
063/731-565, faks: 063/731-769, e-mail:
obcina.lasko@.celje.eurocom.si.

2. Predmet razpisa: koncesija za izgrad-
njo kanalizacijskega omrežja z napravami za
čiščenje in izvajanje gospodarske javne služ-
be odvajanja in čiščenja odpadnih voda v
Občini Laško.

3. Obseg koncesije: izgradnja kanaliza-
cijskega omrežja na območju Občine Laško
z napravami za čiščenje ter izvajanje gospo-
darske javne službe, odvajanje in čiščenje
odpadnih voda na območju Občine Laško
na podlagi veljavne slovenske zakonodaje s
področja odvajanja in čiščenja odpadnih vo-
da ter ob upoštevanju normativov Evropske
skupnosti.

4. Trajanje koncesije: koncesija se pode-
li za dobo do 25 let in se razdeli na dve fazi:

1. faza – lahko traja do 10 let in zajema
čas:

– do 2 leti za pripravo prostorske in teh-
nične dokumentacije, vključno s PGD, ter
za pridobitev upravnih dovoljenj, in

– za izgradnjo kanalizacijskega omrežja
z napravami za čiščenje.

2. faza - izvajanje gospodarske javne
službe traja od začetka obratovanja zgraje-
nih objektov in naprav do poteka koncesij-
skega razmerja.

Trajanje koncesije bo odvisno od amorti-
zacijske dobe infrastrukturnih objektov in
naprav, ki so pogoj za opravljanje koncesio-
nirane dejavnosti, in se natančneje določi v
koncesijski pogodbi. Po prenehanju konce-
sijskega razmerja za dobo, za katero bo
sklenjeno, vsi objekti in naprave brez plačila
preidejo v last in posest koncedenta.

Koncedent si pridržuje pravico, da ne
sklene koncesijske pogodbe z nobenim od
ponudnikov, ponudnik v tem primeru ni
upravičen do odškodnine.

Koncedent si pridržuje pravico, da po
pridobitvi dokumentacije in ocenitvi možno-
sti za pridobivanje nepovratnih sredstev proti
plačilu stroškov izdelave dokumentacije od-
stopi od pogodbe, kolikor oceni, da ne mo-
re pridobiti zadostnih nepovratnih sredstev,
ali da ne bo sposoben prevzeti obveznosti
iz koncesije.

5. Udeleženci razpisa: razpisa za prido-
bitev koncesije se lahko udeležijo pravne
osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije. Udele-
ženec razpisa je lahko tudi tuja pravna ose-
ba, če izpolnjuje z zakonom predpisane po-
goje za opravljanje dejavnosti v Republiki
Sloveniji.

6. Vsebina ponudbe: ponudba mora biti
sestavljena v skladu z določili tega javnega
razpisa in v skladu z določili razpisne doku-
mentacije ter mora vsebovati:

6.1. Podatke o ponudniku s predstavi-
tvijo.

6.2. Dokazila o izpolnjevanju pogojev -
registraciji za opravljanje razpisane dejav-
nosti.

6.3. Dokazilo, da ponudnik ni v postop-
ku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji,
ter da ni bil pravnomočno obsojen za kazni-
vo dejanje ali prekršek.

6.4. Potrdilo pristojnih organov, da ima
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
taks in drugih dajatev, določenih z zakoni.

6.5. Dokazila, da ima predpisana dovo-
ljenja za opravljanje dejavnosti s področja,
za katero se razpisuje koncesija in da je
tehnično ter kadrovsko usposobljen za ka-
kovostno izvajanje razpisane dejavnosti.

6.6. Potrdilo ustrezne finančne instituci-
je o celotnem prometu v zadnjih 3 poslov-
nih letih.

6.7. Vplačilo varščine ali bančno garan-
cijo za resnost ponudbe, nepreklicno in
vnovčljivo na prvi poziv, v višini 0,2% po-
nudbene vrednosti investicije.

6.8. Referenčne liste o že zgrajenih ob-
jektih in napravah s področja, za katero se
podeljuje koncesija.

6.9. Zasnovo koncepta izgradnje kanali-
zacijskega sistema (primarnega in sekun-
darnega omrežja ter morebitnih območij mo-
bilnega odstranjevanja, naprav za čiščenje)
za območje občine Laško, oceno vrednosti
sistema, planiran čas izgradnje sistema s
terminsko navedbo vključevanja posamez-

nih delov Občine v sistem (postopnost vklju-
čevanja), način in pogoje za upravljanje s
sistemom. Ponudnik mora v ponudbi pose-
bej prikazati obseg stroškov za izdelavo do-
kumentacije.

6.10. Finančno konstrukcijo za izvedbo
celotne investicije in za vzdrževanje sistema
ter za zagotavljanje kvalitetnih storitev za
končne uporabnike sistema, (razdeljeno po
fazah gradnje z deležem lastnih sredstev)
kot dokazilo sposobnosti ponudnika za rea-
lizacijo ponudbe.

6.11. Strukturo cene storitev ter projek-
cijo finančnih obremenitev končnih uporab-
nikov za priključevanje na sistem in za ves
čas trajanja koncesije - ceno storitev, ob
upoštevanju veljavne zakonodaje na področ-
ju politike cen komunalnih storitev v Repub-
liki Sloveniji.

6.12. Rok izgradnje sistema (po fazah in
v celoti), rok trajanja celotne koncesijske
dobe.

6.13. Ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
koncesije (garancijska doba za delovanje
sistema po izteku koncesijskega razmerja,
višina koncesijske dajatve, predlog dodat-
nih variantnih rešitev kanalizacijskega siste-
ma, vključitev obstoječega kanalizacijskega
omrežja v sistem).

6.14. Navedbo pooblaščenih oseb ali
službe ponudnika, ki na zahtevo konceden-
ta oziroma njegovega pooblaščenca daje
tolmačenja v zvezi s ponudbo.

6.15. Izjavo, da se ponudnik strinja z
vsemi razpisnimi pogoji brez pripomb.

6.16. Izjavo, da se ponudnik obveže pro-
jekt razdeliti na dele projekta, ki jih lahko v
primeru pridobitve nepovratnih sredstev
brez odškodnine izloči iz koncesije, oziro-
ma izdelati poseben projekt, ki se brez od-
škodnine izloči iz koncesije zaradi pridobi-
tve nepovratnih sredstev.

Opombe k točki 6:
– Noben ponudnik ne more sodelovati v

razpisu dvakrat ali sodelovati v ponudbi dru-
gega ponudnika.

– V postopku izbire najugodnejšega po-
nudnika bodo obravnavane le celovite po-
nudbe.

– Celotna ponudba mora biti jasna in čit-
ljiva tako, da bo izključila kakršenkoli dvom v
zvezi z besedami in številkami, mora biti brez
popravkov, medvrstičnega teksta in brisanja.

– Ponudba mora biti sestavljena v slo-
venskem jeziku, če je sestavljena v drugem
jeziku, mora biti uradno prevedena in over-
jena.

– Vse stroške v zvezi s pripravo ponud-
be nosijo ponudniki, tudi če ne pride do
sklenitve koncesijskega razmerja.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

7.1. Ekonomska merila
Cena očiščene vode za uporabnika v

SIT/m3, višina priključnine;
Cena kapitala, obrestna mera;
Finančna konstrukcija - posojila, lastna

sredstva, stopnja donosnosti.
7.2. Tehnične rešitve
Rok dokončanja sistema;
Zanesljivost in trajnost obratovanja siste-

ma, tudi po prenehanju koncesijskega raz-
merja - v letih;

Stopnja zajema gospodinjstev, izražena
v procentih;
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Dodatne opcije – predlogi rešitev, vklju-
čitev obstoječega sistema.

7.3. Organizacijski vidiki:
Način organiziranja in sposobnost orga-

niziranja javne službe v občini;
Način zagotavljanja kakovosti storitev

koncesionarja;
Način zavarovanja proti škodi in tretjim

osebam.
7.4. Kvalifikacija ponudnika:
Strokovne kvalifikacije ponudnika;
Pozitivne reference za podobne naloge,

tudi v Sloveniji;
Zanesljivost, poslovna boniteta ponud-

nika.
7.5. Preference koncedenta pri izbiri.
8. Razpisna dokumentacija: ponudniki

lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z
dnem objave razpisa v Uradnem listu RS in
po vplačilu nevračljivega zneska v višini
90.000 SIT na ŽR Občine Laško, št.
50710-630-10131–sklicna št. 7141001,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 12. ure v
tajništvu Občinske uprave Laško.

Informacije v zvezi z razpisom dajejo po
predhodni najavi in v roku 14 dni po objavi
razpisa: Jure Klepec in Zofija Koprivc, tel.št.
063/731 565, 041/426 805 ter Jure Križ-
nik, tel. št. 041/704 157.

Ponudnik lahko sodeluje v razpisu le, če
je dvignil razpisno dokumentacijo.

9. Predložitev ponudb: rok za predloži-
tev ponudb prične teči naslednji dan po ob-
javi javnega razpisa v Uradnem listu RS in
izteče dne 19. julija 2000 ob 12. uri.

Ponudbe v zaprti ovojnici z navedbo:
“Ne odpiraj – razpis koncesije za kanaliza-
cijski sistem v Občini Laško” morajo pris-
peti v vložišče Občinske uprave Laško,
3270 Laško, Mestna ulica 2, v zgoraj na-
vedenem roku ne glede na vrsto prenosa
te pošiljke.

Javno odpiranje ponudb bo na dan izte-
ka roka za predložitev ponudb ob 12.30 v
sejni dvorani Občine Laško v Laškem, Mest-
na ulica 2.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s se-
boj pooblastilo za zastopanje ponudnika.

10. Izbira koncesionarja
O izboru koncesionarja bo v roku 60 dni

izdana odločba. Vsi ponudniki na javnem
razpisu imajo položaj stranke v upravnem
postopku.

Občina Laško

Št. 465-02/00-1 Ob-28334
Občina Logatec na podlagi 47. člena

zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št.
44/97) in sklepa 10. redne seje Občinske-
ga sveta občine Logatec z dne 9. 3. 2000
objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin
1. Predmet prodaje:
I. Stanovanjska hiša na naslovu Rovte

134, stoječa na parceli št. 193 stavbišče v
izmeri 94 m2 in kmetijsko zemljišče parc. št.
811/1 njiva v izmeri 3383 m2 in travnik v
izmeri 3382 m2, obe vpisani v zemljiškok-
njižni vložek št. 81 k.o. Rovte.

Izklicna cena: 2,600.000 SIT.
II. Stavbno zemljišče:

– parc. št. *175 v izmeri 684 m2, vpisa-
na v zemljiškoknjižni vložek št. 508 k.o. Ble-
kova vas,

– parc. št. 1525/2 v izmeri 202 m2, vpi-
sana v zemljiškoknjižni vložek št. 1149 k.o.
Blekova vas.

Izklicna cena: 5,000.000 SIT.
2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano-kupljeno;
b) pogodba bo sklenjena z izbranim po-

nudnikom v osmih dneh po končani izbiri;
c) ponudbe za nakup nepremičnin mora-

jo vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime oziroma firmo kupca in točen na-

slov;
– ponujeno ceno;
– izpisek iz sodnega oziroma drugega

registra za pravno osebo, ki ne sme biti
strarejši od 30 dni;

– način in rok plačila ter način zavarova-
nja plačila;

– dokazilo o plačani varščini.
3. Pogoji za sodelovanje in postopek

prodaje na javnem razpisu: na razpisu lahko
sodelujejo domače pravne in fizične osebe,
ki plačajo varščino v višini 10% od izklicne
cene na žiro račun Občine Logatec, števil-
ka: 50110-630-810342.

Najboljšemu ponudniku bo varščina bre-
zobrestno všteta v kupnino. Ostalim po-
nudnikom bo varščina brezobrestno vrnje-
na po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika.

Pisne ponudbe z dokazili je treba oddati
ali poslati s priporočeno pošiljko s povratni-
co do 20. junija 2000 do 9. ure na naslov:
Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Loga-
tec, pod oznako »Javni razpis Nepremični-
ne – ne odpiraj!«.

Izbran bo najugodnejši ponudnik, ki bo
ponudil izklicno ali višjo ceno.

Prodajno pogodbo mora ponudnik skle-
niti najpozneje v osmih dneh po pozivu k
podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani
ponudnik v osmih dneh od poziva k podpisu
pogodbe ne odzove, se šteje, da je od po-
godbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Občine Logatec.

Prenos lastništva nad predmetom pro-
daje se opravi po plačilu celotne kupnine in
drugih obveznosti kupca. Vse stroške v zve-
zi s prenosom lastništva prodajane nepre-
mičnine nosi prodajalec.

Dodatne informacije lahko dobite pri Ob-
činskem uradu občine Logatec, Tržaška ce-
sta 11, Logatec ali na tel. 061/742-869.

Občina Logatec

Ob-28386
Na podlagi pravilnika o postopkih za izvr-

ševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 13/00) in 11. člena pravilnika o
dodelitvi posojil za ohranjanje in razvoj kme-
tijstva v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS št.
22/97) objavlja Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana

javni razpis
za dodelitev posojil za ohranjanje in

razvoj kmetijstva na območju Mestne
občine Ljubljana

I. Predmet javnega razpisa je dodelitev
posojil za ohranjenje in razvoj kmetijstva na
območju Mestne občine Ljubljana za na-
slednje namene:

A) Nakup kmetijskih zemljišč
– za povečanje kmetijske pridelave in

zaokrožitve posesti za kmetijo.
B) Zelenjadarstvo
– za nakup in postavitev novih rastlinja-

kov, minimalne površine 100 m2 z ustrezno
tehnologijo pridelave zelenjave ali zdravilnih
zelišč.

C) Drevesničarstvo
– za postavitev drevesnice po izvedbe-

nem projektu minimalne površine 2000 m2.
D) Govedoreja in drobnica
Govedoreja
– za nakup opreme za tehnološko iz-

boljšavo pridelave (sušilne naprave, molz-
ne naprave, ki ustrezajo ISO standardom,
hladilni bazeni...) na vseh pridelovalnih ob-
močjih;

– za dokončanje in adaptacijo proizvod-
nih zmogljivosti (hlevi) na območjih z omeje-
nimi proizvodnimi možnostmi.

Drobnica
Posojila se odobrijo za adaptacijo hlevov

in nakup opreme v gričevnato-hribovitih in
gorsko-višinskih območjih.

E) Dopolnilne dejavnosti
Posojila se odobrijo za programe, ki

omogočajo kmetijam pridobivanje dopolnil-
nih virov dohodka v okviru programa celovi-
te ureditve kmetije, in sicer:

– programe turizma,
– programe predelave živalskih in rast-

linskih pridelkov,
– programe dodelave in priprave sadja,

poljščin in vrtnin za trg,
– programe obdelave lesa,
– programe za opravljanje storitev v kme-

tijstvu (specialni stroji...).
Dopolnilna dejavnost ne sme presegati

2/3 dohodka ustvarjenega na kmetiji. Raz-
položljiva delovna sila na kmetiji mora dol-
goročno zagotoviti razvoj dopolnilne dejav-
nosti. Z dopolnilno dejavnostjo se mora
upravičenec ukvarjati nepretrgoma najmanj
5 let.

II. Skupni znesek sredstev namenjenih
za posojila je: 30,000.000 SIT.

III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upra-
vičenci za dodelitev posojil

Upravičenci za dodelitev posojil so fi-
zične osebe s slovenskim državljanstvom,
ki so lastniki perspektivne kmetije z nad 3
ha kmetijskih obdelovalnih zemljišč in prav-
ne osebe, ki se ukvarjajo z pridelavo hrane
in imajo sedež in najmanj 15 ha obdeloval-
nih zemljišč na območju Mestne občine
Ljubljana.

Za dodelitev posojil za govedorejo mo-
rajo upravičenci izpolnjevati še naslednje po-
goje.

Najmanjša zmogljivost hleva mora biti:
– krave molznice 10 stojišč,
– pitanci 20 stojišč,
– kombinirani hlevi 10 GVŽ.
S številom stojišč je opredeljeno število

krav molznic in pripadajoče število stojišč
za ostalo plemensko živino.

Za dodelitev posojil za drobnico upravi-
čenci morajo biti:

– lastnikom tropa najmanj 15 plemen-
skih ovac bovške ali jezersko-solčavske pa-
sme,

– lastnikom tropa najmanj 15 plemen-
skih koz.
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IV. Merila za izbiro programov za dodeli-
tev posojil:

– ekološko primernejši program,
– program, ki uvaja novo tehnologijo,
– program povečanja obdelovalnih po-

vršin,
– program, ki zagotavlja ohranjanje kulti-

viranosti krajine,
– mnenje kmetijske svetovalne službe o

perspektivnosti kmetije.
Prednost pri dodelitvi posojil imajo upra-

vičenci z območij z omejenimi proizvodnimi
možnostmi, ki jim je kmetijstvo osnovna de-
javnost.

Pri enakovrednih programih po posa-
meznih namenih ima prednost program, ki

še ni prejel nobene družbene podpore ali
posojila.

V. Pogoji pod katerimi se dodeljujejo po-
sojila:

1. Za nakup kmetijskih zemljišč znaša
višina posojila največ 30% vrednosti zem-
ljišč v nižinskem območju in 50% vrednosti
v hribovitem območju po poročilu o oceni
vrednosti zemljišča zapriseženega sodnega
cenilca. Višina posojil za ostale namene do-
ločene v tem razpisu znaša največ 50% pre-
dračunske vrednosti predloženega progra-
ma upravičenca.

2. Moratorij in doba vračanja za posa-
mezne namene posojila:

– za namen pod točko A

višina posojila moratorij doba vračanja

do 1,000.000 SIT 12 mesecev 5 let
od 1,000.000 SIT do 3,000.000 SIT 12 mesecev 8 let
nad 3,000.000 SIT 12 mesecev 10 let
– za namene pod točko B, C, D in E
višina posojila moratorij doba vračanja

do 1,000.000 SIT 12 mesecev 3 leta
od 1,000.000 do 3,000.000 SIT 12 mesecev 4 leta
nad 3,000.000 SIT 12 mesecev 5 let

3. Obrestna mera
Realna obrestna mera znaša 2%. Rast

glavnice se veže na rast drobnoprodajnih
cen v Sloveniji za obdobje vsakokratnega
plačila obroka.

4. Način vračanja posojila
Posojilojemalec začne vračati posojilo po

končanem moratoriju v trimesečnih obro-
kih, katerih zapadlost je določena v posojil-
ni pogodbi.

Obrasti se obračunavajo od vsakokrat-
nega stanja glavnice.

V času moratorija se obresti pripisujejo k
glavnici in jih posojilojemalec lahko plačuje
ob zapadlosti. Moratorij začne teči od dne-
va podpisa posojilne pogodbe.

Posojilojemalec nosi stroške posredo-
vanja in zavarovanja posojila. Medsebojne
obveznosti med posojilojemalcem in banko
oziroma hranilnico se uredijo s posojilno
pogodbo.

VI. Vloga za dodelitev posojil in doku-
mentacija, ki mora biti priložena vlogi: vloga
za odobritev posojila se pripravi na obrazcu
investicije, ki ga dobite v Službi za kmetijs-
tvo, gozdarstvo in trgovino, Oddelka za gos-
podarske dejavnosti in turizem, Mestne
uprave, Mestne občine Ljubljana, Trubarje-
va 5, Ljubljana. K vlogi je treba priložiti:

– investicijsko razvojni program, oziro-
ma poslovni načrt, ki ga potrdi kmetijska
svetovalna služba,

– mnenje kmetijske svetovalne službe o
perspektivnosti kmetije,

– zemljiško knjižni izpisek in posestni list,
ki ne sme biti starejši od 30 dni,

– potrdilo o državljanstvu (fizične ose-
be),

– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe).

Za dokončanje in adaptacijo hlevov,
postavitev rastlinjakov in objektov za do-
polnilne dejavnosti, je treba priložiti ve-
ljavno odločbo o priglasitvi del ali gradbe-
no dovoljenje.

Za nabavo opreme ali nakup specialnih
strojev, je treba priložiti račune in dokumen-
tacijo, iz katere je razvidna vrsta stroja, nje-
gov namen ter vsi tehnični podatki.

Za nakup kmetijskega zemljišča je tre-
ba priložiti overovljeno kupoprodajno po-
godbo, poročilo sodnega cenilca o ugo-
tovljeni vrednosti kmetijskega zemljišča,
zemljiško knjižni predlog z obvezno vknjiž-
bo zaznambe v zemljiško knjigo, da se zem-
ljišče ne odtuji 20 let, razen če gre za
zamenjavo zaradi zaokrožitve kmetijskih
zemljišč.

VII. Rok za predložitev vlog in način nji-
hove oddaje: upravičenci vložijo vloge za
pridobitev posojil s potrebnimi dokazili v ro-
ku 30 dni od dneva objave na naslov: Mest-
na občina Ljubljana, Mestna uprava, Odde-
lek za gospodarske dejavnosti in turizem
Trubarjeva 5, Ljubljana.

Vloga mora biti v zapečatenem ovitku,
ovitek pa mora biti opremljen z naslovom
predlagatelja in označen z « ne odpiraj –
vloga na javni razpis za dodelitev posojil«

VIII. Rok do katerega morajo biti porab-
ljena dodeljena sredstva: dodeljena sreds-
tva morajo biti porabljena do konca leta
2000.

IX. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo strokovna komisija opravila v četrtek 20.
julija. Odpiranje vlog ne bo javno.

X. Kraj, čas in oseba, pri kateri zainte-
resirani lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: zainteresirani lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo v Službi za kmetijstvo,
gozdarstvo in trgovino Oddelka za gospo-
darske dejavnosti in turizem, Mestne upra-
ve, Mesne občine Ljubljana, na Trubarjevi
5, v Ljubljani v ponedeljek, sredo in petek
od 8. do 12. ure pri Ivki Levatić ali Teodori
Makoter

XI. Upravičenci bodo obveščeni o dode-
litvi posojil najpozneje v 45 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

Mestna občina Ljubljana

Št. 109/00 Ob-28185
Občina Pesnica na podlagi 10. člena

zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in
6. člena pravilnika o načinu in postopku so-
financiranja športnih programov v Občini Pe-
snica (MUV, št. 7/2000) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

programov športa v Občini Pesnica v
letu 2000

I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje naslednjih programov športa:
1. Šport v zavodih s področja vzgoje in

izobraževanja
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok

(“Zlati sonček”, 20 urni tečaj plavanja, 10 ur-
ni program smučanja)

1.2. Športna vzgoja osnovnošolske mla-
dine (Športni program “Zlati sonček” in “Kr-
pan”, 20 urni tečaj plavanja, šolska športna
prvenstva, 80 urni športni programi)

2. Šport v društvih
2.1. Redna vadba (40 urni program red-

ne vadbe za otroke do 7 let in 80 urni pro-
gram redne vadbe za otroke in mladino od
7 do 18 let)

2.2. Kakovostni šport otrok in mladine –
panožne športne šole

3. Izobraževanje, usposabljanje in izpo-
polnjevanje strokovnih kadrov

4. Športno rekreativne prireditve in tek-
movanja ter promocijska dejavnost

5. Športni objekti
II. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpisu lahko sodelujejo športna

društva, zveze športnih društev, ki jih usta-
novijo športna društva za posamezna ob-
močja in panoge, zavodi, gospodarske druž-
be, zasebniki in druge organizacije, registri-
rane za opravljanje dejavnosti v športu, za-
vodi s področja vzgoje in izobraževanja pod
naslednjimi pogoji:

– da so registrirani za izvajanje športne
dejavnosti s sedežem v Občini Pesnica, naj-
manj leto dni ali so v sklopu javnega zavoda,

– da imajo organizirano vadbo, v katero
je vključeno odgovarjajoče število aktivnih
članov,

– da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske in kadrovske pogoje za uresničeva-
nje načrtovanih športnih aktivnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini ter ostalo dokumentacijo,
kot določa zakon,

– letno dostavljajo po določbi pogodbe
podatke o realizaciji sklenjene pogodbe.

Športna društva imajo pod enakimi po-
goji prednost pri izvajanju športnega pro-
grama.

III. Rok in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo pro-

silci poslati s priporočeno pošiljko ali osebno
na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri Mari-
boru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, v
zapečateni kuverti, s pripisom “Javni razpis –
Šport 2000”. Rok za prijavo programov je
10 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec “Prijava na javni raz-

pis za leto 2000”,
– predlog programa sofinanciranja s

predvidenim številom udeležencev, krajem
izvajanja programa in urnikom,
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– programi morajo biti finančno ovred-
noteni in navedeni viri sofinanciranja,

– dokazilo o registraciji izvajalcev za iz-
vajanje športne dejavnosti,

– dokazila o strokovni usposobljenosti
kadra,

– izjavo, da imajo organizirano vadbo,
v katero je vključenih odgovarjajoče števi-
lo članov za določene športne programe,

– izjavo, da imajo zagotovljene mate-
rialne, prostorske in kadrovske pogoje za
uresničevanje načrtovanih športnih aktiv-
nosti,

– izjavo o plačani članarini,
– poimenski seznam vadečih,
– poročilo o realizaciji programov špor-

ta, ki so bili sofinancirani v letu 1999 iz
občinskega proračuna.

IV. Izbrani programi bodo sofinancirani v
skladu s pravilnikom o načinu in postopku
sofinanciranja športnih programov v Občini
Pesnica.

V. Sklep o izbiri izvajalcev programov
športa bo poslan vsem ponudnikom v roku
15 dni po poteku roka za oddajo prijav.

VI. Z izbranimi izvajalci letnega progra-
ma športa, ki bodo predložili zahtevane po-
datke, bodo podpisane izvajalske pogodbe
najkasneje v roku 45 dni od dneva poteka
javnega razpisa.

VII. Zainteresirani lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo na sedežu Občine Pe-
snica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211
Pesnica pri Mariboru, soba M 10.

VIII. Podrobnejše informacije so na voljo
pri Rosandi Bratkovič na tel. 02/6542-352,
vsak delovnik med 8. in 10. uro.

Občina Pesnica

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Ob-28125
Banka Domžale, d.d., skupina NLB v

skladu s statutom Banke Domžale, d.d., sku-
pina NLB objavlja ponudbo, ki jo je banki
posredoval delničar TOKO-LINE, d.d., Dom-
žale, Slamnikarska 1, 1230 Domžale

za odkup
– 3076 rednih delnic Banke Domžale.
Delnice se ponujajo po ceni 19.500 SIT

za eno delnico.
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi

kupoprodajne pogodbe na žiro račun pro-
dajalca št. 50120-601-54981.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili statuta delničarji Banke Domža-
le, d.d., skupina NLB, ki v roku 15 dni od
dneva objave tega oklica v Uradnem listu
RS pisno sporočijo banki, da sprejemajo
ponudbo.

Ponudba za odkup velja 15 dni od obja-
ve tega oklica.

Banka Domžale, d.d, skupina NLB

Odkupi poslovnih deležev družb

Ob-28264
V skladu s 465. členom ZGD sporoča-

mo, da imata pooblaščeni investicijski družbi
Setev, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana in Trga-
tev, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, skupaj v
lasti večinski delež družbe Tiskarna Tone
Tomšič, d.d., Gregorčičeva 25a, Ljubljana

PID Setev, d.d.,
PID Trgatev, d.d.

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-28104
V skladu s 454. členom ZGD, Poljana,

Kmetijska proizvodnja, d.o.o., Slovenj Gra-
dec, Celjska c. 118, vpisana v sodni regi-
ster pri Okrožnem sodišču v Slovenj Grad-
cu pod št. vložka 1/7285-00 objavlja

sklep
o z manjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki doslej znaša

114,200.945 SIT se zmanjša za znesek
141,770.827,30 SIT, hkrati pa se poveča
nominalno iz sredstev družbe, in sicer iz
revalorizacije osnovnega kapitala v višini
46,407.290,99 SIT. Osnovni kapital tako
znaša 18,837.408,69 SIT.

Upravnik poziva upnike, da se oglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala.

Poljana, d.o.o., Slovenj Gradec

Ob-28105
Na podlagi 14. člena družbene pogod-

be in 454. člena zakona o gospodarskih
družbah, obvešča Pekarna proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Pohorska cesta 1, Radlje
ob Dravi, vse svoje eventualne upnike, da je
skupščina družbe na svoji 7. redni seji, dne
25. 4. 2000 sprejela

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala

družbe,
in sicer z dosedanjih 70,330.000 SIT

na 42,210.000 SIT.
Družba vabi vse eventualne upnike, da

se v roku 8. dni po objavi zglasijo pri družbi
in izjavijo, da z zmanjšanjem osnovnega ka-
pitala soglašajo.
Pekarna proizvodnja in trgovina, d.o.o.,

Radlje ob Dravi

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

V sklicu skupščine družbe LIV Postojna,
hidravlika, stroji, plastika, d.d., objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 41-42 z dne 19. 5.
2000, Ob-27517, se v 5. točki dnevnega
reda, v drugi alinei drugega odstavka tekst
pravilno glasi:

– ponudi v odkup zaposlenim članom
uprave in vodstvu družb, ki jih odkupujejo iz
naslova udeležbe v dobičku.

Uredništvo

Popravek

V sklicu 6. redne skupščine delničarjev
družbe Mercator – Goriška, trgovina in stori-
tve, d.d., objavljeni v Uradnem listu RS, št.
41-42 z dne 19. 5. 2000, Ob-27639, Št.
2420, se:

– prvi odstavek v 4. točki pravilno glasi:
Sprejme se poročilo uprave o poslovanju...

– manjkajoči stavek v odstavku Delničarji
morajo svojo udeležbo pisno sporočiti na
naslov družbe vsaj tri dni pred skupščino, to
je 17. 6. 2000 pravilno glasi: Pisna poob-
lastila pooblaščencev morajo biti na se-
dežu družbe vsaj tri dni pred sejo, to je
17. 6. 2000.

Uredništvo

Popravek

V objavi sklica 4. skupščine delniške druž-
be Iskra Sistemi, d.d., Ljubljana, objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000,
Ob-27255, se predlog sklepa v 5. točki po-
pravi in se glasi:

“dejavnost družbe se uskladi z uredbo o
spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi
in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 89/98) po predlogu uprave in
nadzornega sveta.”

Uredništvo

Preklic

Preklicuje se objava sklica skupščine del-
niške družbe Cestno podjetje Koper, d.d.,
družbe za gradnjo in vzdrževanje cest, Ulica
15. maja  št. 14, Koper, objavljeno v Urad-
nem listu RS, št. 42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27794.

Uredništvo

Ob-27794
Uprava družbe na podlagi 21. člena sta-

tuta delniške družbe Cestnega podjetja Ko-
per, d.d., Ulica 15. maja št. 14, Koper, skli-
cuje

3. redno sejo skupščine
delniške družbe Cestno podjetje Koper,
d.d., družbe za gradnjo in vzdrževanje

cest, Ulica 15. maja št. 14, Koper,
ki bo dne 29. 6. 2000 ob 13. uri v Hotelu

Koper v Kopru, Pristaniška 3, 1. nadstropje,
sejna soba “A” in skupaj z nadzornim svetom
predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
skupščine v naslednji sestavi:

– skupščino bo vodil izvoljeni predsednik
skupščine odvetnik Simon Jeglič iz Ljublja-
ne, Jadranska 18,

– za preštevalca glasov se imenujeta So-
nja Grižon in Renco Hrvatin, oba iz Cestnega
podjetja Koper, d.d.,
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– za sestavo notarskega zapisa se potrdi
notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska 14.

2. Obravnava in odločanje o revidiranem
letnem poročilu za leto 1999.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
uprava predlaga naslednji sklep: sprejme se
revidirano letno poročilo za leto 1999 v pred-
loženem besedilu.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razpo-
reditvi rezultatov poslovanja.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
uprava predlaga naslednji sklep: sprejme se
predlog uprave in nadzornega sveta o ugoto-
vitvi in razporeditvi rezultatov poslovanja za
leto 1999 ter nerazporejenega čistega do-
bička poslovnega leta 1997 in 1998.

Ugotovljeni čisti dobiček poslovnega leta
1999 v znesku 140,211.000 SIT se v višini
70,105.500 SIT razporedi v zakonske re-
zerve. Znesek 70,105.500 SIT ostane ne-
razporejen.

Nerazporejeni čisti dobiček poslovnega
leta 1997 z revalorizacijskim delom v višini
59,826.708,98 SIT se razdeli:

– za izplačilo dividend – 84 SIT na delnico,
– za izplačilo udeležbe v dobičku članu

uprave 2,5% od zneska izplačanih dividend
po sklepu št. 3, sprejetim na 2. redni seji
skupščine z dne 31. 8. 1999 ter 2,5% od
zneska izplačanih dividend, ki bodo izplača-
ne po sprejemu sklepa na 3. redni seji skupš-
čine z dne 29. 6. 2000,

– za izplačilo nagrade članom nadzorne-
ga sveta 2,5% od zneska izplačanih dividend
po sklepu št. 3, sprejetim na 2. redni seji
skupščine z dne 31. 8. 1999 ter 2,5% od
zneska izplačanih dividend, ki bodo izplača-
ne po sprejemu sklepa na 3. redni seji skupš-
čine z dne 29. 6. 2000,

– razlika nerazporejenega dobička iz leta
1997 v znesku 19,684.187,18 SIT ostane
nerazporejena.

Nerazporejeni čisti dobiček poslovnega
leta 1998 z revalorizacijskim delom v višini
19,458.631,26 SIT ostane nerazporejen.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih

izkazov družbe za poslovni leti 2000 in 2001
se imenuje družba AUDIT Družba za revizijo
in svetovanje, d.o.o., Lendavska 18, Murska
Sobota.

5. Določitev višine sejnin članom nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta za udeležbo in delo na sejah pripada sejni-
na v višini 40.000 SIT neto, predsedniku
nadzornega sveta pa 45.000 SIT neto. Viši-
na sejnine se lahko enkrat letno revalorizira z
uradno ugotovljeno stopnjo inflacije v Re-
publiki Sloveniji. Članom in predsedniku nad-
zornega sveta za udeležbo na sejah pripada
tudi povračilo potnih stroškov in drugih stroš-
kov povezanih z delovanjem člana v nadzor-
nem svetu.

6. Obravnava spremembe statuta družbe.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta

uprava predlaga naslednji sklep: sprejme se
sprememba statuta družbe v predloženem
besedilu.

7. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: na podlagi odstopne izja-
ve z dne 21. 1. 2000 se razreši član nadzor-
nega sveta Simon Černetič, EMŠO
2810967501092.

Na podlagi odstopnih izjav in predlogov
za razrešitev se razrešijo člani nadzornega
sveta: Marija Ribič, EMŠO
2402958505076, Nataša Kovše, EMŠO
1601962505160 in Igor Debernardi, EMŠO
0101960500238.

Za člane nadzornega sveta – predstavni-
ke delničarjev se za dobo 4 let izvolijo: Žarko
Pregelj, EMŠO 0209956500539, Polde Po-
ljanšek, EMŠO 1309959500252 in Igor De-
bernardi, EMŠO 0101960500238.

Vpogled v gradivo: gradivo za skupščino
družbe s predlogi sklepov in predlagano
spremembo statuta je delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe Cestno podjetje Ko-
per, d.d., družbe za gradnjo in vzdrževanje
cest, Ulica 15. maja št. 14, Koper, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan med 11. in 13. uro
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini:
skupščine se lahko udeležij in na njej odlo-
čajo delničarji, ki so vpisani v centralnem
registru KDD – Centralni klirinško depotni
družbi, d.d., Ljubljana na dan 19. 6. 2000
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki. Glasuje se na podlagi glasovnic, ki
jih udeležnci skupščine prejmejo ob vstopu v
dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupš-
čini mora biti pisno.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastop-
niki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic napovedati
upravi s priporočenim pismom, ki mora pris-
peti na sedež družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Pooblaščenci morajo v istem roku poslati
tudi pisna pooblastila.

Sklepčnost skupščine: skupščina je
sklepčna, če bo ob sklicu prisotnih več kot
50% vseh glasov. Če ob prvem sklicu skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
z istim dnevnim redom istega dne ob 14. uri
na mestu prvega sklica.

Na ponovljenem sklicu bo skupščina ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zglasijo na
mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred
začetkom skupščine in s podpisom liste pri-
sotnih potrdijo svojo prisotnost ter prevza-
mejo glasovnice.

Cestno podjetje Koper, d.d.,
družba za gradnjo in vzdrževanje cest

uprava
Igor Ukota

Ob-28349
Uprava družbe Gospodarski vestnik, za-

ložniške skupine, d.d., Dunajska cesta 5,
1000 Ljubljana, vabi delničarje na

7. sejo skupščine
družbe Gospodarski vestnik, d.d.,

ki bo v torek, 27. junija 2000, ob 14. uri,
v veliki dvorani stolpnice Dela na Dunajski
cesti 5 v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti, obravnava dnevnega reda, izvolitev de-
lovnih organov skupščine in imenovanje no-
tarja za sestavo zapisnika.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupšči-
na sklepčna. Izvolijo se delovni organi skupš-
čine po predlogu uprave. Potrdi se predlagani

dnevni red skupščine. Za sestavo zapisnika
se imenuje notarko Majdo Lokošek.

2. Obravnava in sprejetje poročila o po-
slovanju družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta, se sprejme poročilo o poslovanju družbe
za leto 1999 v predloženem besedilu.

3. Obravnava in odločanje o delitvi neraz-
porejenega čistega dobička iz preteklih let.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta, se sprej-
me delitev nerazporejenega revaloriziranega
čistega dobička, kot je določeno v prilogi.

4. Imenovanje revizijske družbe za pre-
gled poslovanja za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za izdelavo revizijskega poročila ra-
čunovodskih izkazov za leto 2000 imenuje
revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkažeta s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblasti-
lom delničarja.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato se skupš-
čina ponovno sestane (drugi sklic).

V drugem sklicu je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.

Gradivo in informacije v zvezi z skupščino
so na voljo v tajništvu uprave družbe.

Gospodarski vestnik, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Št. 027/2000 Ob-28380
Na podlagi točke 7.3. statuta Emona

Maximarket d.d. Ljubljana, Trg republi-
ke 1, uprava Emona Maximarket d.d. vabi
delničarje na

3. redno skupščino,

ki bo v torek, 27. junija 2000 ob 9. uri, v
prostorih restavracije Maxim v Ljubljani, Trg
republike 1.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih

organov, ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli od-

vetnik Dušan Kecman,
– za sestavo notarskega zapisnika se ime-

nuje notar Miro Košak,
– za preštevalki glasov se izvolita Majda

Kamin in Breda Marinšek.
2. Sprejem revidiranega letnega poročila

za leto 1999.
Nadzorni svet in uprava predlagata skupš-

čini, da sprejme naslednji predlog sklepa: na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupščina
sprejme revidirano letno poročilo uprave za
leto 1999.

3. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta Emona Maximarket, d.d.

Predlog sklepov:
A) sklep: v točki 4.0. se naslov dopolni

tako, da se glasi:
“4.0. Osnovni kapital in rezerve”.
B) sklep: doda se nova točka 4.21., ki se

glasi:
“4.21. Družba oblikuje rezerve v višini

10% osnovnega kapitala ter sklad lastnih del-
nic, kot posebno obliko rezerv. Sklad se ob-
likuje v vrednosti, ki ustreza vrednosti deseti-
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ne vseh delnic, ki jih je izdala družba, upo-
števaje knjižno vrednost delnic in zadnje revi-
dirane bilance stanja.”.

C) sklep: črta se dosedanje besedilo toč-
ke 5.6. in nadomesti z novim, tako da se
glasi:

“5.6. Skupščina lahko pri odločanju o de-
litvi dobička sklene, da se generalnemu di-
rektorju izplača udeležba na dobičku druž-
be.”.

D) sklep: doda se nova točka 6.10., ki se
glasi:

“6.10. Skupščina lahko pri odločanju o de-
litvi dobička sklene, da se članom nadzornega
sveta izplača udeležba na dobičku družbe.”.

E) sklep: dosedanja točka 6.10. postane
nova točka 6.11.

F) sklep: spremeni se točka 7.4., tako da
se glasi:

“7.4. Skupščina se skliče vsaj mesec dni
pred sejo z objavo v Ljubljanskem dnevniku
ali s pisnim vabilom vsem delničarjem, v ka-
terem se navede dnevni red ter kraj in čas
seje.”.

4. Predlog delitve dobička za obdobje
1995–1999 in oblikovanje sklada za lastne
delnice.

Nerazporejeni čisti dobiček družbe za le-
to 1995 se v višini 45,713.220 SIT razpore-
di za izplačilo dividend. Čisti dobiček družbe
za leto 1995 v višini 68,743.840,76 SIT
ostane nerazporejen.

Revalorizacija čistega dobička družbe za
leto 1995 v višini 64,787.304,66 SIT osta-
ne nerazporejena.

Čisti dobiček družbe za leto 1996 v višini
119.221,66 SIT ostane nerazporejen.

Revalorizacija čistega dobička družbe za
leto 1996 v višini 31,616.729,46 SIT osta-
ne nerazporejena.

Čisti dobiček družbe za leto 1999 v višini
117,779.505,57 SIT ostane nerazporejen.

Izhajajoč iz prvega odstavka tega sklepa
znaša bruto dividenda na delnico 140 SIT in
jo bo družba izplačala v obdobju od 1. 9.
2000 do 31. 12. 2000.

V višini 396,869.000 SIT se oblikuje
sklad za lastne delnice za namene iz druge
alinee prvega odstavka 240. člena zakona o
gospodarskih družbah (lastne delnice bodo
ponujene zaposlenim v odkup), in sicer:

– v višini 141,000.000 SIT v breme re-
zerv,

– v višini 30,000.000 SIT v breme reva-
lorizacijskega popravka rezerv,

– v višini 47,155.028,30 SIT iz čistega
dobička družbe leta 1995,

– v višini 53,178.184,37 SIT iz čistega
dobička družbe leta 1997,

– v višini 8,333.021,47 SIT iz revaloriza-
cije čistega dobička družbe leta 1997,

– v višini 108,924.503,59 SIT iz čistega
dobička družbe leta 1998,

– v višini 8,278.262,27 SIT iz revaloriza-
cije čistega dobička družbe leta 1998.

5. Imenovanje revizorja za revizijo poslo-
vanja za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: za izvedbo revizije Emo-
na Maximarket, d.d., za leto 2000 se potrdi
revizor revizijske družbe IN Revizije, d.o.o.,
Ljubljana, Linhartova 1.

6. Imenovanje novega člana nadzornega
sveta Emone Maximarket, d.d.

Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini, da za petega člana nadzornega

sveta Emone Maximarket, d.d., imenuje Mi-
lana Marolta.

Zaradi sestave seznama delničarjev in
prevzema glasovalnih listkov vabimo delni-
čarje, da se priglasijo eno uro pred pričet-
kom skupščine, pred tem pa udeležbo na
skupščini prijavijo pisno ali osebno pri družbi
najmanj tri dni pred skupščino (pisna prijava
mora biti v družbi tri dni pred skupščino!).

Udeleženci skupščine se izkažejo z vabi-
lom, osebno izkaznico ali drugo javno listino
s fotografijo in s podpisom na seznamu ude-
ležencev.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo osebe, ki so na dan skupščine vpi-
sane v delniško knjigo in njihovi pooblaščen-
ci.

Pooblastilo je potrebno pred skupščino
predložiti družbi.

O sklepih pod točkami 1., 2., 4., 5. in 6.
dnevnega reda odloča skupščina z večino
oddanih glasov.

O sklepu pod točko 3 odloča skupščina s
3/4 večino pri sklepanju zastopanega kapi-
tala.

Gradiva za skupščino so na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan med 10. in
13. uro, od vključno 26. 5. 2000 do 26. 6.
2000, v tajništvu družbe, Ljubljana, Trg re-
publike 1.

Emona Maximarket d.d. Ljubljana
uprava

generalni direktor Darko Podreberšek

Ob-28385
Na podlagi 13. člena statuta Nove Ljub-

ljanske banke, d.d., Ljubljana uprava in nad-
zorni svet Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub-
ljana, sklicujeta

3. skupščino
Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana,

ki bo dne 27. 6. 2000 ob 12. uri v konfe-
renčni dvorani v pritličju poslovne stavbe na
Trgu republike 3 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti

skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini
prisoten notar Miro Košak iz Ljubljane, ki bo
sestavil zapisnik.

2. Izvolitev delovnih teles
Predlog sklepa: skupščina banke ime-

nuje:
– za predsedujočega Gregorja Dolenca,
– za člane verifikacijske komisije: Ivana

Rudolfa, Marto Sofranič, Olgo Zorman.
3. Sprejem letnega poročila Nove Ljub-

ljanske banke, d.d., Ljubljana za leto 1999 in
predlog delitve dobička za leto 1999.

Predlog sklepa:
1. Na podlagi mnenja nadzornega sveta

sprejme skupščina letno poročilo Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Ljubljana za leto 1999 v
predloženem besedilu.

2. Skupščina banke sprejme mnenje
pooblaščenega revizorja Pricewaterhouse-
Coopers d.d., Ljubljana o revidiranju poslo-
vanja za leto 1999 v predloženem besedilu.

3. Dobiček Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana po davkih za poslovno leto 1999 v
višini 4.165,489.563,24 tolarjev se razdeli
na naslednji način:

– za izplačilo dividend rednim delničar-
jem banke, ki so vpisani v delniško knjigo
konec dneva zaključka skupščine

1.499,999.434,83 tolarjev, kar znaša
217,23 tolarjev na delnico,

– za izplačilo nagrad članom nadzornega
sveta in članom uprave 20,000.000 tolarjev,

– del dobička v višini 2.645,490.128,41
tolarjev ostane nerazporejen.

Dividenda se v nominalnem znesku izpla-
ča v dveh enakih obrokih in sicer v mesecu
juliju in oktobru 2000.

Nagrade v nominalnem znesku se čla-
nom nadzornega sveta in uprave izplačajo
do 30. 7. 2000.

4. Sprejem poslovnega plana Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana za leto
2000.

Predlog sklepa: na podlagi mnenja nad-
zornega sveta sprejme skupščina poslovni
plan Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana
za leto 2000 v predloženem besedilu.

5. Imenovanje revizorja za revizijo poslo-
vanja za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: za izvedbo revizije Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana za leto
2000 se imenuje revizor KPMG Slovenija
d.o.o., Ljubljana.

6. Poročilo Službe notranje revizije za le-
to 1999.

Predlog sklepa: na podlagi mnenja nad-
zornega sveta Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana skupščina sprejme Poročilo Služ-
be notranje revizije za leto 1999 v predlože-
nem besedilu.

7. Firma in sedež banke.
Predlog sklepa: spremeni se firma in se-

dež banke tako, da odslej glasi:
1. Firma banke se glasi: Nova Ljub-

ljanska banka d.d., Ljubljana.
2. Skrajšana firma banke se glasi:

NLB d.d..
3. Banka ima svoj sedež v Ljubljani.

8. Dejavnost banke.
Predlog sklepa: spremeni in dopolni se

dejavnost banke tako, da odslej glasi:
1. Banka je ustanovljena z namenom,

da bo opravljala bančne in druge finančne
storitve, za katere je pridobila predpisano
dovoljenje Banke Slovenije, kot tudi vse dru-
ge posle, ki jih lahko opravlja banka v skla-
du z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Banka lahko v skladu z vsakokrat veljavni-
mi predpisi opravlja posle v Republiki Slove-
niji in v tujini.

2. Dejavnost banke je:
a) Bančne storitve:
– sprejemanje depozitov od fizičnih in

pravnih oseb,
– dajanje kreditov iz sredstev, zbranih z

depoziti, za svoj račun,
– storitve, za katere drug zakon določa,

da jih smejo opravljati samo banke.
b) Finančne storitve:
– kreditiranje vključno s potrošniškimi kre-

diti, hipotekarnimi krediti in financiranjem ko-
mercialnih poslov,

– opravljanje poslov plačilnega prometa,
– izdajanje garancij in drugih jamstev,
– trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi,

vključno z menjalniškimi posli,
– izdajanje in upravljanje s plačilnimi in-

strumenti,
– storitve v zvezi z vrednostnimi papirji po

zakonu, ki ureja trg vrednostih papirjev,
– trgovanje z izvedenimi finančnimi instru-

menti,
– factoring,
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– zbiranje, analiza in posredovanje infor-
macij o kreditni sposobnosti pravnih oseb,

– posredovanje pri prodaji zavarovalnih
polic, po zakonu, ki ureja zavarovalništvo,

– posredovanje pri sklepanju posojilnih in
kreditnih poslov,

– finančni zakup (leasing),
– upravljanje pokojninskih oziroma inve-

stijskih skladov po zakonu, ki ureja pokojnin-
ske oziroma investicijske sklade,

– oddajanje sefov;
c) Pomožne bančne storitve:
– finančno, davčno in drugo poslovno

svetovanje,
– posli upravljanja z nepremičninami,
– upravljanje in vodenje sistema za obde-

lavo podatkov,
– svetovanje, razvoj in oskrba z računal-

niškimi storitvami,
– dejavnosti, povezane s podatkovnimi

bazami,
– obdelava podatkov,
– hramba dragocenih predmetov,
– izobraževalna dejavnost,
– prevoz gotovine in drugih dragocenih

predmetov,
– storitve razvoja bančnih storitev,
– trgovanje s tehnološkimi rešitvami

(know how),
– trgovanje z zlatom,
– pravno svetovanje,
– druge poslovne dejavnosti.

3. Dejavnost banke iz drugega odstav-
ka tega člena se za namene standardne kla-
sifikacije razvrsti v:

J/65.121 – dejavnost bank,
J/65.210 – finančni zakup (leasing),
J/65.220 – drugo kreditno posredništvo,
J/65.230 – drugo finančno posredništvo,

d.n.,
J/66.020 – dejavnost pokojninskih skla-

dov,
J/67.110 – dejavnost finančnih trgov,
J/67.120 – posredništvo z vrednostnimi

papirji,
J/67.130 – pomožne dejavnosti, pove-

zane s finančnim posredništvom,
J/67.200 – pomožne dejavnosti v zava-

rovalništvu in pokojninskih skladih,
K/70.120 – trgovanje z lastnimi nepre-

mičninami,
K/70.200 – dajanje lastnih nepremičnin

v najem,
K/70.320 – upravljanje z nepremičnina-

mi za plačilo ali po pogodbi,
K/71.330 – dajanje pisarniške in raču-

nalniške opreme v najem,
K/71.340 – dajanje drugih strojev in

opreme v najem, d.n.,
K/72.200 – svetovanje in oskrba z raču-

nalniškimi programi,
K/72.300 – obdelava podatkov,
K/72.400 – dejavnosti, povezane s po-

datkovnimi bazami,
K/72.600 – druge računalniške dejavno-

sti,
K/74.110 – pravno svetovanje,
K/74.120 – računovodske, knjigovodske

in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
K/74.140 – podjetniško in poslovno sve-

tovanje,
K/74.600 – poizvedovalne dejavnosti in

varovanje,
K/74.843 – druge poslovne dejavnosti,

d.n.,

M/80.422 – drugo izobraževanje d.n.,
G/51.520 – trgovina na debelo s kovina-

mi in rudami,
G/51.700 – druga trgovina na debelo,
G/52.488 – trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah, d.n.
pri čemer je uprava banke pooblaščena,

da razvrsti dejavnosti iz drugega odstavka
tega člena tudi v druge šifre standardne kla-
sifikacije, kar ne pomeni spremembe dejav-
nosti niti statuta.

9. Predlog dopolnitev in sprememb statu-
ta Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Ljubljana in prečiščeno
besedilo statuta Nove Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana v predloženem besedilu.

10. Ugotovitev neto dolžnikov banke v
nadzornem svetu Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da v
nadzornem svetu Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana ni neto dolžnikov banke.

11. Poročilo o delu nadzornega sveta No-
ve Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa:
1. Skupščina sprejme poročilo o delu

nadzornega sveta.
2. Nadomestilo za udeležbo na posa-

mezni seji nadzornega sveta se določi v na-
slednjih neto zneskih:

– za predsednika 75.000 SIT,
– za namestnika predsednika 64.000 SIT,
– za člane 52.000 SIT.
Skupščine se lahko udeležijo tisti delni-

čarji z glasovalno pravico, ki se v roku 3 dni
pred skupščino prijavijo s potrdilom o številu
delnic.

Delničarji bodo prejeli potrdila o številu
delnic po pošti.

Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
se v enakem roku prijavijo s pooblastilom.

Spremembe statuta s prečiščenim bese-
dilom ter druga gradiva za skupščino so na
vpogled v Sekretariatu Nove Ljubljanske ban-
ke, d.d., Ljubljana na Trgu republike 2, vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.

Če skupščina ob uri, za katero je sklica-
na, ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine ob 14. uri na istem mestu.

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
nadzorni svet

uprava

Št. 1738 Ob-27640
Na podlagi 7.5.3. točke statuta družbe

sklicujem

12. skupščino
družbe IBL Sistemi, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, 27. 6. 2000 ob 15. uri v

sejni sobi Poslovnega centra IBL Ljubljana,
Železna cesta 18.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika, preštevalca gla-

sov in potrditev notarja.
3. Sprejem letnega poročila družbe za le-

to 1999.
4. Razporeditev dobička iz leta 1999 in

nerazporejenega dobička iz prejšnjih let.
5. Sprememba statuta družbe.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.

7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2000.

8. Informacija o poslovnem načrtu IBL
2000.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predsednik uprave in nadzorni svet pred-

lagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:

K 1.  Ugotovi se sklepčnost skupščine.
K 2. Za predsednika skupščine se izvoli

Ivo Garič, za preštevalca glasov Irena Cuder
in Ciril Žgajnar, potrdi se predlagani notar.

K 3. Sprejme se letno poročilo družbe za
leto 1999.

K 4. Čisti dobiček iz leta 1999 v višini
35,055.000 SIT ostane nerazporejen.

– Nerazporejeni čisti dobiček prejšnjih let
v višini 446,881.000 SIT ostane nerazpore-
jen.

– Revalorizacija nerazporejenega dobič-
ka v višini 420,982.000 SIT ostane nerazpo-
rejena.

K 5. Spremeni se 7.4.1. točka statuta, ki
sedaj glasi:

“Nadzorni svet sestavljajo 3 člani, od ka-
terih sta 2 zastopnika interesov delničarjev in
1 predstavnik delavcev.

Spremeni se 7.4.3. točka statuta, ki se-
daj glasi:

“Če svet delavcev ne izvoli svojega člana
v nadzorni svet, se šteje, da ga sestavljata 2
člana.”

K 6. Zaradi poteka mandata sedanjim čla-
nom se izvoli novi nadzorni svet v sestavi:
Jože Vašl, Vojko Lapajne in Andrej Špolar
kot zastopnik delavcev.

Mandatna doba članov nadzornega sveta
je dve leti.

K 7. Za pooblaščenega revizorja za leto
2000 se imenuje In Revizija, d.o.o., Ljubljana.

K 8. Informacija o poslovnem načrtu IBL
2000 se sprejme.

Gradivo k vsem točkam dnevnega reda je
na vpogled v tajništvu predsednika uprave,
Ljubljana, Železna c. 18, ob delavnikih med
10. in 12. uro.

Morebitne nasprotne predloge sklepov
lahko delničarji pošljejo upravi v pisni obliki v
sedmih dneh po objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki oziroma pooblaš-
čenci. Pooblaščenci morajo imeti pooblasti-
lo, ki ga družba shrani.

Če skupščina ob napovedani uri ne bi bila
sklepčna, bo nova seja z enakim dnevnim
redom istega dne v istih prostorih ob 16. uri.
V tem primeru bo skupščina odločala ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapitala.

IBL Sistemi, d.d., Ljubljana

Ob-27644
Na podlagi določil statuta delniške druž-

be MIK Modna konfekcija, d.d., Prebold di-
rektor družbe sklicuje

5. redno skupščino družbe,

ki bo dne 29. 6. 2000 ob 14. uri v pro-
storih Kinodvorane Prebold.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti skupščine in izvolitev organov skupšči-
ne ter potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-
ščina sklepčna in lahko veljavno odloča.
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Imenuje se predsednik skupščine, zapi-
snikar, dva preštevalca glasov in notar.
Skupščina potrdi predlagani dnevni red.

2. Sprejem letnega poročila o poslovanju
družbe za leto 1999 z mnenjem nadzornega
sveta in mnenjem revizijske hiše in sklepanje
o pokrivanju izgube.

Predlog sklepa: 1. sprejme se letno po-
ročilo o poslovanju družbe za leto 1999 ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta in po-
ročilom revizijske hiše;

2. izguba v poslovnem letu 1999 se po-
krije v breme revalorizacijskega popravka ka-
pitala.

3. Imenovanje revizorskega organa za le-
to 2000.

Predlog sklepa: imenuje se predlagani
revizor za leto 2000.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina imenuje člane

nadzornega sveta po predlogu.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Preboldu vsak delovni dan od 8. do 13. ure.

Delničarji lahko sporočajo svoje predlo-
ge družbi v 7 dneh po objavi zasedanja
skupščine. Predlogi morajo biti pisni, obraz-
loženi in posredovani na sedež družbe.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic z oznako A, B, D oziroma njihovi pooblaš-
čenci in zakoniti zastopniki.

Pogoj za udeležbo in glasovanje na skupš-
čini je, da delničar oziroma njegov pooblaš-
čenec tri dni pred pričetkom skupščine pi-
sno napove svojo udeležbo pri upravi.

Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo po-
slati tudi pooblastilo, ki mora vsebovati splo-
šne podatke (ime, priimek, naslov, rojstni
podatek) pooblastitelja in pooblaščenca, šte-
vilo glasov, kraj in datum ter lastnoročni pod-
pis pooblastitelja.

Dvorana bo odprta od 13. ure dalje. Del-
ničarje prosimo, da se zaradi ugotavljanja
prisotnosti na podlagi dokumenta o identifi-
kaciji, podpisa seznama prisotnih udeležen-
cev in prevzema glasovnic zglasijo na mestu
zasedanja skupščine vsaj pol ure pred pri-
četkom skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje z istim dnevnim redom istega
dne na mestu prvega sklica ob 15. uri. Ob
ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega kapitala.

MIK Modna konfekcija, d.d.,
direktor

Št. 62 Ob-28018
Integral AP Tržič, d.d., Predilniška 1,

Tržič, uprava družbe na podlagi 5.5. točke
statuta družbe sklicuje

5. skupščino delničarjev,

ki bo dne 30. 6. 2000 ob 10. uri v Hotelu
Bor, Preddvor Grad Hrib, Hrib 40, Preddvor.

Za sejo skupščine predlagam naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti in sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina je sklepčna,
potrdi se predlagani dnevni red.

2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednika

in preštevalca glasov po predlogu uprave, na

seji je navzoč vabljeni notar in člani NS.
3. Obravnava in potrditev letnega poroči-

la o poslovanju za leto 1999, skupaj s poro-
čilom revizijske družbe in mnenjem NS.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju za leto 1999, skupaj s poroči-
lom revizijske družbe in mnenjem nadzor-
nega sveta.

4. Predlog o uporabi dobička iz leta
1999.

Predlog sklepa: dobiček v višini
86.640,61 SIT se razporedi v rezervni sklad
družbe.

5. Imenovanje članov NS.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je doseda-

njim članom NS: Emilu Milanu Pintarju, Bar-
bari Gunčar in Janezu Klemencu mandat po-
tekel. Za nove člane NS se imenuje: Ivanka
Zupančič Gaber, Brane Žiberna in Danijel
Starman.

6. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: na predlog NS se za revi-

diranje računovodskih izkazov za leto 2000
imenuje revizijska družba Podboršek, k.d. iz
Ljubljane.

Delničarje pozivamo, da vse svoje predlo-
ge in pripombe za spremembo dnevnega re-
da skupščine v skladu s statutom družbe do-
stavijo upravi podjetja v pismeni obliki, najka-
sneje v 12 dneh po objavi sklica skupščine.

Gradivo
Celotno gradivo je delničarjem na vpo-

gled na sedežu podjetja Integral AP Tržič,
d.d., Predilniška c. 1, Tržič, in sicer vsak
delovni dan med 9. in 13. uro pri Dragici
Stojakovič.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Udeležba
na skupščini ali uresničevanje glasovalne pra-
vice sta pri tistih delničarjih, ki niso pooblastili
finančne organizacije ali niso pristopili v zdru-
ženje delničarjev, pogojena s prijavo upravi
družbe najkasneje 3 dni pred skupščino.

Člani nadzornega sveta se lahko udeleži-
jo skupščine tudi, če niso delničarji.

Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost, se opravi nova seja skupščine
naslednji dan ob isti uri, v istem kraju in z
istim dnevnim redom, na kateri se veljavno
odloča, ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Integral AP Tržič, d.d.,
nadzorni svet

uprava

Št. 52/00 Ob-28023
Na podlagi določil statuta družbe Varnost

Ljubljana, d.d., Staničeva 41, Ljubljana, skli-
cuje uprava družbe

4. skupščino družbe
Varnost Ljubljana, d.d., Ljubljana,

ki bo v četrtek 29. 6. 2000 ob 13. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Staničeva 41.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Izvolijo se telesa skupščne: za pred-
sednika Matjaž Verbole, za preštevalko glasov
Vesna Alibabić, za notarja Jože Rožman.

2. Sprejem letnega poročila uprave o po-
slovanju družbe v letu 1999 z mnenjem nad-
zornega sveta in revizijske hiše.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo o poslovanju družbe za leto 1999.

3. Razporeditev dobička iz leta 1999.
Predlog sklepa: ustvarjeni čisti dobiček iz

leta 1999 v višini 65,665.085,91 SIT osta-
ne nerazporejen. Ves nerazporejen dobiček
starejši od 5 let na dan 31. 12. 1994 v višini
11,985.444,06 SIT pa se preknjiži na druge
rezerve.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2000 se imenuje revizijska družba Iteo
Abeceda, Podjetje za revizijo in sorodne sto-
ritve Ljubljana, d.o.o.

Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo vsi imetniki delnic družbe. Gla-
suje se osebno ali po pooblaščencu ali za-
stopniku. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in mora biti pred
sejo predloženo skupščini. Delničarji mora-
jo svojo udeležbo predhodno pisno sporo-
čiti na naslov družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro. Če skupščina v času
sklica ne bo sklepčna bo ponovno zaseda-
nje istega dne ob 15. uri na istem mestu. Ob
drugem oklicu veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Varnost Ljubljana, d.d., Ljubljana
direktor

Ob-28027
Na podlagi 42. in 43. člena statuta druž-

be Naravno zdravilišče Topolšica, d.d., To-
polšica 77 sklicujem

3. skupščino
delniške družbe Naravno zdravilišče

Topolšica, d.d., Topolšica 77,
ki bo v četrtek, 29. 6. 2000 ob 11. uri na

sedežu družbe v seminarski dvorani hotela
Vesna.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev nav-

zočnosti.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine

(predsednik, dva preštevalca) in predstavitev
notarja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-
zornega sveta skupščina imenuje za pred-
sednika skupščine Ivana Tajnška, za prešte-
valca glasov Ireno Žgank in Jožico Šimek.

Seji prisostvuje vabljeni notar Avgust Ri-
bič.

3. Sprejem poslovnega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme predlagano poslovno poročilo
za leto 1999.

4. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička iz leta 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta ostane
dobiček iz leta 1999 v višini 6,163.000 SIT
nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina družbe imenuje za revizorja
za poslovno leto 2000 pooblaščeno revizij-
sko družbo EBIT, d.o.o., Velenje.
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Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblasti-
lo mora biti pisno in ves čas trajanja poobla-
stilnega razmerja shranjeno na sedežu druž-
be.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci  in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko do-
stavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasne-
je 3 dni pred sejo skupščine. Pozivamo ude-
ležence, da se ob prihodu na skupščino pri-
javijo v tajništvu družbe najmanj eno uro pred
pričetkom zasedanja skupščine, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak

delovni dan v upravi družbe od 10. do
12. ure.

Delničarji lahko svoje nasprotne predlo-
ge k posameznim točkam dnevnega reda
pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh
od objave sklica.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje na istem mestu čez eno uro. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Naravno zdravilišče Topolšica, d.d.,
uprava družbe

Ob-28031
Uprava družbe in nadzorni svet družbe

Alpetour-Bandag, d.d., na podlagi 29. čle-
na statuta sklicujeta

5. redno skupščino
delničarjev družbe,

ki bo v torek dne 27. junija 2000 ob 12.
uri v sejni sobi, v medetaži hotela Transturist
v Škofji Loki, Kapucinski trg 9.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine:
a) ugotovitev udeležbe,
b) izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Na predlog uprave se imenuje predlagani

predsednik Vera Renko in dva preštevalca
glasov: Jana Berčič in Jože Winkler.

Ugotovi se prisotnost notarja.
2. Poročilo uprave o poslovanju v poslov-

nem letu 1999.
Predlog sklepa:
a) na predlog uprave in na podlagi pozitiv-

nega mnenja nadzornega sveta družbe se
letno poročilo uprave o poslovanju v poslov-
nem letu 1999 sprejme v predloženi vsebini
in obliki,

b) sprejme se revizijsko poročilo o poslo-
vanju družbe za leto 1999.

3. Obravnava in sprejem predloga o raz-
poreditvi dobička iz leta 1999.

Na predlog uprave in na podlagi pozitiv-
nega mnenja nadzornega sveta družbe se
predlagajo skupščini naslednji sklepi:

1. Iz revaloriziranega  nerazporejenega
dobička iz leta 1995 povečanega še za pri-
padajočo revalorizacijo do dneva skupščine
se nameni 8,716.460 SIT za izplačilo divi-
dende in 458.761 SIT za nagrado upravi.

2. Del dobička iz leta 1999 v višini
74,300.000 SIT se razporedi v rezerve druž-
be, preostanek dobička v višini

74,391.908,82 SIT pa ostane kot nerazpo-
rejeni dobiček.

3. Dividende v znesku 37 SIT bruto na
delnico se izplačajo delničarjem, ki so na
dan seje skupščine vpisani v delniško knjigo
družbe najkasneje v 60 dneh po sklepu
skupščine. Prednostnim delnicam pripada
enaka dividenda kot navadnim delnicam.

4. Imenovanje revizorja
Za revizijo poslovanja družbe za leto 2000

se pooblasti revizijsko hišo Constantia MT &
D, d.o.o., Ljubljana, Vilharjeva 27.

5. Izvolitev novih članov NS družbe.
Predlog sklepa: potrdi se predlog kandi-

datov, ki jih je predlagal nadzorni svet.
6. Določitev višine sejnine za člane nad-

zornega sveta družbe.
Predlog sklepa: potrdi se predlog, ki sta

ga pripravila uprava in NS.
7. Vprašanja in pobude delničarjev
Način glasovanja na skupščini
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati:
– za fizične osebe: priimek in ime poobla-

stitelja, priimek in ime pooblaščenca, število
glasov, kraj in datum ter podpis pooblastitelja,

– za pravne osebe: priimek in ime ter na-
slov pooblaščenca, firmo in število glasov ter
podpis in žig pooblastitelja. Vsaka delnica
daje delničarju en glas.

Gradivo za dnevni red in predlogi sklepov
so na vpogled delničarjem na sedežu družbe
(tajništvo) vsak dan od 10. do 12. ure. Delni-
čarji lahko po objavi sklica skupščine podajo
predloge za sklepe skupščine oziroma nas-
protne predloge k predlaganim sklepom na
sedež družbe. Predlogi so lahko le pisni in
morajo biti razumno utemeljeni.

V primeru, da tokratni sklic skupščine ne
bo uspešen, bomo skupščino ponovili dne
4. julija 2000 ob 12. uri na istem mestu.

Alpetour-Bandag, d.d.,
Podjetje za obnavljanje avtoplaščev

Škofja Loka
direktor

Matevž Oman, dipl. inž.

Št. 32/2000 Ob-28034
Na podlagi 7.6. točke statuta družbe Po-

stojnska jama, turizem, d.d., Jamska c. 30,
Postojna, uprava družbe vabi delničarje na

3. sejo skupščine družbe
Postojnska jama, turizem, d.d., Jamska

c. 30, Postojna,
ki bo v četrtek, dne 29. 6. 2000 ob 10.

uri na sedežu družbe, v prostoru Jamske
restavracije (soba Venecijanka), Jamska c.
30, Postojna.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-

zornega sveta se za predsednika skupščine
imenuje Danica Klemenc, za preštevalca gla-
sov pa Andrea Šabec in Matej Sotlar.

Skupščini bo prisostvoval notar Aleksan-
der Ternovec.

3. Obravnava in sprejem letnega poročila
za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme letno poročilo družbe za leto
1999 v predlaganem besedilu.

4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta ostane
dobiček iz leta 1999 v višini 10,080.299,29
SIT, nerazporejen.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za poslovno leto
2000 imenuje revizijska hiša IN Revizija,
d.o.o., Ljubljana.

6. Razširitev namenov sklada lastnih del-
nic.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-
zornega sveta se nameni sklada lastnih del-
nic razširijo za prvo, drugo in tretjo alineo
prvega odstavka 240. člena zakona o gos-
podarskih družbah.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas tra-
janja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in
so vpisani v centralnem registru pri KDD, po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu
direktorja vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne na-
sprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je skupš-
čina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
Postojnska jama, turizem, d.d., Postojna

uprava družbe

Ob-28061
Na podlagi določil ZGD in statuta družbe

uprava družbe Kočevski tisk, d.d. objavlja
sklic

3. redne seje skupščine
družbe Kočevski tisk, d.d.

ki bo 30. junija 2000 ob 12. uri v sejni
sobi hotela Valentin v Kočevju.

Dnevni red:
Na skupščini bo prisotna vabljena notar-

ka Nina Češarek.
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-

zornega sveta se imenuje za predsednika
skupščine Marjana Bastarja za preštevalki
glasov Andreja Tomšič in Nevenka Hočevar.

3. Obravnava in sprejem Letnega poroči-
la za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-
zornega sveta skupščina sprejme letno po-
ročilo družbe za leto 1999 v predlaganem
besedilu.

4. Uporaba dobička družbe za leto 1999.
Na predlog uprave in nadzornega sveta

družbe se dobiček družbe za leto 1999 v
višini 2,552.000 SIT razporedi v rezerve
družbe, v višini 2,552.000 SIT pa ostane
nerazporejen.
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5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta družbe se za revizorja družbe za leto
2000 imenuje Rödl & Partner, Družba za
revizijo in davčno svetovanje, Dunajska 129,
1000 Ljubljana.

6. Določitev višine sejnin nadzornemu
svetu.

Na predlog uprave družbe se določi sej-
nina članom nadzornega sveta in sicer v
višini 30.000 SIT za člana nadzornega sve-
ta in 45.000 SIT za predsednika nadzorne-
ga sveta.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

glasujejo tisti delničarji, ki svoj prihod pisno
najavijo najkasneje 3 dni pred sejo skupšči-
ne upravi družbe.

Delničar lahko za zastopanje na skupšči-
ni in izvrševanje glasovalne pravice pooblasti
drugo osebo.

Pooblastilo mora biti pisno in deponirano
na sedežu družbe ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja.

Skupščina je sklepčna in lahko odloča,
če je na seji zastopanih več kot 15% vseh
glasov.

Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
se pol ure po sklicu izvede nova skupščina
(drugi sklic), ki veljavno odloča ne glede na
število zastopanih glasov.

Gradivo za sejo je na vpogled v prostorih
družbe v tajništvu vsak delovni dan od 10. do
14. ure.

Kočevski tisk, d.d., Kočevje,
uprava

Franc Bartolme

Št. 179 Ob-28077
Na podlagi 7.3 člena statuta Delo Revije

d.d. sklicuje uprava

7. skupščino
družbe Delo Revije, d.d.,

ki bo v torek, dne 27. 6. 2000 ob 14. uri
v okrogli sejni dvorani v pritličju stolpnice
Dunajska 5 v Ljubljani.

Za sejo skupščine predlaga uprava na-
slednji dnevni red in predloge sklepov:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
loge za imenovanje organov skupščine Delo
Revije, d.d.:

a) Predsednik skupščine: mag. Janko
Arah, zaposlen v Arah Consulting, d.o.o.,
Ljubljana;

b) Preštevalci glasov: Matjaž Košir, zapo-
slen v Socius, d.d., Ljubljana in Milena Avsec,
zaposlena v Delo Revije, d.d., Ljubljana;

c) Notar: Nina Češarek z notarsko pisar-
no v Kočevju, Trg zbora odposlancev 66,
Kočevje.

2. Sprejem letnega poročila o poslovanju
družbe v letu 1999.

Predlog sklepa: na podlagi mnenja revi-
zorske družbe PricewaterhouseCoopers,
d.d., Ljubljana in mnenja nadzornega sveta
skupščina sprejme letno poročilo družbe za
leto 1999 z računovodskimi izkazi.

3. Predlog udeležbe uprave na dobičku
za leto 1999.

Predlog sklepa: upravi se za poslovno
leto 1999 izplača udeležba na dobičku druž-
be v bruto znesku 3,405.756,10 SIT.

4. Sprejem delitve čistega dobička za le-
to 1999.

Predlog sklepa: ustvarjeni dobiček druž-
be v letu 1999 v višini 34,479.000 SIT in
dobiček, ustvarjen v preteklih letih v valorizi-
rani višini 29,123.617,80 SIT, se razdeli:

– za udeležbo uprave na dobičku družbe
v bruto znesku 3,405.756,10 SIT,

– za udeležbo članov nadzornega sveta v
bruto znesku 1,250.000 SIT,

– za izplačilo dividende delničarjem v bru-
to znesku 41,624.585 SIT,

– nerazporejeni dobiček iz leta 1999 os-
tane v višini 17,322.276,70 SIT.

Upravičenci do dividend so imetniki na-
vadnih delnic po stanju delniške knjige na
dan sprejetja sklepa o izplačilu dividend.
Družba bo izplačala dividende do 30. 9.
2000.

5. Oblikovanje sklada za lastne delnice.
Predlog sklepa: družba oblikuje sklad za

lastne delnice do višine 10% vrednosti os-
novnega kapitala družbe. V letu 2000 se za
oblikovanje tega sklada uporabi nerazpore-
jeni dobiček za leto 1999 v višini
17,322.276,70 SIT.

6. Predlog imenovanja revizorja za leto
2000.

Predlog sklepa: za revizorja za leto 2000
se imenuje družba PricewaterhouseCoopers
d.d. Ljubljana.

7. Vprašanja in pobude delničarjev
Udeležba na skupščini družbe:
1. Skupščine družbe se lahko udeležijo

delničarji oziroma njihovi pooblaščenci.
2. Za udeležbo na skupščini se delničarji

oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo s potr-
dilom o imetništvu delnic oziroma s pisnim
pooblastilom delničarja in njegovim potrdi-
lom o imetništvu delnic.

3. Pravico da udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti del-
ničarji, ki so vpisani v delniški knjigi na dan
19. 6. 2000.

4. Delničarji ali njihovi pooblaščenci imajo
pravico do udeležbe na skupščini in glasoval-
no pravico pod pogojem, da svojo udeležbo
prijavijo najkasneje tri dni pred skupščino:

– osebno na sedežu družbe, 8. nadstrop-
je, soba 806 pri Mileni Avsec, vsak delovni
dan med 9. in 12. uro,

– po faksu 061/173-81-09, s pripisom
»za skupščino družbe«,

– s priporočeno pošiljko s pripisom »za
skupščino družbe«.

5. Udeležence skupščine prosimo, da se
eno uro pred pričetkom seje skupščine prija-
vijo predstavniku družbe na prijavnem mestu
(okrogla sejna dvorana v pritličju stolpnice
Dunajska 5 v Ljubljani). S podpisom na sez-
namu delničarjev potrdi delničar oziroma
pooblaščenec svojo prisotnost na skupščini
ter prevzame glasovalne lističe. Za udeležbo
na skupščini se fizične osebe izkažejo z
osebnim identifikacijskim dokumentom,
pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.

Gradivo za skupščino družbe: vsa gradiva
so na vpogled vsak delovni dan od objave
sklica skupščine do dne 26. 6. 2000, v času
med 9. in 12. uro pri Mileni Avsec (tel.
173-81-01).

Predlogi delničarjev: vsak nov predlog
delničarjev mora biti skupaj z obrazložitvijo v
pisni obliki vložen na sedežu družbe v 10
dneh po objavi sklica skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine
Če ob napovedani uri skupščina ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
isti dan v istih prostorih ob 14.30. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Delo Revije, d.d.,
uprava Andrej Lesjak

Ob-28078
Uprava Loške komunale, d.d., Škofja Lo-

ka, skladno s 17. členom statuta sklicuje in
vabi delničarje na

6. skupščino
delniške družbe Loška komunala,

oskrba z vodo in plinom d.d. Škofja
Loka, Kidričeva c. 43 a,

ki bo 28. 6. 2000 ob 12. uri v poslovni
stavbi Loške komunale, d.d., Škofja Loka,
Kidričeva cesta 43a, Škofja Loka z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepč-
nost.

2. Izvolitev delovnih teles.
Predlogi sklepov:
a) Izvolijo se: predlagani predsednik

skupščine in dva preštevalca glasov,
b) Za sestavo notarskega zapisa se ime-

nuje predlagani notar.
3. Sprejem dnevnega reda:
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Sprejem sprememb statuta družbe
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane

spremembe statuta družbe.
5. Sprejem letnega poročila za leto 1999

in delitev dobička.
Predlogi sklepov:
a) Sprejme se revizijsko poročilo o revidi-

ranju računovodskih izkazov za leto 1999;
b) Sprejme se letno poročilo za leto 1999

v predloženem besedilu;
c) Sprejme se predlagana delitev do-

bička.
6. Oblikovanje sklada lastnih delnic
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic po predlogu.
7. Imenovanje revizijske družbe za leto

2000.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

gano revizijsko družbo Plus revizijo d.o.o.,
Ljubljana, za revidiranje računovodskih izka-
zov za poslovno leto 2000.

8. Določitev nagrade oziroma sejnine za
člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: potrdi se predlagana viši-
na nagrad oziroma sejnin za člane nadzorne-
ga  sveta za obdobje med 5. in 6. zaseda-
njem skupščine.

Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
imetniki imenskih delnic, ki so kot delničarji
vpisani v delniško knjigo oziroma pri KDD
najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine.

Seznam delničarjev je na vpogled vsake-
mu delničarju dva delovna dneva pred zase-
danjem skupščine na sedežu družbe od 7.
do 13. ure.

Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali po svojih pooblaščen-
cih oziroma zastopnikih.

Pooblaščenci morajo predložiti pisna
pooblastila skladna z veljavno zakonodajo.
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Vsaka navadna imenska delnica ima en
glas.

Gradivo s predlogi sklepov za vse točke
dnevnega reda prejmejo vsi delničarji oseb-
no ali po pošti najmanj 30 dni pred dnevom
zasedanja skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne t.j. 28. 6. 2000 ob
12.30 v istem prostoru.

Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Loška komunala, d.d., Škofja Loka
uprava družbe

Ob-28079
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in člena 7/3 statuta družbe
CTJ, d.d., Ljubljana, sklicuje uprava

5. skupščino
delniške družbe CTJ, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 5. julija 2000 ob 10. uri v sobi

B na sedežu družbe CTJ, d.d., Ljubljana,
Vilharjeva 21.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in izvolitev delovnih teles skupščine:
a) predsednika,
b) verifikacijske komisije,
c) imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-

dujočega skupščine, tričlansko verifikacijsko
komisijo ter imenuje notarja po predlogu skli-
catelja.

Predlogi:
– predsednica: Vita Gačeša,
– verifikacijska komisija: Maja Lazar, Di-

mitrij Lenarčič, Ljuba Pučko,
– notarka: Majda Lokošek.
2. Sprejem letnega poročila uprave o po-

slovanju družbe v letu 1999 z mnenjem nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo uprave o poslovanju družbe v letu 1999 z
mnenjem nadzornega sveta.

3. Odpoklic člana nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: sprejme se odpoklic čla-
na nadzornega sveta družbe skladno z 266.
členom zakona o gospodarskih družbah. Jel-
ka Logar je prenehala z delovnim razmerjem
v družbi.

4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba

statuta družbe in sicer se spremeni točka
6.1. statuta družbe in se glasi: nadzorni svet
šteje tri člane.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da

dosedanjim članom nadzornega sveta pote-
če mandat 8. 7. 2000 in se ponovno izvoli tri
dosedanje člane nadzornega sveta kot pred-
stavnike delničarjev:

1. Jasmina Opeka,
2. Maja Makovec,
3. Francka Gabron.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu
družbe CTJ, d.d., Ljubljana od dneva obja-
ve dnevnega reda vsak delovnik med 9. in
12. uro.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji sami ali njihovi pooblaščenci. Vsak del-

ničar ali njegov pooblaščenec mora svojo
udeležbo na skupščini najaviti najpozneje 3
dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki
na sedežu CTJ, d.d., Ljubljana.

Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

glasujejo na skupščini na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo preložena za eno uro, po tem
času (11.00) pa bo skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delničarjev oziroma
zastopanega osnovnega kapitala.

CTJ, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-28080
V skladu s 15. členom statuta Remont

d.d., Oblakova 30, Celje, uprava delniške
družbe sklicuje

6. skupščino delničarjev
Remont d.d.

v ponedeljek, 26. junija 2000 ob 9. uri v
poslovnih prostorih družbe na Oblakovi 30,
Celje.

Dnevni red :
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov

in imenovanje notarja.
2. Poročilo preštevalcev in ugotovitev

sklepčnosti.
3. Letno poročilo za leto 1999 s poroči-

lom nadzornega sveta in mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-

lo za leto 1999 v predlagani vsebini s poroči-
lom nadzornega sveta in mnenjem revizorja.

4. Razporeditev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: dobiček se razporedi v

skladu s predlogom uprave.
5. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: odobri se nagrada nad-

zornemu svetu za dobro delo v predlagani
višini.

6. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: za revizijsko družbo v le-
tu 2000 se imenuje Ernst&Young d.o.o.,
Ljubljana.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro
pri Mateji Smerkolj.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in oddani v 7. dneh po objavi
dnevnega reda skupščine na sedežu družbe.

Seje skupščine se lahko udeleži vsak del-
ničar sam ali njegov pooblaščenec pod po-
gojem, da svojo udeležbo pisno najavi naj-
pozneje 3 dni pred zasedanjem na sedež
družbe.

Delničarji se izkažejo s potrdilom (izpi-
som) od KDD ali člana KDD, ki ne sme biti
starejše od 5 dni.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 10. uri v istem prostoru. V drugem sklicu
bodo udeleženci sprejemali sklepe ne glede
na število prisotnih članov delničarjev - ka-
pitala.

Remont, d.d.
Celje

Št. 21/00 Ob-28081
Na podlagi 30. člena statuta, poslovnika

o delu skupščine družbe Mestna optika,

Proizvodnja optičnih inštrumentov in prodaja
fotografske opreme d.d., Kongresni trg 9,
Ljubljana, ter v skladu z zakonom o gospo-
darskih družbah, sklicujeta nadzorni svet in
uprava

VI. skupščino
delničarjev družbe Mestna optika,

Proizvodnja optičnih inštrumentov in
prodaja fotografske opreme d.d.,

ki bo dne 29. 6. 2000 ob 9. uri v prosto-
rih družbe Aktiva Group d.o.o., Dunajska
156, Ljubljana,

1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev dveh
preštevalcev glasov. Seji skupščine bo prisos-
tvovala vabljena notarka mag. Nina Češarek.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine ter se izvolita dva preštevalca gla-
sov.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi pozitivnega mnenja revizorske hiše
ter nadzornega sveta družbe se sprejme let-
no poročilo družbe za leto 1999.

3. Obravnava predloga uprave za upora-
bo dobička družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: čisti dobiček družbe za
leto 1999 v višini 30,063.000 SIT ostane
nerazporejen.

4. Sprememba sejnin za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: skupščina se odloči, da
sejnina za predsednika nadzornega sveta
znaša 50.000 SIT za člane nadzornega sve-
ta 40.000 SIT.

5. Imenovanje finančnega revizorja druž-
be za leto 2000.

Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 2000 se imenuje družba
RFR-Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta
111, Ljubljana.

Gradivo za skupščino: gradivo za skupš-
čino je na vpogled vsem delničarjem družbe
na sedežu družbe, Kongresni trg 9, v Ljublja-
ni, vsak delovni dan, med 9. in 11. uro.

Udeležba in uresničevanje glasovalne pra-
vice: skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki v skladu s 31. členom sta-
tuta družbe svojo udeležbo pisno prijavijo
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.

Sklepčnost skupščine: če ob začetku za-
sedanja skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje isti dan ob 9.30 na istem
mestu. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Mestna optika, d.d.,
predsednik nadzornega sveta

Jordan Eržen
direktor Slavko Fašalek

Ob-28147
Na podlagi 16. in 17. člena statuta Ban-

ke Koper, d.d., sklicuje uprava Banke Ko-
per, d.d.

16. skupščino
Banke Koper, d.d.,

ki bo v četrtek, 29. junija 2000 ob 12. uri
v veliki sejni dvorani Banke Koper d.d., Pri-
staniška ulica 14, VI. nadstropje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsed-

nika skupščine, verifikacijske komisije, dveh
preštevalcev glasov in predstavitev notarja.
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Predlog sklepa: za člane organov skupš-
čine se izvolijo:

– za predsednika skupščine Mirko Pav-
šič,

– v verifikacijsko komisijo Marinela Jan-
kovič za predsednico in Leon Klemše in Mar-
kos Ventin za člana,

– za preštevalki glasov Tadeja Kranjc in
Loredana Kert,

Notarski zapisnik bo sestavila notarka Ne-
venka Kovačič iz Kopra.

2. Poročilo verifikacijske komisije o
sklepčnosti skupščine:

Predlog sklepa: na podlagi poročila verifi-
kacijske komisije o udeležbi na skupščini
skupščina ugotavlja, da je sklepčna in da
lahko veljavno odloča.

3. Letno poročilo Banke Koper, d.d., za
leto 1999 z računovodskimi izkazi, poslov-
nim poročilom in mnenjem revizorske hiše
Pricewaterhouse Coopers Ljubljana d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta sprejme
skupščina revidirano letno poročilo Banke
Koper d.d. za leto 1999.

4. Razporeditev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejema pred-

log uprave z mnenjem nadzornega sveta za
delitev dobička banke za leto 1999 ter neraz-
porejenega dobička iz preteklih let, in sicer;

Čisti dobiček Banke Koper iz leta 1999 v
višini 1.620,008.564,63 SIT ostane neraz-
porejen. Nerazporejen ostane tudi revalorizi-
ran dobiček M banke v višini 23,883.403,91
SIT, ugotovljen ob pripojitvi.

Revaloriziran nerazporejen dobiček iz pre-
teklih let v višini 1.094,231.829,35 se raz-
poredi za:

a) dividende 1.038,554.000 SIT,
b) udeležbo nadzornega sveta

11,539.000 SIT,
c) udeležbo predsednika uprave v dobič-

ku 5,066.000 SIT
d) dopolnitev sklada lastnih delnic

39,072.829,35 SIT.
Udeležbe v dobičku se izplačajo v goto-

vini.
Bruto dividenda na delnico za leto 1999

znaša 2.000 SIT.
Do izplačila dividende je upravičen delni-

čar banke, ki je vpisan v delniški knjigi pri
Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na
dan zasedanja skupščine banke. Dividende
in udeležbo na dobičku se izplača najkasne-
je do 30. 7. 2000.

5. Letno poročilo o notranjem revidiranju
za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejema let-
no poročilo o notranjem revidiranju za leto
1999 z mnenjem nadzornega sveta.

6. Sklep o povečanju osnovnega kapitala
banke.

Predlog sklepa: osnovni kapital Banke
Koper d.d., ki znaša 531,359.000 SIT in je
razdeljen na 531.359 rednih imenskih del-
nic, ki glasijo na nominalno vrednost 1.000
SIT in so izdane v nematerializirani obliki se
poveča za 4.782,231.000 SIT s preobliko-
vanjem vplačanega presežka kapitala v višini
1.526,195.000 SIT in revalorizacijskih po-
pravkov kapitala v višini 3.256,036.000 SIT
v osnovni kapital.

Po povečanju znaša osnovni kapital
5.313,590.000 SIT in je razdeljen na
531.359 rednih imenskih delnic, ki glasijo

na nominalno vrednost 10.000 SIT. Novo
izdane delnice v nematerializirani obliki z no-
minalno vrednostjo 10.000 SIT zamenjajo
stare delnice.

7. Spremembe in dopolnitve statuta Ban-
ke Koper, d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejema
spremembe in dopolnitve statuta Banke Ko-
per, d.d., s prečiščenim besedilom.

8. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog nadzornega sveta, da se za revizorja
letnega poročila Banke Koper, d.d., Koper
za leto 2000 imenuje revizorsko duržbo Pri-
cewaterhouse Coopers d.d. Ljubljana.

Predlagatelji sklepov:
K 1., 3., 4. in 5 točki uprava,
K 6. in 7. točki uprava in nadzorni svet,
K 8. točki nadzorni svet.
Udeležba na seji
Skupščine se lahko udeležijo in imajo pra-

vico do odločanja delničarji banke in njihovi
pooblaščenci oziroma zastopniki, ki najka-
sneje do 26. junija 2000 (tri dni pred skupš-
čino) pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarji, ki imajo sami ali skupaj z drugi-
mi delničarji najmanj 5 % glasov v skupščini
banke, lahko po sklicu zahtevajo objavo
predmeta, o katerem bo skupščina sklepala,
če je objavo mogoče zagotoviti v roku 15 dni
po sklicu skupščine.

Delničar uresničuje svoje pravice na
skupščini osebno, po pooblaščencu ali za-
konitem zastopniku.

Pooblaščenec se mora izkazati s poobla-
stilom, zakoniti zastopnik pa z ustrezno listino.

Delničarji prejmejo pred začetkom zase-
danja glasovnice za odločanje na skupščini,
ko predložijo izpolnjene prijavnice oziroma
pooblastila.

Gradivo s predlogi sklepov, vključno s
spremembami in dopolnitvami ter čistopisom
statuta, bo na voljo od 26. 5. 2000 dalje v
tajništvu uprave banke, soba 505, V. nad-
stropje.

Če skupščina ob določeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri na istem kraju. Na ponovnem za-
sedanju bo skupščina veljavno sklepala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Banka Koper, d.d.,
uprava

član uprave Igor Kragelj
predsednik uprave Vojko Čok

Ob-28148
Na podlagi statuta družbe sklicujem

8. skupščino
podjetja Certa, d.d., Cerkno,

ki bo dne 26. junija 2000 ob 10. uri v
prostorih salona hotela Cerkno, Sedejev
trg 8.

Predlagam dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: potrdi se predsednika in

dva člana predsedstva.
2. Poročilo o realizaciji sklepov 7. skupš-

čine družbe.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo o reali-

zaciji sklepov 7. skupščine družbe.
3. Poslovno poročilo za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-

ročilo za leto 1999.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2000

se imenuje ITEO – Abeceda, d.o.o., Ljub-
ljana.

5. Razdelitev dobička.
Predlog sklepa:
– izplača se dividenda v višini 87 SIT na

delnico,
– izplača se znesek 3,000.000 SIT za

sofinanciranje obnove cerkve Sv. Jerneja, ki
je kulturno-zgodovinski spomenik.

– 96,901.919,80 SIT se razporedi v re-
zerve.

Glasovalna pravica
Pravico do glasovanja na skupščini ima

delničar, ki je najmanj 10 dni pred sejo
skupščine vpisan v knjigo delničarjev in pi-
sno najavi družbi svojo udeležbo na skupšči-
ni najmanj 3 dni pred sejo skupščine. Za
delničarje, ki so imenovali pooblaščenca,
uresničuje glasovalno pravico pooblaščenec.

Ponoven sklic skupščine
V primeru nesklepčnosti bo ponovno za-

sedanje skupščine 26. 6. 2000 ob 11. uri
na istem mestu.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na

vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe
vsak delovni dan do zasedanja od 11. do
13. ure.

Certa, podjetje za upravljanje
in investiranje,  d.d., Cerkno

direktor

Ob-28146
Na podlagi 30. člena statuta družbe VIPA

družba za finančno poslovanje in razvoj
d.d. Nova Gorica, Kidričeva 7, Nova Gori-
ca, sklicuje uprava

11. skupščino delničarjev,

ki bo v torek, 27. junija 2000 ob 12. uri v
sejni sobi Banke Vipa d.d., Kidričeva 7, No-
va Gorica.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev obja-

ve o sklicu skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsed-

nika, verifikacijsko komisijo, notarko in zapi-
snikarja.

3. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
4. Pregled zapisnika 10. skupščine s po-

ročilom o izvršitvi sklepov.
5. Letno poročilo uprave o poslovanju

družbe Vipa d.d. Nova Gorica, v letu 1999 z
mnenjem nadzornega sveta in poročilom re-
vizijske hiše o opravljeni reviziji za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe Vipa d.d. Nova
Gorica, v letu 1999 z mnenjem nadzornega
sveta in revizijskim poročilom o reviziji raču-
novodskih izkazov za leto 1999.

6. Ugotovitev dobička in predlog uprave
za delitev dobička z mnenjem nadzornega
sveta

Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave in na podlagi mnenja nadzornega sve-
ta odloča, da se dobiček iz leta 1998 v zne-
sku 6,104.992,17 SIT se v celoti razporedi
za dividende. Dobiček iz leta 1999 v znesku
16,950.469,52 SIT se razporedi za:

– dividende 7,964.707,83 SIT,
– nagrade članom nadzornega sveta v

delnicah 252.000 SIT,
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– nerazporejeni dobiček 8.733.761,69
SIT.

Dividenda znaša 4.860 SIT bruto na eno
delnico. Družba bo delničarjem izplačala di-
vidende za leto 1999 najkasneje v 15 dneh
od sprejema sklepa na skupščini na način, ki
ga določi uprava družbe. Do dividende so
upravičeni lastniki navadnih imenskih delnic
družbe Vipa d.d. Nova Gorica, vpisani v del-
niško knjigo na dan 30. 6. 2000.

7. Imenovanje finančnega revizorja za le-
to 2000.

Predlog sklepa: skupščina banke imenu-
je za finančnega revizorja za leto 2000 revi-
zijsko družbo Podboršek Revizijska družba
k.d. Ljubljana.

Delničarji bodo na 11. redni skupščini
odločali o objavljenih predlogih po posamez-
nih točkah dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji. Do glasovanja so upravičeni delničarji,
vpisani v delniško knjigo vsaj 5 delovnih dni
pred dnevom skupščine (vpisani do 21. 6.
2000) in ostanejo vpisani do konca seje ter
so svojo udeležbo na skupščini prijavili upra-
vi najkasneje tri dni pred skupščino.

Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi poob-
laščenci, predložijo pred začetkom skupšči-
ne veljavno pooblastilo.

Gradivo za skupščino bo delničarjem po-
slano po pošti v roku 8 dni od objave vabila
in dnevnega reda.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne, to je 27. 6. 2000
ob 12.30 na istem kraju. Skupščina bo tedaj
veljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

VIPA, d.d., Nova Gorica
direktorica

Ob-28150
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške

družbe Konfekcija Jutranjka Sevnica d.d.,
Radna 3, Sevnica, sklicuje uprava

5. skupščino
delniške družbe Konfekcija Jutranjka

Sevnica, d.d., Radna 3, Sevnica
ki bo dne 29. 6. 2000 ob 12 uri na

sedežu družbe v Sevnici, Radna 3, v prosto-
rih sejne sobe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in izvolitev delovnih teles ter določitev
notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
Sprejme se sklep o imenovanju zapisnikarja,
dveh preštevalcev glasov in določitvi notarja.

2. Izvolitev stalnega predsednika skupš-
čine.

Predlog sklepa: skladno z drugim odstav-
kom 6. člena poslovnika o delu skupščine
se za predsednika skupščine za dobo štirih
let izvoli Dušan Kecman, univ. dipl. jur.

3. Sprejem letnega poročila z mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo uprave o poslovanju družbe v letu 1999 z
mnenjem nadzornega sveta.

4. Poročilo o delo nadzornega sveta za
obdobje 1996–2000.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo nad-
zornega sveta za obdobje 1996-2000.

5. Volitve članov nadzornega sveta, ki za-
stopajo interese delničarjev.

Predlog sklepa: v nadzorni svet družbe
Konfekcija Jutranjka Sevnica d.d. se izvolijo:

– Ignac Dolenšek,
– Janez Pajek,
– Jože Tepina,
– Marjan Kurnik.
Člani nadzornega sveta so izvoljeni za do-

bo štirih let. Novo izvoljenim članom nadzor-
nega sveta prične teči mandat s 16. 7. 2000.
S tem dnem preneha mandat dosedanjim
članom nadzornega sveta.

6. Informacija o predstavnikih delavcev
družbe v nadzornem svetu, ki jih je izvolil svet
delavcev.

V nadzorni svet so bili s strani sveta delav-
cev izvoljeni: Marija Cizelj, Breda Mijovič in
Mojca Jazbec.

7. Imenovanje revizorja računovodskih iz-
kazov za leto 2000.

Predlog sklepa: za revizorja računovod-
skih izkazov za leto 2000 se imenuje predla-
gani revizor Ripro, Družba za revizijo, podjet-
niško svetovanje in razvoj d.o.o. Efenkova
61, Velenje.

8. Pokrivanje izgube iz leta 1999
Predlog sklepa: izguba iz leta 1999 v zne-

sku 340,422.000 SIT se pokrije iz sredstev
rezerv, revalorizacije rezerv in dela revalori-
zacije kapitala.

9. Sprememba statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be statuta delniške družbe v predlaganem
besedilu.

Čas zasedanja: skupščina je sklicana za
29. 6. 2000 ob 12. uri. Če na prvem sklicu
ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zase-
danje skupščine istega dne ob 13. uri. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pismeno, najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine, prijavijo upravi družbe svojo ude-
ležbo na skupščini in so na dan prijave vpisa-
ni v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD. Poob-
laščenec delničarja mora prijavi priložiti tudi
pisno pooblastilo.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti za-
stopniki pravnih oseb pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.

Besedilo predlaganih sprememb statuta
in predmet o katerem sklepa skupščina je za
posamezne točke dnevnega reda delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe od dneva
objave sklica skupščine dalje, vsak delovni
dan med 8. in 12. uro.

Delničarji lahko svoje morebitne nasprot-
ne predloge k posameznim točkam dnevne-
ga reda, ki morajo biti pisni in utemeljeni,
pošljejo upravi v roku enega tedna po objavi
sklica skupščine, priporočeno po pošti ali jih
vložijo neposredno na sedežu družbe.

Konfekcija Jutranjka Sevnica d.d.
uprava

Št. 36/00 Ob-28151
Na podlagi 41. člena statuta družbe Ko-

munalno stanovanjskega podjetja Brežice,
d.d., sklicujem

četrto sejo skupščine
delniške družbe KOP Brežice d.d.,

ki bo v ponedeljek, dne 26. 6. 2000 ob
9. uri v restavraciji pri Blagovnici, Brežice,
Bizeljska cesta 37.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina je sklepčna,
izvolijo se organi skupščine po predlogu
uprave (predsednik skupščine in dva prešte-
valca glasov) in potrdi se dnevni red. Na seji
je navzoč vabljeni notar.

2. Obravnava in sprejem revidiranega po-
slovnega poročila družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme predlagano poročilo o poslovanju
družbe za leto 1999.

3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se do-
biček, izkazan v poslovnih knjigah na dan
31. 12. 1999, brez revalorizacije do dneva
skupščine, razporedi za izplačilo dividend
delničarjem v skupnem znesku 5,447.700
SIT. Dividenda se izplača delničarjem, ki bo-
do na dan 20. 6. 2000 vpisani v delniško
knjigo. Dividenda se izplača najkasneje v 90
dneh po sprejemu sklepa. Preostanek do-
bička v znesku 20,255.777,94 SIT ostane
nerazporejen.

4. Imenovanje revizijske hiše za leto
2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko hišo za leto 2000 se
imenuje družba Dinamic d.o.o. Novo mesto.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico
do sodelovanja in odločanja na skupščini ima-
jo delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
družbe na podlagi podatkov KDD d.d., Ljub-
ljana, na dan 20. 6. 2000, njihovi pooblaš-
čenci in zastopniki.

Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini bodo imeli vsi delničarji, ki bodo
pisno prijavili svojo udeležbo najpozneje tri
dni pred sejo skupščine.

Udeleženci se prijavijo v sprejemni pisar-
ni najmanj eno uro pred pričetkom seje, da
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost,
prevzeli gradivo za glasovanje in se izkazali z
osebnim dokumentom. Pooblaščenci delni-
čarjev se izkažejo z osebnim dokumentom in
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
še z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo
mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna ob napove-
dani uri, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem. V tem primeru
skupščina veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarji morebitne nasprotne predloge
k posameznim točkam dnevnega reda, gle-
de katerih želijo, da so o njih pravočasno
seznanjeni, pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh od objave sklica skupščine s priporo-
čeno pošiljko ali jih podajo neposredno na
sedežu družbe.

Gradivo za skupščino je na vpogled delni-
čarjem na sedežu družbe v splošnem sektor-
ju vsak delavnik od 13. do 14. ure od dneva
objave sklica skupščine naprej.

KOP Brežice, d.d.,
uprava družbe
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Ob-28153
Na podlagi 6.3 člena statuta delniške

družbe Kovina, Kovinsko predelovalno
podjetje d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno
pri Litiji, uprava družbe sklicuje

4. skupščino delničarjev,

ki bo dne 28. 6. 2000 ob 12. uri na
sedežu družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine
po predlogu uprave in nadzornega sveta.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli Valentin Zdravko Špes.

Za preštevalca glasov se izvolita Milojka
Izlakar in Edvard Gril.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Bregar iz Litije.

2. Obravnava in sprejem letnega poročila
in potrditev računovodskih izkazov za leto
1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1999, vključno z bilanco sta-
nja, izkazom uspeha, izkazom finančnih to-
kov in poslovnim poročilom, po predlogu
uprave in na podlagi mnenja nadzornega
sveta.

3. Obravnava in odločanje o razporeditvi
dobička iz leta 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme sklep, da čisti dobiček iz leta 1999
v višini 21,104.165 SIT, ostane v celoti ne-
razporejen.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta, se za revizorja za poslovno leto 2000
imenuje revizijsko družbo Constantia MT&D,
d.o.o., iz Ljubljane.

Gradivo in predlogi sklepov skupščine po
tem dnevnem redu je na razpolago na sede-
žu družbe vsak delavnik od 12. do 14. ure v
kadrovski službi.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v knjigo delničarjev pri Klirinško depotni
družbi na dan 23. 6. 2000 ali njihovi poob-
laščenci, katerih prijava udeležbe na
skupščini je prispela na sedež družbe naj-
manj 3 dni pred skupščino. Prijavi mora
biti predloženo potrdilo o lastništvu delnic,
pooblaščenci pa morajo predložiti pravilno
izpolnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj pol
ure pred pričetkom skupščine vpisati v listo
udeležencev in prevzeti glasovnice.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim
dnevnim redom ob 12.30. Skupščina bo ta-
krat veljavno odločala ne glede na na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko v roku sedmih dni po

objavi sklica skupščine podajo upravi druž-
be pisno utemeljen nasprotni predlog skle-
pov k posameznim točkam dnevnega re-
da. Uprava in nadzorni svet bosta sprejela
svoja stališča k nasprotnim predlogom v
roku desetih dni po sklicu skupščine in o
tem obvestila delničarje z objavo v Urad-
nem listu RS.

Kovina, d.d.
uprava

Ob-28155
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe Belinka, d.d., Zasavska cesta 95,
Ljubljana, uprava sklicuje

4. redno skupščino delničarjev,

ki bo v ponedeljek, dne 26. 6. 2000 ob
14. uri na sedežu družbe, Zasavska cesta
95, Ljubljana, v dvorani Izobraževalno pro-
dajnega centra z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli Jože Valetič. V verifikacijsko ko-
misijo se izvolijo: za predsednico Renata Pe-
tač Pleško, za preštevalki glasov pa Zdenka
Turčinovič in Ivanka Žabjek.

Skupščini prisostvuje povabljena notarka
Nada Kumar iz Ljubljane.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1999
z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se predloženo
letno poročilo za leto 1999 z mnenjem revi-
zorja.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka.

Predlog sklepa: ustvarjeni čisti dobiček v
letu 1999 v višini 422,154.847,84 SIT se
razporedi takole:

– 407,154.847,84 SIT se zadrži v poslo-
vanju kot nerazporejen dobiček.

– 5,000.000 SIT se izplača kot nagrada
članom nadzornega sveta v skladu z ustrez-
nim sklepom nadzornega sveta.

2. Iz nerazporejenega dobička leta 1995
v višini 140,136.610,02 SIT s pripadajočo
revalorizacijo v višini 34,333.469,45 SIT ter
iz nerazporejenega dobička leta 1996 v viši-
ni 72,316.256 SIT s pripadajočo revaloriza-
cijo v višini 23,466.864,53 SIT se izplača
dividenda v bruto znesku 100 SIT na delni-
co, oziroma skupno 270,253.200 SIT.

3. Dividenda se izplača lastnikom po sta-
nju v delniški knjigi pri KDD na dan 26. 6.
2000, in sicer do dne 31. 7. 2000.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo za leto 2000 skupščina imenuje
družbo PricewaterhouseCoopers, d.d., Par-
mova 53, Ljubljana.

5. Odpoklic in imenovanje člana nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: na podlagi odstopne izja-
ve se odpokliče član nadzornega sveta Jan-
ko Kastelic.

Predlog sklepa: za člana nadzornega sve-
ta se z mandatom do 30. 6. 2001 imenuje
kandidat po predlogu nadzornega sveta.

Gradiva za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na voljo na sedežu delniške
družbe Zasavska cesta 95, Ljubljana, vsak
delavnik med 9. in 11. uro v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva za-
sedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo le tisti delničarji, ki so vpisani v del-
niško knjigo pri KDD - Centralni klirinško de-
potni družbi v Ljubljani po stanju na dan 20.
6. 2000 in so svojo udeležbo najavili družbi
priporočeno po pošti ali osebno na sedežu

družbe do vključno 23. 6. 2000, kakor tudi
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.

Pooblaščenci ali zakoniti zastopniki mora-
jo do prej navedenega roka predložiti družbi
tudi pisno pooblastilo delničarja oziroma do-
kument o zakonitem zastopstvu delničarja.

Dvorana bo odprta 45 minut pred zase-
danjem. Udeležence skupščine prosimo, da
pridejo na sejo že pred začetkom zasedanja
zaradi evidentiranja udeležbe in prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje eno uro kasneje v isti dvorani.
Skupščina bo takrat ponovno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Belinka, d.d., Ljubljana
uprava

mag. Silvo Svete

Št. 02404 Ob-28156
Na podlagi 35. člena statuta družbe Gra-

dis Strojno prometna operativa, d.d., Ljublja-
na, Šmartinska 32 ter skladno z določili za-
kona o gospodarskih družbah in 66. člena
zakona o prevzemih, uprava družbe sklicuje

3. skupščino
delniške družbe Gradis Strojno

prometna operativa, d.d., Ljubljana,
Šmartinska 32

ki bo 29. 6. 2000 ob 15. uri v poslovnih
prostorih družbe v Ljubljani, Šmartinska 32,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli Damjana Beliča, za preštevalki
glasov se izvoli Marijo Maček in Sonjo Po-
strašija.

Seji bo prisostvovala notarka Marina Ru-
žič Tratnik.

2. Sprejem letnega poročila družbe za le-
to 1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo družbe za leto 1999.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička
za leto 1999.

Predlog sklepa: čisti dobiček poslovnega
leta 1999 v višini 13,125.103,74 SIT osta-
ne nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-

zorja za poslovno leto 2000 se imenuje revi-
zorska hiša KPMG Slovenija, d.o.o., Ljublja-
na.

5. Razrešitev in izvolitev člana nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa:
a) Razreši se člana nadzornega sveta Pe-

tra Janšo zaradi odstopne izjave z dne 9. 5.
2000.

b) Za novega člana nadzornega sveta se
do izteka mandata članov nadzornega sveta
izvoli Janka Pučnika.

Predlagatelj sklepov pod 4. in 5. točko je
nadzorni svet, v ostalih primerih pa sta pred-
lagatelja uprava in nadzorni svet.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe
v Ljubljani, Šmartinska 32 od 26. 5. 2000
do dneva zasedanja skupščine, vsak delovni
dan od 10. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi poblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
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mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico imajo delničarji, njihovi poob-
laščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški
knjigi družbe na dan 23. 6. 2000 in ki najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine, to
je do vključno 26. 6. 2000, pisno prijavijo
svojo udeležbo. Po pošti je prijava sporoče-
na pravočasno, če prispe na sedež družbe
do vključno 26. 6. 2000. Pooblaščenci in
zastopniki pisni najavi udeležbe priložijo do-
kazilo o pooblastitvi ali zakonitem zastopa-
nju.

Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred
začetkom seje prijavijo pri vhodu v prostor,
kjer bo skupščina, s podpisom potrdijo svojo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradi-
vo za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom
oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti zastop-
niki pa z dokazilom o zakonitem zastopanju
(izpis iz sodnega registra).

Delničarje prosimo, da morebitne nasprot-
ne predloge k posameznim točkam dnevnega
reda ali predloge glede dnevnega reda, spo-
ročijo pisno z obrazložitvijo upravi v sedmih
dneh od dneva objave sklica skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne v istih prostorih ob 15.30. V
tem primeru bo skupščina odločala ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala družbe.

Gradis SPO, d.d.,
uprava – direktor družbe

Stanislav Fidler, univ. dipl. inž. str.

Ob-28160
Na podlagi 37. člena statuta družbe Geo-

stroj, podjetje za strojno proizvodnjo in vzdr-
ževanje, d.d., Ljubljana, Dimičeva 16, upra-
va sklicuje

2. skupščino
Geostroj, podjetje za strojno

proizvodnjo in vzdrževanje, d.d.,
Ljubljana, Dimičeva 16,

ki bo dne 27. 6. 2000 ob 9. uri na sede-
žu družbe v Ljubljani, Dimičeva 16, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: za predsedujo-
čo skupščine se izvoli: Branko Neffat, univ.
dipl. prav.

Izvoli se preštevalki glasov: Saša Blagus,
Ivica Vidic.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka:
Majda Lokošek.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1999
z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem
revizorja.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
je predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me letno poročilo za leto 1999 v predlože-
nem besedilu z mnenjem revizorja.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz
let 1996, 1997 in 1998 ter ugotovitvi in
delitvi dobička za leto 1999.

a) Ugotovljena izguba iz preteklih let:
18,388.448,95 SIT iz leta 1996,
13,882.516,03 SIT iz leta 1997,

9,519.307,03 SIT iz leta 1998 in revaloriza-
cija izgube v višini 7,779.699,94 SIT, skup-
no 49,569.971,95 SIT, se v celoti pokrije iz
revalorizacijskega popravka rezerv po stanju
na dan 1. 1. 2000.

b) Čisti dobiček družbe za leto 1999 zna-
ša 23,945.936,28 SIT in ostane v celoti ne-
razporejen.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2000
skupščina imenuje družbo Ernst & Young,
d.o.o., Ljubljana.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z iz-
pisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Geostroj, d.d.,
direktor družbe Marko Nosan

Ob-28165
Na podlagi 6. točke statuta družbe Mari-

borska mlekarna, d.d., uprava sklicuje

2. redno sejo skupščine
Mariborska mlekarna, d.d.,

ki bo dne 26. 6. 2000 ob 9. uri, na
sedežu družbe v Mariboru, Osojnikova ulica
5, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine.

Izvoli se za:
– predsedujočo skupščine: Branko Nef-

fat, univ. dipl. prav.;
– preštevalca glasov: Stanislava Oberlaj-

ta, Vesno Ritonja.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka Na-

da Kumar.
2. Sprejem letnega poročila družbe Mari-

borska mlekarna d.d. za leto 1999 z mne-
njem revizorja in sprejem sklepa o ugotovitvi
in razporeditvi dobička za leto 1999.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme na-
slednji sklep: skupščina sprejme letno poro-
čilo za leto 1999 v predloženem besedilu z
mnenjem revizorja.

Čisti dobiček za leto 1999 znaša
29,594.554,70 SIT in ostane nerazporejen.

3. Združitev s pripojitvijo Mariborske mle-
karne d.d. k Ljubljanskim mlekarnam d.d.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme na-
slednje sklepe:

3.1. Sprejem sklepa o združitvi s pripoji-
tvijo Mariborske mlekarne d.d. k Ljubljan-
skim mlekarnam d.d.

Sprejme se sklep o združitvi s pripojitvijo
Mariborske mlekarne d.d. k Ljubljanskim mle-
karnam d.d. s poročilom uprave in revizijskim
poročilom o pripojitvi z dne 11. 5. 2000, ki ga
je izdelal pooblaščeni revizor Ernst & Young
d.o.o., v priloženem besedilu.

Združitev s pripojitvijo se izvede s 1. 1.
2001.

3.2. Sprejem sklepa o potrditvi pogodbe o
združitvi s pripojitvijo družbe Mariborska mle-
karna d.d. k družbi Ljubljanske mlekarne d.d.

Sprejme se sklep o potrditvi pogodbe o
združitvi s pripojitvijo družbe Mariborska mle-
karna d.d. k Ljubljanskim mlekarnam d.d.
Pogodba začne veljati s 1. 1. 2001.

3.3. Sprejem sklepa o imenovanju za-
stopnika delničarjev po 521. členu zakona o
gospodarskih družbah za prejem delnic in za
denarna plačila.

Sprejme se sklep, da za zastopnika delni-
čarjev po 521. členu zakona o gopodarskih
družbah za prejem delnic in za denarna pla-
čila skupščina imenuje Klirinško depotno
družbo, d.d.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2000
skupščina imenuje družbo Prelog & Simam
revizija in drugi k.d., Ptuj.

5. Razrešitev članice nadzornega sveta
in izvolitev novega člana nadzornega sveta
predstavnika delničarjev.

Na podlagi pisne odstopne izjave z dne
26. 4. 2000 se sprejme odstop članice nad-
zornega sveta, predstavnice delničarjev, Ire-
ne Majcen.

Skupščina izvoli Jožeta Orthaberja za čla-
na nadzornega sveta, predstavnika delničar-
jev, do konca mandatnega obdobja.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
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vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z iz-
pisom iz sodnega registra.

Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 15% vseh glasov.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje eno uro kasneje, v istih prosto-
rih. Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Mariborska mlekarna, d.d.,
direktor družbe

Boris Rožman, inž. agr.

Ob-28167
Na podlagi 44. člena statuta družbe Uslu-

ga Šiška čistilnica in pralnica d.d., Ljubljana,
Derčeva 31, uprava sklicuje

4. skupščino družbe Usluga Šiška
čistilnica in pralnica d.d., Ljubljana,

Derčeva 31,
ki bo dne 27. 6. 2000 ob 7. uri na sede-

žu družbe v Ljubljani, Derčeva 31, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine.

Za predsedujočo skupščine se izvoli
Branka Neffat, univ. dipl. prav. Izvolita se dva
preštevalca glasov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Maj-
da Lokošek.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1999.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta

je predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me letno poročilo za leto 1999 v predlože-
nem besedilu.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1999.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
je predlog sklepa uprave: čisti dobiček druž-
be za leto 1999 znaša 4,502.776,96 SIT in
se razporedi:

– 2,251.648,84 SIT v rezerve družbe,
– 2,251.128,12 SIT čistega dobička

ostane nerazporejenega.
4. Sprejem sklepov o preoblikovanju del-

niške družbe v družbo z omejeno odgovor-
nostjo.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
je predlog sklepov uprave:

4.1. Delniška družba Usluga Šiška d.d.
Ljubljana, Derčeva 31, se preoblikuje v druž-
bo z omejeno odgovornostjo, s firmo: Uslu-
ga Šiška čistilnica in pralnica d.o.o. Ljubljana
in skrajšano firmo: Usluga Šiška d.o.o. Ljub-
ljana, s sedežem, ki ostane nespremenjen,
osnovnim kapitalom: 32,960.000 SIT in z
dejavnostmi dosedanje družbe, ki se uskla-
dijo, in sicer se dejavnost s šifro 7010 nado-
mesti z dejavnostima s šifro K/70.110 Orga-
nizacija izvedbe nepremičninskih objektov za
trg in šifro K/70.120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami.

4.2. Z dnem 27. 6. 2000 se razreši di-
rektorico družbe Usluga Šiška d.d. Ljublja-
na, Barbaro Kocmur.

4.3. Z dnem 27. 6. 2000 se razreši do-
sedanje člane nadzornega sveta družbe Us-
luga Šiška d.d. Ljubljana.

4.4. Delničarji sprejmejo pogodbo o usta-
novitvi družbe z omejeno odgovornostjo Us-
luga Šiška d.o.o. Ljubljana, v predloženem
besedilu ter v skladu z njenimi določili z dnem
27. 6. 2000 imenujejo direktorja družbe, ki
bo za naslednje mandatno obdobje 5 let Bar-
bara Kocmur.

4.5. Delničarji soglašajo, da se njihove
delnice spremenijo v osnovni vložek. Sešte-
vek delnic pomeni osnovni kapital družbe z
omejeno odgovornostjo.

Delničarji namesto delnic prejmejo osnov-
ne vložke po preračunu in s tem postanejo
družbeniki v skladu z družbeno pogodbo.

4.6. Delničarji ugotavljajo, da je ves os-
novni kapital vplačan in da znaša 32,960.000
SIT ter se razdeli na osnovne vložke.

Vsak družbenik prejme tolikšen osnovni
vložek, ki ustreza številu in vrednosti njego-
vih delnic, ki se spremenijo v osnovni vložek
v skladu z družbeno pogodbo.

4.7. Preoblikovana družba z omejeno od-
govornostjo s firmo Usluga Šiška d.o.o. Ljub-
ljana, je pravna naslednica Usluga Šiška d.d.
Ljubljana in vstopa v vsa njena pravna raz-
merja.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z iz-
pisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Usluga Šiška, d.d.

Ob-28170
Na podlagi 45. člena statuta družbe Go-

stinsko podjetje DAJ – DAM d.d., Ljubljana,
Resljeva cesta 48, uprava sklicuje

4. skupščino
družbe Gostinsko podjetje DAJ – DAM,

d.d., Ljubljana, Resljeva cesta 48,
ki bo dne 29. 6. 2000 ob 14. uri na

sedežu družbe v Ljubljani, Resljeva cesta 48,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Izvoli se za:
– predsedujočo skupščine: Branko Nef-

fat, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov: Nikolo Dmitrovič,

Marjano Fleten.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka: Na-

da Kumar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1999

z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta

je predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me letno poročilo za leto 1999 v predlože-
nem besedilu z mnenjem revizorja.

3. Predlog sklepa o ugotovitvi in delitvi
čistega dobička.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
je predlog sklepa uprave:

a) Čisti dobiček družbe za leto 1999 zna-
ša 913.476,63 SIT in ostane v celoti neraz-
porejen.

b) Delničarjem se izplača 2,603.480 SIT
za dividende, to je 40 SIT bruto na delnico, iz
naslova ugotovljenega nerazporejenega či-
stega dobička iz leta 1995 v višini
2,584.399,57 SIT in iz leta 1996 v višini
19.080,43 SIT (ostanek dobička) iz leta
1996 v višini 5,239.053,67 SIT ostane ne-
razporejen).

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de najkasneje do 31. 10. 2000, in sicer po
stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo
družbe na dan 30. 9. 2000.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2000
skupščina imenuje družbo B & A, d.o.o.,
Litijska cesta 45, Ljubljana.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z iz-
pisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

DAJ – DAM, d.d.,
direktor družbe Bojan Zorc
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Ob-28177
Na podlagi 39. člena statuta družbe Ljub-

ljanske mlekarne d.d., Ljubljana, Tolstojeva
63, uprava sklicuje

4. redno sejo skupščine Ljubljanske
mlekarne d.d.,

ki bo dne 29. 6. 2000 ob 9. uri v prosto-
rih poslovne stavbe TR/3, Trg Republike 3,
v Ljubljani v Konferenčni dvorani z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine.

Izvoli se:
– predsedujočo skupščine: Branko Nef-

fat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Barbaro Dornik in

Renato Miklavčič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka: Na-

da Kumar.
2. Sprejem letnega poročila družbe Ljub-

ljanske mlekarne d.d. in letnega poročila
družbe Gorenjska mlekarna, d.d. za leto
1999 z mnenjem revizorja.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme na-
slednji sklep:

a) Skupščina sprejme letno poročilo
družbe Ljubljanske mlekarne d.d. za leto
1999 v predloženem besedilu z mnenjem
revizorja.

b) Skupščina sprejme letno poročilo druž-
be Gorenjska mlekarna, d.d. za leto 1999 v
predloženem besedilu z mnenjem revizorja.

3. Predlog sklepa o ugotovitvi in delitvi
čistega dobička.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme na-
slednji sklep:

a) Čisti dobiček Ljubljanskih mlekarn d.d.
za leto 1999 znaša 402,220.301 SIT in osta-
ne v celoti nerazporejen.

Del nerazporejenega revaloriziranega do-
bička iz leta 1995 in 1996 v višini
176,870.574 SIT se razporedi:

– 167,140.026 SIT čistega dobička se
izplača delničarjem za dividende, to je 41 SIT
bruto dividende na delnico,

– 6,130.548 SIT čistega dobička se iz-
plača upravi v gotovini, kot udeležba na do-
bičku družbe,

– 3,600.000 SIT čistega dobička se iz-
plača članom nadzornega sveta kot udelež-
ba na dobičku družbe.

Upravičenci do dividende so vsi lastniki
delnic, ki so vpisani pri Klirinško depotni druž-
bi, d.d. kot imetniki delnic na dan zasedanja
skupščine.

Dividende se bodo začele izplačevati naj-
kasneje v 30 dneh po zasedanju skupščine.

b) Čisti dobiček Gorenjske mlekarne, d.d.
za leto 1999 znaša 54,075.000 SIT in osta-
ne v celoti nerazporejen.

Del nerazporejenega revaloriziranega do-
bička iz preteklih let v višini 1,400.000 SIT
se izplača članom nadzornega sveta kot ude-
ležba na dobičku družbe.

4. Združitev s pripojitvijo družbe Maribor-
ska mlekarna d.d. k družbi Ljubljanske mle-
karne d.d.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme na-
slednje sklepe:

4.1. Sprejem sklepa o združitvi s pripoji-
tvijo družbe Mariborska mlekarna d.d. k
družbi Ljubljanske mlekarne d.d.

Sprejme se sklep o združitvi s pripojitvijo
Mariborske mlekarne d.d. k Ljubljanskim mle-
karnam d.d. s poročilom uprave in revizij-
skim poročilom o pripojitvi z dne 11. 5.
2000, ki ga je izdelal pooblaščeni revizor
Ernst & Young d.o.o., v priloženem besedi-
lu. Združitev s pripojitvijo se izvede s 1. 1.
2001.

4.2. Sprejem sklepa o potrditvi pogodbe
o združitvi s pripojitvijo družbe Mariborska
mlekarna d.d. k Ljubljanskim mlekarnam d.d.

Sprejme se sklep o potrditvi pogodbe o
združitvi s pripojitvijo družbe Mariborska mle-
karna, d.d. k Ljubljanskim mlekarnam d.d.,
Pogodba začne veljati s 1. 1. 2001.

4.3. Sprejem sklepa o povečanju osnov-
nega kapitala družbe.

Osnovni kapital Ljubljanskih mlekarn d.d.
se z izvedbo združitve s pripojitvijo poveča
največ za 305,683.000 SIT na
4.382,269.000 SIT. Iz povečanega osnov-
nega kapitala se izda največ 305.683 delnic
z nominalno vrednostjo 1.000 SIT in skupno
nominalno vrednostjo vseh delnic
305,683.000 SIT. Vse novo izdalne delnice
so imenske in bodo imele oznako G. Njiho-
vim imetnikom dajo enaka upravičenja in na-
slednje pravice:

– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,

– pravico do dela dobička (dividende),
– pravico do ustreznega dela preostalega

premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
Za delnice oznake E Mariborske mlekar-

ne d.d. bodo izdane nove delnice Ljubljan-
skih mlekarn d.d. z oznako G in v skladu s
pogodbo št. 128-98/011 o prenosu in pro-
daji delnic – notranji odkup na obroke z dne
17. 8. 1998 prenešene na Slovensko raz-
vojno družbo d.d. z obveznostjo, da jih prev-
zemna družba proda upravičencem v skladu
z navedeno pogodbo.

Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki z vpisom v centralni register nemateria-
liziranih vrednostnih papirjev pri Klirinško de-
potni družbi, d.d.

Delnice, ki se izdajo pri povečanju kapita-
la zaradi združitve s pripojitvijo, se izročijo
tistim delničarjem družbe Mariborske mle-
karne d.d., ki bodo na osmi delovni dan po
vpisu združitve s pripojitvijo pri prevzemni
družbi vpisani kot delničarji prevzete družbe
Mariborska mlekarna d.d. v delniški knjigi.
Novo izdane delnice pridobijo delničarji prev-
zete družbe v zameno za delnice, ki so jih
imeli v prevzeti družbi, ki z združitvijo s pripo-
jitvijo preneha.

Delnice se izročijo delničarjem prevzete
družbe po menjalnem razmerju iz pripojitve-
ne pogodbe. Delničarjem se, kjer ne bo mo-
goče izplačati cele delnice, razlika izplača v
denarju iz premoženja prevzemne družbe.

Ta sklep ob povečanju osnovnega kapita-
la velja pod pogojem, da pride do realizacije
združitve s pripojitvijo pri prevzeti družbi Ma-
riborska mlekarna d.d. ter do registracije
združitve s pripojitvijo po sedežu prevzemne
družbe.

4.4. Sprejem sprememb in dopolnitev
statuta.

Sprejmejo se naslednje spremembe in
dopolnitve statuta družbe:

a) V drugem členu statuta se dodajo na-
slednje dejavnosti:

– G/52.610 Trgovina na drobno po po-
šti,

– G/52.620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah,

– G/52.630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln,

– K/73.101 Raziskovanje v naravoslovju,
– K/73.102 Raziskovanje v tehnologiji,
– K/73.103 Raziskovanje v kmetijstvu.
b) Prvi odstavek tretjega člena statuta se

spremeni in pravilno glasi: osnovni kapital
družbe znaša 4.382,269.000 SIT in je razde-
ljen na 4,382.269 prosto prenosljivih navad-
nih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.

c) Četrti člen statuta se spremeni in pra-
vilno glasi: vse delnice so delnice enega raz-
reda v smislu 178. člena ZGD in se med
seboj razlikujejo le glede na omejitve, ki jih
njihovim imetnikom določa zakon.

Osnovni kapital je razdeljen na delnice
naslednjih oznak:

646.078 navadnih delnic z oznako A, se-
rijskih številk od 1 do 640.756 in od
1,275.742 do 1,281.063 v skupni nominal-
ni vrednosti 646,078.000 SIT kar predstav-
lja 14,74 % vrednosti celotnega osnovnega
kapitala;

634.985 navadnih delnic z oznako B,
serijskih številk od 640.757 do 1,275.741 v
skupni nominalni vrednosti 634,985.000
SIT, kar predstavlja 14,49 % vrednosti celot-
nega osnovnega kapitala;

95.340 navadnih delnic z oznako C, se-
rijskih številk od 1,281.064 do 1,376.403 v
skupni nominalni vrednosti 95,340.000 SIT,
kar predstavlja 2,18 %  vrednosti celotnega
osnovnega kapitala;

381.360 navadnih delnic z oznako E, se-
rijskih številk od 1,376.404 do 1,757.763 v
skupni nominalni vrednosti 381,360.000 SIT
kar predstavlja 8,70% vrednosti celotnega
osnovnega kapitala;

484.433 navadnih delnic z oznako F, se-
rijskih številk od 1,757.764 do 2,242.196 v
skupni nominalni vrednosti 484,433.000
SIT, kar predstavlja 11,05 % vrednosti celot-
nega osnovnega kapitala;

2,140.073 navadnih delnic z oznako G,
serijskih številk od 2,242.197 do 4,382.270
v skupni nominalni vrednosti 2.140,073.000
SIT, kar predstavlja 48,84 % vrednosti celot-
nega osnovnega kapitala.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
besedilo statuta uskladi s sprejetimi spre-
membami in dopolnitvami statuta in izdela
njegovo prečiščeno besedilo s preštevilče-
njem členov.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2000
skupščina imenuje družbo Ernst & Young
d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov delničarjev bo na voljo na sedežu druž-
be, Tolstojeva 63 v pritličju poslovnega
centra, govorilnica št. 5 vsak delavnik od
9. do 12. ure v času od dneva objave dnev-
nega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
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Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu splo-
šno kadrovskega sektorja na sedežu družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zara-
di vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z iz-
pisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje eno uro kasneje, v istih prosto-
rih. Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovne-
ga kapitala.

Ljubljanske mlekarne, d.d.,
predsednik uprave in generalni direktor

mgr. Mihael Urbanija

Ob-28175
Na podlagi 36. člena statuta družbe Mi-

neral, Podjetje za pridobivanje, predelavo in
montažo naravnega kamna, d.d., Ljubljana,
Letališka 5, uprava sklicuje

5. skupščino
družbe Mineral, Podjetje za

pridobivanje, predelavo in montažo
naravnega kamna, d.d., Ljubljana,

Letališka 5,
ki bo dne 28. 6. 2000 ob 9. uri na sede-

žu družbe v Ljubljani, Letališka 5, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine.

Izvoli se za:
– predsedujočo skupščine: Branko Nef-

fat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Ljubico Žagar, Bran-

ko Židanek.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar: Andrej

Škrk.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1999

z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta

je predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me letno poročilo za leto 1999 v predlože-
nem besedilu z mnenjem revizorja.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz
leta 1999.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
je predlog sklepa uprave: ugotovljena izguba
v poslovnem letu 1999 znaša 75,543.000
SIT in se pokriva v naslednjih petih letih, kot
to določajo zakon o gospodarskih družbah
in Slovenski računovodski standardi.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2000
skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 106.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, njiho-
vi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na
sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z iz-
pisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Mineral, d.d.,
direktor družbe

Miran Lampret, univ. dipl. ekon.

Ob-28200
Na podlagi točke 6.5. statuta družbe LIP

Radomlje d.d., Pelechova 15, Radomlje
uprava družbe sklicuje

4. sejo skupščine
delniške družbe LIP Radomlje d.d.,
ki bo dne 28. 6. 2000 ob 12. uri na

sedežu družbe v Radomljah, Pelechova 15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in

seznanitev s prisotnostjo notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-

zornega sveta se za predsednika skupščine
izvoli Leonarda F. Peklarja, za preštevalca
glasov pa Jožeta Bajuka in Kristino Dodič.

Na skupščini je prisotna vabljena notarka
Majda Lokošek.

3. Poročilo o poslovanju družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme poročilo o poslovanju družbe za leto
1999 v predlaganem besedilu.

4. Razporeditev dobička iz leta 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se do-
biček iz leta 1999 v višini 117,734.291,39
SIT razporedi za pokrivanje izgube v letih
1994 in delno 1995.

5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-
zornega sveta se sprejmejo spremembe in
dopolnitve statuta družbe v predlaganem be-
sedilu.

6. Razrešitev in izvolitev člana nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se z dnem sprejema tega sklepa razre-
ši Uroša Slavinca na lastno željo in se z istim
dnem za člana nadzornega sveta izvoli mag.
Marjana Peršaka, z mandatom do konca
mandata članom nadzornega sveta.

7. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za leto 2000 imenuje
revizijska hiša Texima – Konta d.o.o., Žirov-
nica, Moste 74 b.

8. Pobude in vprašanja delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

družbe, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sede-
žu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavo osebno, ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Udeležence prosimo, da se pred začet-
kom zasedanja skupščine prijavijo v spre-
jemni pisarni skupščine, kjer bodo s podpi-
som potrdili svojo prisotnost in prevzeli
ustrezno gradivo.

Gradivo za skupščino bo na vpogled del-
ničarjem vsak delovni dan pri Ivi Pohlin od
10. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi se-
dem dni po objavi sklica skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo sestala čez pol ure. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

LIP Radomlje, d.d.,
uprava

Št. 285/2000 Ob-28212
V skladu s statutom delniške družbe in

zakonom o gospodarskih družbah sklicuje
uprava družbe

4. skupščino
delniške družbe Jelovica, d.d., Kidričeva

58, Škofja Loka,
ki bo v četrtek, 29. 6. 2000 ob 12. uri, v

veliki predavalnici Osnovne šole Peter Kav-
čič/Ivan Dolenc, Šolska ulica 1, Škofja Loka
(OŠ za Namo).

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev orga-

nov skupščine in potrditev notarja za sestavo
notarskega zapisnika.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1999
z mnenjem nadzornega sveta in revizijskim
poročilom.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlogi sklepov:
Sklep k 1. točki: izvolijo se organi skupš-

čine po predlogu uprave in potrdi se notarka
Erika Braniselj iz Škofje Loke.

Sklep k 2. točki: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1999 z mnenjem nadzornega sveta
in revizijskim poročilom.

Sklep k 3. točki: za revizorja za poslovno
leto 2000 se imenuje KPMG Slovenija,
d.o.o.
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Pogoji udeležbe in distribucija gradiva
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled pri upravi družbe Jelovica, d.d., v
tajništvu pri Tini Masnec vsak delavnik od
12. do 14. ure.

Nasprotne predloge morajo delničarji
predložiti pisno in z obrazložitvijo v 7 dneh po
objavi sklica skupščine na naslov družbe s
pripisom »nasprotni predlog za skupščino«.

Pravico udeležbe in glasovanja na skupš-
čini imajo delničarji oziroma pooblaščenci
delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo pri
Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, naj-
manj 10 dni pred skupščino, o čemer potrdi-
lo pridobi družba in se deponira pri Sabini
Malovrh Maretič, in ki najmanj 3 dni pred
skupščino prijavijo svojo udeležbo na naslov
družbe s pripisom »udeležba za skupščino«.

Udeležence skupščine pozivamo, da pri-
dejo ter svoj prihod na skupščino potrdijo 30
minut pred začetkom skupščine pri vhodu v
prostor, kjer bo skupščina.

Pooblastila pooblaščencev in zastopnikov
delničarjev morajo biti pisna.

O vseh točkah dnevnega reda je glasova-
nje javno, z glasovnicami, ki jih udeleženci
prejmejo ob prihodu.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov. V pri-
meru nesklepčnosti bo skupščina (drugi
sklic) istega dne ob 13. uri in bo veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Jelovica, d.d., Škofja Loka
uprava

Ob-28239
Protech, Podjetje za projektiranje, inženi-

ring, gradnjo in vodenje investicijskih projek-
tov d.d. Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5,
2000 Maribor, sklicuje

8. redno letno zasedanje
skupščine družbe Protech, d.d.,

ki bo dne 27. 6. 2000 ob 11. uri na
sedežu družbe, Ulica Vita Kraigherja 5 v Ma-
riboru.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine in potrdi predlagani dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupš-

čina izvoli predsednika skupščine in verifika-
cijsko komisijo ter ugotovi prisotnost notarja.

3. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme poslovno poročilo družbe za
leto 1999.

4. Obravnava in sprejem poročila revizij-
skega organa za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme revizijsko poročilo za leto 1999.

5. Obravnava in sprejem predloga sklepa
o razporeditvi čistega dobička za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme sklep o razporeditvi čistega do-
bička za leto 1999 kot je predlagano.

6. Imenovanje revizijskega organa za leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje revizorja za leto
2000 revizijsko hišo KPMG Slovenija.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zakoniti zastopniki (pooblastilo mora biti pi-
sno), ki bodo svojo udeležbo prijavili na se-
dežu družbe najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja skupščine.

Glasovalna pravica se uresničuje glede
na nominalne zneske delnic.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, v Mariboru, Ulica
Vita Kraigherja 5, vsak delovnik od 8. do 12.
ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Protech, d.d., Maribor
direktor družbe

Milan Petek

Ob-28240
Na podlagi določil 283. člena zakona o

gospodarskih družbah in 11. člena statuta
delniške družbe uprava Merkur – trgovina in
storitve, d. d., Naklo, Cesta na Okroglo 7,
sklicuje

8. skupščino delničarjev Merkur,
trgovina in storitve, d d., Naklo, Cesta

na Okroglo 7.
Skupščina bo v petek, 30. 6. 2000 ob

12. uri v konferenčni dvorani poslovne stav-
be Merkur v Naklem, Cesta na Okroglo 7,
VI. nadstropje, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsed-
nika, tričlanske verifikacijske komisije in za-
pisnikarja.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predsed-
nika, tričlansko verifikacijsko komisijo in za-
pisnikarja po predlogu uprave. Skupščini pri-
sostvuje notar Vojko Pintar.

2. Letno poročilo Merkur, d. d. za leto
1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme Let-
no poročilo Merkur, d. d. za leto 1999.

3. Predlog razporeditve čistega dobička
za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o razporeditvi čistega dobička za leto 1999.
Ugotovljeni čisti dobiček za poslovno leto
1999 v znesku 1.102,296.379,89 SIT se
razporedi:

– za izplačilo dividend delničarjem
456,292.500 SIT,

– za izplačilo udeležbe na dobičku čla-
nom uprave 12,900.000 SIT,

– za izplačilo udeležbe na dobičku čla-
nom nadzornega sveta 8,030.000 SIT.

Ostanek čistega dobička za poslovno le-
to 1999 625,073.879,89 SIT ostane neraz-
porejen.

Dividenda za leto 1999 znaša 500 SIT
bruto na delnico. Upravičenci do izplačila
dividend bodo vsi lastniki delnic, ki bodo
vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan
4. 7. 2000. Glede na stanje lastnih delnic na
dan 4. 7. 2000 se predvideni znesek za iz-
plačilo dividend ustrezno zmanjša in ostane
nerazporejen. Dividenda in udeležba na do-
bičku se izplačajo dne 27. 7. 2000.

4. Sklep o oblikovanju sklada lastnih del-
nic.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o oblikovanju obnavljajočega sklada lastnih

delnic v velikosti 10% vsakokratnega revalo-
riziranega stanja osnovnega kapitala za na-
mene iz prve do tretje alinee prvega odstav-
ka 240. člena ZGD.

5. Imenovanje revizorja za revizijo raču-
novodskih izkazov za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: za revizijo računovodskih
izkazov družbe za poslovno leto 2000
skupščina imenuje revizorsko hišo Pricewa-
terhouseCoopers d. d. Ljubljana.

6. Odpoklic člana nadzornega sveta –
predstavnika delničarjev in imenovanje nove-
ga člana nadzornega sveta – predstavnika
delničarjev.

Predlog sklepa:
1. Skupščina odpokliče člana nadzor-

nega sveta – predstavnika delničarjev Marca
Tosellija.

2. Skupščina izvoli novega člana nad-
zornega sveta – predstavnika delničarjev do
konca mandatnega obdobja 1998-2002.

7. Seznanitev skupščine z izvolitvijo člana
nadzornega sveta – predstavnika delavcev.

Predlog sklepa: skupščina je seznanjena
z izvolitvijo člana nadzornega sveta – pred-
stavnika delavcev Vilija Perka, predsednika
sveta delavcev.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu poslovodstva družbe v
Naklem, Cesta na Okroglo 7, vse delovne
dni od dneva objave sklica skupščine do
30. 6. 2000 od 9. do 11. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni
obliki in obrazloženi ter oddani v sedmih dneh
po objavi tega sklica v tajništvo poslovodstva
družbe, Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo delničar-
ji, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD
Centralna klirinško depotna družba, d.d.
Ljubljana na dan 23. 6. 2000 in ki bodo sami
ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali
pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini najkasneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati
s prijavo udeležbe poslati tudi pisno poobla-
stilo.

Skupščina bo odločala o objavljenih pred-
logih sklepov po posameznih točkah dnev-
nega reda v skladu z zakonom, statutom in
poslovnikom o delu skupščine. Vsaka delni-
ca daje lastniku en glas.

Prostor, kjer bo skupščina zasedala, bo
odprt 30 minut pred začetkom. Če skupšči-
na ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje istega dne, to je 30. 6. 2000 ob
13. uri v istem prostoru. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Merkur, d. d.
predsednik uprave
mag. Bine Kordež

Ob-28262
Na podlagi 7.2. točke statuta ISTRA-

BENZ, holdinške družbe, d.d., Koper sklicu-
je uprava družbe

4. redno sejo
skupščine ISTRABENZ, holdinške

družbe, d.d.,
ki bo dne 27. 6. 2000 ob 11. uri v sejni

dvorani Banke Koper d.d., Pristaniška 14,
Koper z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: uprava ugotovi
sklepčnost skupščine. Skupščina izvoli pred-
sedujočega skupščine in verifikacijsko komi-
sijo po predloženem predlogu. Seji bo pri-
sostvoval vabljeni notar.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1999
z mnenjem revizorske družbe.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
je predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me letno poročilo uprave o poslovanju pod-
jetja za leto 1999 z mnenjem nadzornega
sveta in mnenjem revizijske družbe ERNST &
YOUNG, d.o.o. Ljubljana, v predloženem be-
sedilu.

3. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
sta predloga sklepov uprave: v točki 6.10.
statuta delniške družbe, se doda nov odsta-
vek, ki se glasi:

Po sklepu skupščine so člani nadzornega
sveta lahko upravičeni do udeležbe v dobič-
ku družbe pod enakimi pogoji, kot jih statut
določa za upravo družbe v točki 5.8.

Višino udeležbe na dobičku in način iz-
plačila članom nadzornega sveta določi
skupščina družbe z vsakokratnim sklepom.

Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet družbe, da besedilo statuta uskladi s
sprejetimi spremembami in dopolnitvami sta-
tuta in izdela njegovo prečiščeno besedilo.

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
čistega dobička za leto 1999.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
je predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me sklep o ugotovitvi in razdelitvi čistega
dobička:

(1) Ugotovitev dobička:
Na dan 31. 12. 1999 znaša revalorizirani

nerazporejeni čisti dobiček družbe Istrabenz,
d.d., Koper 1.946,448.386,50 SIT, in sicer:

– čisti dobiček družbe za poslovno leto
1999 – 600,103.678,87 SIT,

– nerazporejeni čisti dobiček iz leta
1998 – 607,904.558,59 SIT,

– revalorizacija nerazporejenega čistega
dobička iz leta 1998 – 55,282.020,55 SIT,

– nerazporejeni čisti dobiček iz leta
1997 – 590,609.603,60 SIT,

– revalorizacija nerazporejenega čistega
dobička iz leta 1997 – 92,548.524,88 SIT.

(2) Razdelitev dobička:
1. Čisti dobiček delniške družbe za po-

slovno leto 1999 znaša na dan 31. 12. 1999
600,103.678,87 SIT in ostane v celoti ne-
razporejen.

Revalorizirani nerazporejeni čisti dobiček
družbe iz leta 1998 znaša na dan 31. 12.
1999 663,186.579,14 SIT in ostaja v celoti
nerazporejen.

Čisti dobiček družbe iz leta 1997 v reva-
lorizirani višini na dan 31. 12. 1999, to je
683,158.128,48 SIT, se razporedi:

– 362,600.000 SIT revaloriziranega či-
stega dobička se izplača delničarjem za divi-
dende, kar znaša 70 SIT bruto dividende na
delnico;

– 13,319.240 SIT revaloriziranega neraz-
porejenega čistega dobička se izplača upra-
vi in delavcem s posebnimi pooblastili druž-
be kot udeležba na dobičku družbe. Izplačilo
se izvrši, skladno s tretjim odstavkom 5.8.
točke statuta družbe, v gotovini in delnicah

družbe v enakem razmerju, kot je razmerje
izplačila dividend glede na celotni dobiček
družbe. Družba pridobi delnice na trgu. Pri
izplačilu nagrad se uporabi povprečna tržna
cena delnic v času od objave sklica 4. seje
skupščine delniške družbe za leto 2000 do
dneva seje skupščine;

– 9,581.214 SIT revaloriziranega neraz-
porejenega čistega dobička se skladno s tret-
jim odstavkom 5.8. točke statuta družbe iz-
plača članom nadzornega sveta družbe kot
udeležbo na dobičku družbe skladno s 6.10.
točko statuta družbe.

– 297,657.674,48 SIT revaloriziranega
nerazporejenega čistega dobička iz leta
1997 ostane nerazporejenega.

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de najkasneje do 30. 9. 2000, in sicer po
stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD Centralni klirinški depotni družbi, d.d.,
Ljubljana na dan 30. 6. 2000 in na način, kot
ga bo določila uprava družbe.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta je:
skupščina imenuje za revizorja družbe za po-
slovno leto 2000 revizijsko družbo ERNST &
YOUNG d.o.o. Ljubljana, Dunajska 106.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem je na voljo v tajništvu ISTRA-
BENZ, d.d., v Kopru, Ul. Zore Perello Godi-
na 2, vsak delovnik od 9. do 12. ure v času
od dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v pi-
sni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7 dni
po objavi tega sklica v tajništvu uprave del-
niške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo
na dan 23. 6. 2000, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z iz-
pisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta dve uri pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

ISTRABENZ, d.d., Koper
Janko Kosmina

predsednik uprave

Ob-28320
Na podlagi točke 7.6. statuta delniške

družbe TUS KO-SI, družba za proizvodnjo

netkanih tkanin d.d., Slovenj Gradec, vabi
uprava družbe delničarje na sejo

skupščine
družbe TUS KO-SI, d.d.,

ki bo 27. 6. 2000 s pričetkom ob 10. uri
v prostorih TUS KO-SI, d.d., Pod gradom
2a, Slovenj Gradec.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-

zornega sveta se sprejme sklep v nasled-
njem besedilu:

“Imenujejo se organi skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje

Simon Jeglič,
– za preštevalce glasov se imenuje, Beliš

Boris in Korošec Marta.
Skupščina se seznani, da bo na skupšči-

ni prisotna notarka Sonja Kralj.”
2. Sprejem letnega poročila za poslovno

leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-

zornega sveta se sprejme sklep v nasled-
njem besedilu:

»Sprejme se letno poročilo za poslovno
leto 1999 in poslovni načrt za leto 2000«.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
poslovno leto 1999

Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-
zornega sveta se sprejme sklep v nasled-
njem besedilu:

1. Dobiček iz poslovnega leta 1999,
ki znaša 17,319.176,08 SIT, ostane neraz-
porejen.

2. Prenesena izguba iz preteklih let v
višini 9,998.464,56 SIT ter revalorizacijski
popravek izgube v višini 4,951.072,07 SIT
se pokrije v revaloriziranem znesku do spre-
jetja sklepa skupščine v breme revalorizacij-
skega popravka rezerv.

4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-

zornega sveta se sprejme sklep v nasled-
njem besedilu:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2000
se imenuje revizijska družba Ernst & Young,
d.o.o., Ljubljana.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-

zornega sveta se sprejme sklep v nasled-
njem besedilu:

Za člana nadzornega sveta, predstavnika
delničarjev se imenuje Fale Gorazd.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo ude-
ležbo na seji skupščine najkasneje do vključ-
no 23. 6. 2000 pisno prijavijo v tajništvu na
sedežu družbe in ki so na dan 21. 6. 2000
vpisani v delniško knjigo TUS KO-SI, d.d.

Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled do seje skupščine, in
sicer na sedežu družbe vsak delovni dan od
9. do 12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 11. uri. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

TUS KO-SI, d.d.
uprava družbe
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Ob-28322
Na podlagi 74. člena statuta trgovske

družbe Metro d.d., Celje Prešernova 10
sklicuje uprava družbe

5. zasedanje skupščine

ki bo v petek 30. 6. 2000 ob 12. uri v
prostorih podjetja Engrotuš, Cesta v Trnovlje
10 a, Celje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov

zasedanja skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik

skupščine in preštevalca glasov ter imenuje
notar za sestavo notarskega zapisnika po
predlogu uprave in potrdi dnevni red.

2. Potrditev letnega poročila za leto 1999
skupaj z revizijskim poročilom za leto 1999.

Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
za leto 1999 skupaj z revizijskim poročilom
za leto 1999.

3. Sprejetje sklepa o uporabi dobička.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o upo-

rabi dobička po predlogu uprave in mnenju
nadzornega sveta.

4. Sprejetje sklepa o imenovanju revizor-
ske službe.

Predlog sklepa: sprejme se predlog nad-
zornega sveta o imenovanju revizorske služ-
be RS BIRO Žalec.

5. Sprejetje sklepov o spremembah sta-
tuta delniške družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se sklepi o
spremembah statuta delniške družbe.

6. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se predlagani član

nadzornega sveta.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega

reda skupščine delničarjev družbe je na vpo-
gled od 30. maja 2000 naprej na sedežu
družbe.

Delničarje družbe prosimo, da svoje pri-
pombe ter spreminjevalne oziroma dopolni-
tvene predloge pisno s priporočeno pošto
sporočijo upravi v 7 dneh od objave sklica
ter s tem omogočijo upravi in nadzornemu
svetu pravočasno pripravo njihovih stališč.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
kateri so vpisani v delniško knjigo oziroma
njihovi zastopniki osebno ali po pooblaščen-
cu, če svojo udeležbo priglasijo tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci na
skupščini glasujejo na podlagi glasovalnih li-
stičev, ki jih prejmejo ob vstopu v prostor,
kjer bo seja skupščine in so istočasno vstop-
nica za udeležbo na skupščini.

V primeru, da skupščina ne bi bila sklepč-
na, bo ponovno zasedanje isti dan v istem
prostoru ob 12.30. Na ponovljenem zaseda-
nju bo skupščina družbe veljavno odločala
ne glede na višino na seji prisotnega kapita-
la.

Sejni prostor v katerem bo potekala
skupščina, bo odprt pol ure pred uradnim
začetkom.

Trgovska družba Metro, d.d., Celje
uprava

Boštjan Marovt, dipl. ek.

Ob-28336
Uprava delniške družbe Elan, podjetje za

ustanavljanje, financiranje in upravljanje

z drugimi podjetji, d.d., Begunje 1, Begu-
nje na Gorenjskem, sklicuje na podlagi do-
ločil zakona o gospodarskih družbah in 36.
člena statuta delniške družbe zasedanje

skupščine družbe

ki bo dne 29. 6. 2000 ob 10. uri na
sedežu družbe v Begunjah na Gorenjskem,
Begunje 1.

Upravičenci do udeležbe in glasovanja na
skupščini so vsi delničarji družbe, imetniki
delnic s pravico do glasovanja.

Popolno prijavo za udeležbo na skupščini
morajo delničarji poslati upravi družbe tako,
da jo ta prejme najkasneje četrti dan pred
skupščino dužbe. Prijava je popolna, če so ji
priložena vsa dokazila, potrebna za izvrševa-
nje glasovalne pravice delničarja.

Glasovalno pravico za posameznega del-
ničarja ali več delničarjev lahko izvršuje za-
koniti zastopnik ali pooblaščenec delničar-
jev. Zakoniti zastopnik delničarja in poob-
laščenec delničarja, katerega pooblastitev je
vpisana v sodnem registru, svoje zastopstvo
izkažeta z veljavnim overjenim izpiskom iz
sodnega registra. Pooblaščenec, katerega
pooblastitev ni vpisana v sodnem registru, pa
svojo pooblastitev izkaže s pisnim pooblasti-
lom zakonitega zastopnika delničarja, potrje-
nim s strani notarja, ki mu je priložen veljavni
overjeni izpisek iz sodnega registra, iz kate-
rega izhaja pooblastitev zakonitega zastopni-
ka.

Skupščina je sklepčna, če so na zaseda-
nju navzoči delničarji, ki imajo vsaj 15% vseh
glasov.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
ni sklic istega dne, to je, 29. 6. 2000 ob 11.
uri v istem prostoru z istim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne gle-
de na število prisotnih delničarjev in višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imeno-

vanje organov skupščine ter predstavitev no-
tarja.

Predlog sklepa št 1: skupščina izvoli za
predsednika skupščine in za člane komisije
za izvedbo glasovanja predlagane kandidate.

2. Letno poročilo za poslovno leto 1. 4.
1999 do 31. 3. 2000.

Predlog sklepa št. 2: na predlog uprave
in nadzornega sveta družbe se sprejme na-
slednji sklep.

Skupščina sprejme Poslovno poročilo
uprave družbe Elan d.d. za poslovno leto
1. 4. 1999 do 31. 3. 2000 z mnenjem revi-
zorja v predlaganem besedilu.

3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega
kapitala.

Predlog sklepa št. 3: uprava in nadzorni
svet družbe predlagata skupščini delničarjev
Elan d.d., da se sprejme naslednji sklep:

Zaradi pokrivanja izgube preteklih let in
pokrivanja izgube iz tekočega poslovanja, se
izvede poenostavljeno zmanjšanje osnovne-
ga kapitala in sicer:

a) Znesek prenesene izgube preteklih let
v višini 2.236,978.002 SIT, znesek revalo-
rizacijskega popravka izgube prejšnih let v
višini 431,888.462 SIT in znesek izgube po-
slovnega leta v višini 8.055,577.539 SIT,
skupaj 10.724,444.003 se do višine
682,500.000 SIT pokrije v breme revalori-
zacije kapitala.

b) Preostanek nepokrite izgube preteklih
let in poslovnega leta v višini
10.041,944.003 SIT se do višine
7.500,000.000 SIT pokrije v breme osnov-
nega kapitala družbe. Zmanjšanje osnovne-
ga kapitala se izvede z umikom vseh delnic
družbe.

c) Po tako zmanjšanem osnovnem
kapitalu znaša znesek nepokrite izgube po-
slovnega leta še 2.541,944.003 SIT.

4. Povečanje osnovnega kapitala
Predlog sklepa št. 4: uprava in nadzorni

svet družbe, predlagata skupščini družbe
Elan d.d., da sprejme naslednji sklep.

Poveča se osnovni kapital družbe in sicer
za 5.200,000.000 SIT, tako da znaša os-
novni kapital družbe na novo 5.200,000.000
SIT. Povečanje se izvede z izdajo delnic, z
enakimi lastnostmi, kot so določene v statutu
družbe za že izdane delnice in po nominalni
vrednosti 1000 SIT za eno delnico.

Izključi se prednostna pravica dosedanjih
delničarjev do vpisa novih delnic.

Na novo izdane delnice prevzame nasled-
nji upnik, ki vplača na novo izdane delnice s
prenosom terjatve do družbe na družbo in s
tem pridobi stvarni vložek v družbi.

Slovenska razvojna družba d.d., Dunaj-
ska 160, Ljubljana, prevzame delnice v skup-
ni nominalni vrednosti 5.200,000.000 SIT,
katere vplača s prenosom svoje terjatve do
družbe v višini 5.200,000.000 SIT.

Del terjatve upnika v višini
2.541,944.003 SIT se uporabi za kritje iz-
gube tekočega leta.

Rok za vpis novih delnic se izteče 45 dan
po opravljeni skupščini.

Pooblasti se nadzorni svet družbe, da po
opravljeni seji skupščine uskladi besedilo sta-
tuta družbe z novim kapitalom družbe.

Gradivo za skupščino, skupaj s poroči-
lom uprave o vzrokih za izključitev prednost-
ne pravice delničarjev, je po objavi sklica
skupščine delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe vsak delovnik med 10. in 12. uro.

Elan, d.d. Begunje na Gorenjskem
uprava

Št. 15 Ob-28338
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in od 20. do 23. člena stat-
uta družbe KAM-BUS d.d. Kamnik, uprava
družbe sklicuje

5. skupščino delničarjev
družbe KAM-BUS d.d. Kamnik

ki bo v petek, dne 30. junija 2000 ob 10.
uri na sedežu družbe KAM-BUS d.d. Kam-
nik, Maistrova 18.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
– Za predsednika skupščine se izvoli Bo-

ris Premk.
– Za preštevalca glasov Tatjana Petrovič

in Polde Rožman.
– Za notarja se imenuje Jože Rožman.
2. Potrditev letnega poročila za leto

1999.
Predlog sklepa: po predlogu uprave,

mnenju nadzornega sveta ter mnenju poob-
laščene revizijske družbe se potrdi letno po-
ročilo za leto 1999 vse v vsebini, ki je priloga
k temu sklepu.
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3. Sprejem sklepa o razdelitvi dobička za
leto 1999 in delitev nerazporejenega dobič-
ka iz preteklih let.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlagana razdelitev dobička za leto
1999 in delitev nerazporejenega dobička iz
preteklih let.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo za leto 2000

se imenuje Revizijsko družbo Contura d.o.o.
iz Ljubljane, po predlogu nadzornega sveta.

5. Pobude in predlogi delničarjev.
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniški knjigi 8 dni pred zaseda-
njem skupščine in ki pisno prijavijo osebno
ali s priporočeno pošiljko svojo udeležbo naj-
kasneje 3 dni pred skupščino.

Pravico do izplačila dividend imajo tisti
delničarji, ki so na dan izvedbe skupščine
vpisani v delniško knjigo.

Vsak delničar lahko pri predlaganih skle-
pih pri posameznih točkah dnevnega reda
poda razumno utemeljene nasprotne predlo-
ge. Če bo delničar nasprotni predlog vložil v
roku 7 dni od objave sklica skupščine, bo
nasprotni predlog objavila uprava na stroške
družbe.

Nasprotne predloge pošljite na naslov:
KAM-BUS d.d. Kamnik, Maistrova 18, Kam-
nik “za 5. skupščino“.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro na istem mestu. Če
skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne, ob 12. uri,
na istem mestu. Ob drugem sklicu skupšči-
na veljavno odloča, ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

KAM-BUS d.d., Kamnik
direktor službe

Anton Zlatnar

Ob-28343
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Kre-

men, d.d., Industrija in rudniki nekovin, Novo
mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto,
sklicuje uprava družbe

2. skupščino
družbe Kremen, d.d. Novo mesto,
ki bo v sredo dne 28. 6. 2000 ob 10. uri

v sejni sobi družbe Kremen, na Topliški cesti
2, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna ugo-
tovitev navzočnosti.

Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je
na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-

ta: skupščina izvoli za predsednico skupšči-
ne Natašo Mahne, notarja Andreja Tirana, za
preštevalca glasov pa Antona Povheta in Da-
nila Korena.

3. Obravnava in sprejem letnega poročila
o poslovanju družbe v letu 1999.

Predlog sklepa uprave: na predlog upra-
ve in ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta skupščina sprejme letno poročilo o poslo-
vanju družbe Kremen, d.d., Novo mesto v
letu 1999.

4. Razporeditev dobička za leto 1999.

Predlog sklepa uprave: skupščina na
predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nad-
zornega sveta sprejme sklep:

– dobiček iz leta 1999 v višini
6,779.353,82 SIT ostane nerazporejen.

5. Pokrivanje izgube iz preteklih let.
Predlog sklepa uprave: skupščina na

predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nad-
zornega sveta sprejme sklep:

– preostanek revalorizacijskega poprav-
ka izgube iz preteklih let v višini
1,153.417,60 SIT se pokrije, in sicer:

– iz revalorizacijskega popravka preneše-
nega dobička v višini 997.712,97 SIT in

– iz revalorizacijskega popravka rezerv v
višini 155.704,63 SIT.

6. Sprejem sklepa o imenovanju revi-
zorja.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizorja družbe se za poslovno leto 2000 ime-
nuje revizijska hiša Elstar Consulting, d.o.o.,
Velenje.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblasti-
lo mora biti pisno. Pooblastila za zastopanje
na skupščini družbe je potrebno deponirati v
tajništvu družbe, kjer mora biti hranjeno ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja. Vsak
delničar ali njegov pooblaščenec naj prijavi
svojo udeležbo na skupščini družbe v pisni
obliki, do vključno 25. 6. 2000.

Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.

Popolno gradivo za 2. skupščino družbe
je delničarjem na vpogled pri direktorju druž-
be ali pri vodji ekonomskega sektorja druž-
be, in sicer vsak delovni dan od objave sklica
skupščine, do dneva zasedanja skupščine,
od 8. do 9. ure.

Delničarje vabimo, da utemeljene nas-
protne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda pisno sporočijo v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine upravi družbe ter ji
tako omogočijo pravočasno pripravo njenih
stališč.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo ponovno se-
stala eno uro kasneje, z istim dnevnim re-
dom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala družbe.

Kremen, d.d., Novo mesto
uprava

Ob-28345
Uprava družbe Integral Prevozi, turizem,

prodaja vozil in servisi, d.d., Jesenice, skli-
cuje

5. sejo skupščine delničarjev
Integral Prevozi, turizem, prodaja vozil

in servisi d.d. Jesenice,
ki bo dne 30. 6. 2000 ob 13. uri v sejni

sobi na sedežu družbe na Jesenicah, Titova
67.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna ugo-

tovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, ali je

na skupščini zastopano toliko delnic, da
skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev predsednika, preštevalca gla-
sov in zapisnikarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, določi se preštevalec glasov in
zapisnikar, ugotovi se prisotnost notarja.

3. Ugotavljanje sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila pre-

števalca glasov se ugotovi, da je skupščina
sklepčna.

4. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
5. Letno poročilo o poslovanju družbe v

letu 1999 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo upra-

ve in nadzornega sveta o poslovanju družbe
v letu 1999.

6. Sklep o uporabi dobička za leto 1999
in nerazporejenega dobička iz preteklih let.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o upo-
rabi dobička za leto 1999 in in nerazporeje-
nega dobička iz preteklih let po predlogu
uprave in nadzornega sveta.

7. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlog upra-
ve za spremembo in dopolnitev statuta druž-
be.

8. Predlog za imenovanje pooblaščene-
ga revizorja družbe za leto 2000 in 2001.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja družbe za leto 2000 in 2001 se imenu-
je revizijska hiša po predlogu nadzornega
sveta.

9. Razrešitev in izvolitev nadzornega sve-
ta družbe.

Predlog sklepa: razreši se nadzorni svet
in imenuje novi nadzorni svet po predlogu
nadzornega sveta.

Gradivo za odločanje na skupščini je del-
ničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu
družbe na Jesenicah, Titova 67, vsak delov-
ni dan od 12. do 13. ure.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v 7
dneh po objavi tega sklica na sedežu druž-
be. Uprava in nadzorni svet bosta o predlo-
gih sprejela svoja stališča in o spreminjeval-
nih predlogih najkasneje 12 dni po sklicu
skupščine obvestila imenske delničarje.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali
njihovi pooblaščenci, če najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine udeležbo pisno
prijavijo upravi družbe.

Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti oddana v hrambo na sedežu druž-
be vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Udeleženci skupščine se pred zaseda-
njem skupščine prijavijo v sprejemni pisarni.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se pričetek prestavi za pol ure.
Čez pol ure je skupščina sklepčna ne glede
na število prisotnih delnic.

Integral, d.d., Jesenice
direktor

Jekovec Izidor, univ. dipl. ekonom.

Št. 00/32 Ob-28355
Marita, d.d., Obala 77, 6320 Porto-

rož, objavlja

5. sejo skupščine
družbe Hotel Marita, d.d. v Velenju,
v torek, 20. 6. 2000 ob 12. uri, v poslov-

ni zgradbi Fininga, d.o.o., Prešernova 1a v
Velenju.
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Na seji bo prisoten notar Avgust Ribič.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine ter ugotovitev sklepčno-
sti.

2. Razveljavitev sklepa o preoblikovanju
družbe.

3. Ugotovitev lastništva delnic družbe.
4. Razširitev dejavnosti.
5. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
6. Preoblikovanje družbe.
Če skupščina ne bo sklepčna ob napove-

danem terminu, bo ponovna seja istega dne
ob 13. uri. V tem primeru skupščina sklepa
ne glede na zastopanost kapitala.

Hotel Marita, d.d.
direktor

Ob-28359
Na podlagi 73. člena statuta delniške

družbe SCT, d.d., Ljubljana Slovenska 56,
Ljubljana, in 283. člena zakona o gospodar-
skih družbah, uprava SCT, d.d. Ljubljana
sklicuje

2. redno skupščino
delniške družbe SCT, d.d., Ljubljana

Slovenska 56, Ljubljana,
ki bo v petek, dne 30. 6. 2000 ob 10. uri

v konferenčni dvorani Hotela Avstrotel v
Ljubljani, Miklošičeva cesta 9/VI. nadstropje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Na predlog uprave in nadzornega sveta

skupščina sprejme sklep v naslednjem be-
sedilu: na predlog uprave in nadzornega sve-
ta se za predsednika skupščine imenuje Leo-
nardo F. Peklar, za preštevalca glasov Mat-
jaž Košir in Jože Bajuk.

Skupščini bo prisostvovala notarka Nada
Kumar.

3. Obravnava in sprejem letnega poročila
družbe za leto 1999.

Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep v naslednjem be-
sedilu: na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta skupščina sprej-
me Letno poročilo družbe za leto 1999 v
predlaganem besedilu.

4. Sprejem sklepa o razdelitvi dobička.
Na predlog uprave in nadzornega sveta

skupščina sprejme sklep v naslednjem be-
sedilu: na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se dobiček iz leta
1999 v višini 102,497.000 SIT, razporedi v
rezerve družbe.

5. Imenovanje revizorja družbe.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme

sklep v naslednjem besedilu: za revizorja
družbe za poslovno leto 2000 se imenuje
revizijska družba Constantia MT & D, d.o.o.
Ljubljana.

6. Odobreni kapital.
Na predlog uprave in nadzornega sveta

skupščina sprejme sklep v naslednjem be-
sedilu: statutu se doda novi 18.a člen, ki
glasi:

Uprava je pooblaščena, da lahko v petih
letih po vpisu te spremembe statuta v sodni
register poveča osnovni kapital za 50% os-
novnega kapitala ob sprejemu sklepa vpisa-
nega v sodni register, z izdajo novih delnic za
denarne ali stvarne vložke.

Uprava družbe je upravičena, da ob po-
večanju osnovnega kapitala na podlagi prejš-
njega odstavka odloča o izključitvi prednost-
ne pravice delničarjev do nakupa novih del-
nic.

Pooblasti se nadzorni svet družbe za spre-
jem sprememb statuta, ki zadeva uskladitev
njegovega besedila s sprejetim sklepom o
povečanju osnovnega kapitala družbe na
podlagi določil o odobrenem kapitalu.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo tisti delni-
čarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu upra-
ve družbe in so vpisani v delniški knjigi pri
KDD po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.

Pooblastilo mora biti pisno, pripravljeno
in izpolnjeno skladno z ZOR, ZGD oziroma
ZPre in ves čas trajanja pooblastilnega raz-
merja shranjeno na sedežu družbe.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu uprave vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure po predvidenem prvotnem
sklicu. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.

SCT, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-28450
Uprava Abanke d.d. Ljubljana na podlagi

36. in 38. člena statuta Abanke d. d. Ljublja-
na sklicuje

XII. skupščino Abanke d.d. Ljubljana,

ki bo 29. 6. 2000 ob 11. uri v kongresni
dvorani “Mercurius”, Šmartinska 152, BTC
d.d. Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine banke, imenova-
nje organov skupščine banke.

Predlog sklepa: skupščina banke imenu-
je organe skupščine:

1. predsednik:
– Miha Martelanc;
2. namestnik predsednika:
– Andro Ocvirk;
3. verifikacijska komisija:
– Tomaž Marinček, predsednik,
– Marija Vošnjak, članica,
– Lučka Pucihar, članica.

2. Poročilo verifikacijske komisije o
sklepčnosti skupščine banke.

Predlog sklepa: skupščina banke ugotav-
lja, da je skupščina sklepčna.

3. Letno poročilo o poslovanju banke za
leto 1999 z mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem revizorske hiše Pricewaterhouse-
Coopers d.d. Ljubljana in predlogom za deli-
tev dobička z mnenjem nadzornega sveta ter
predlogom nagrad.

Predlog sklepov:
I. Skupščina banke sprejme letno poroči-

lo o poslovanju banke za leto 1999 z mne-
njem nadzornega sveta banke in mnenjem
revizorske hiše PricewaterhouseCoopers
d.d. Ljubljana.

II. Na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se nerevalorizirani
dobiček banke za leto 1999 v višini
1.306,467.062,38 SIT razporedi:

SIT
1. v rezerve banke 1.002,901.530,38
2. za izplačilo dividend 277,002.614,00

2.1. za prednostne
delnice 3,918.488,00
2.2. za navadne
delnice 273,084.126,00

3. za nagrade članom
– nadzornega sveta 3,599.100,00
– uprave banke
in delavcem s posebnimi
pooblastili 22,963.818,00

Dividenda za navadno delnico se izplača
v višini 87 SIT.

Dividenda za prednostno delnico se iz-
plača v višini 167 SIT.

Dividenda za leto 1999 se izplača delni-
čarju, ki je na dan seje skupščine vpisan v
delniško knjigo.

Banka začne izplačevati dividende dne
17. 7. 2000.

Izplačilo dividend za fizične osebe bo po-
tekalo v posebej določenih enotah poslovne
mreže, za pravne osebe pa v Sektorju za-
kladništva, Glavni podružnici Maribor, Glavni
podružnici Koper in Podružnici Celje.

Znesek neizplačanih dividend od predno-
stih in navadnih delnic se po preteku petih let
od datuma izplačila prenese v rezerve banke.

Revalorizacija nerazporejenega dobička
od 1. 1. 2000 do datuma razporeditve do-
bička se prenese v revalorizacijski popravek
rezerv banke.

III. Skupščina banke sprejme predlog na-
grad za predsednika in člane nadzornega
sveta in predlog nagrad za upravo in delavce
s posebnimi pooblastili.

4. Letno poročilo o notranjem revidiranju
za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me letno poročilo o notranjem revidiranju za
leto 1999 z mnenjem nadzornega sveta.

5. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta Abanke, d.d. Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me spremembe in dopolnitve statuta Abanke
d.d. Ljubljana.

6. Predlog sprememb in dopolnitve po-
slovnika o delu skupščine Abanke d.d. Ljub-
ljana.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me spremembe in dopolnitve poslovnika o
delu skupščine Abanke d.d. Ljubljana ter na
podlagi sprememb in dopolnitev izdelan či-
stopis poslovnika o delu skupščine Abanke
d.d. Ljubljana.

7. Povečanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: sklad lastnih delnic se

poveča iz sredstev rezerv za znesek
831,723.456,87 SIT tako, da po povečanju
znaša 929,418.538,88 SIT oziroma 10%
delnic banke.

8. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: skupščina banke imenu-
je za revidiranje poslovanja banke za leto
2000 revizorsko hišo Pricewaterhouse Coo-
pers d.d. Ljubljana.
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Za glasovanje in dajanje predlogov na seji
skupščine banke so upravičeni delničarji
imetniki rednih delnic banke, ki so na dan
19. 6. 2000 vpisani v delniško knjigo in osta-
nejo vpisani do konca seje ter so prijavili
svojo udeležbo upravi banke najkasneje dne
26. 6. 2000.

Delničarji izvršujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali po zastopniku oziroma
pooblaščencu. Pisno pooblastilo se predloži
upravi banke skupaj s prijavo.

Gradivo za sejo skupščine banke je na
vpogled v sekretariatu banke na Slovenski
58 v Ljubljani in na sedežu Glavne podružni-
ce Maribor, Glavne podružnice Celje in Glav-
ne podružnice Koper.

V primeru, da skupščina banke ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
v istih prostorih istega dne ob 12. uri. Takrat
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Abanka d.d. Ljubljana,
uprava

Ob-28452
Uprava delniške družbe in nadzorni svet

Tekstil, d.d., na podlagi 40. člena statuta
Tekstil, d.d., sklicuje

6. redno sejo skupščine
Tekstil d.d.,

ki bo 27. 6. 2000 ob 16. uri v prostorih
jedilnice Tekstila.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine družbe in izvolitev

organov skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o ime-

novanju zapisnikarja, dveh preštevalcev gla-
sov, notarja in predsedujočega skupščine.

2. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
3. Poslovno poročilo uprave za leto 1999.
Na predlog uprave in po pozitivnem mne-

nju nadzornega sveta skupščina sprejme sk-
lep:

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo uprave za leto 1999.

4. Predlog delitve dobička za leto 1999.
Na predlog uprave in po pozitivnem mne-

nju nadzornega sveta skupščina sprejme sk-
lep:

Predlog sklepa: ugotovljeni dobiček iz le-
ta 1994 s pripadajočo revalorizacijo v višini
7,115.945,58 SIT se prenese v rezerve
družbe.

Ugotovljeni dobiček iz let 1995 do 1998
v višini 9,612.051,76 SIT skupaj s pripada-
jočo revalorizacijo v višini 2,128.789,14 SIT
ter dobiček leta 1999 v višini 10,207.702,98
SIT ostane nerazporejen.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga v izvolitev pred-

stavnike delničarjev:
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzor-

nega sveta, in sicer Marijana Spačal, Milena
Zupan, Tatjana Fakin in Marjan Kocjančič.

6. Sprememba statuta.
Na predlog uprave in po pozitivnem

mnenju nadzornega sveta se skupščini pred-
laga sklep: v točki pod dejavnost družbe se
doda dve novi dejavnosti, kot sledi:

H/55.5 - storitev menz,
I/60.24 - cestni tovorni promet.
7. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga za pooblaščene-

ga revizorja za leto 1999 Revizijsko hišo RFR
– Ernst & Young.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja za leto 1999 skupščina imenuje RFR
Ernst & Young revizijska družba, d.o.o.

8. Vprašanja in odgovori.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji v

korist katerih so delnice na dan 20. 6. 2000
vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki
ga vodi Klirinško depotna družba oziroma
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki imajo pisna pooblastila.

Udeležbo na skupščini je potrebno naja-
viti upravi družbe najpozneje 3 dni pred za-
sedanjem skupščine, na sejo skupščine pa
je zaradi ureditve formalnosti potrebno priti
uro pred pričetkom seje.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe od dneva ob-
jave.

V primeru, da skupščina ne bo sklepčna,
bo skladno s 45. členom statuta ponovno
zasedanje istega dne ob 18. uri v istem pro-
storu. Skupščina bo takrat odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala
(drugi sklic).

Tekstil, d.d., Ljubljana
uprava

generalni direktor
Stane Zidar, ek.

Ob-28076
Na podlagi 58. člena statuta delniške

družbe Plama-pur, d.d., Podgrad uprava
družbe sklicuje

4. skupščino
družbe Plama-pur, d.d., Podgrad,

ki bo v četrtek, 29. junija 1999 ob 12. uri
na sedežu družbe z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti in izvolitev delovnih teles

Uprava predlaga naslednji sklep: izvolijo
se delovna telesa skupščine in sicer: za pred-
sednika skupščine Danilo Grilj, za prešteval-
ki glasov Erika Logar in Vladka Ceglar.

Skupščina je seznanjena, da je na seji
navzoč Aleksander Ternovec, iz Ilirske Bistri-
ce.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1999.
Uprava in nadzorni svet predlagata na-

slednji sklep: sprejme se letno poročilo za
leto 1999 po predlogu uprave in s pozitivnim
mnenjem nadzornega sveta.

3. Uporaba dobička po letnem obračunu
za leto 1999.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: dobiček iz leta 1999 v znesku
101,306.000 SIT ostane v celoti nerazpore-
jen.

Nerazporejeni dobiček iz let 1993 do
1996, ki revaloriziran do 31. 12. 1999 zna-
ša 18,095.581,80 SIT se izplača v obliki
dividend (26,3 SIT bruto na delnico).

Do dividende so upravičeni tisti lastniki
delnic, ki so vpisani kot lastniki v delniško
knjigo na dan 26. junija 2000. Družba bo
izplačala dividende delničarjem najpozneje v
roku 70 dni od sprejema tega sklepa..

4. Imenovanje revizorja
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

za pooblaščenega revizorja za pregled raču-
novodskih izkazov Plama-pur za leto 2000
se imenuje družba Podboršek - Revizijska
družba k.d. Ljubljana.

5. Sprememba višine sejnine članom nad-
zornega sveta.

Uprava predlaga naslednji sklep: članom
nadzornega sveta se za njihovo udeležbo na

sejah in delo v nadzornem svetu določi sejni-
na v višini 75.000 SIT neto za predsednika in
50.000 SIT neto za člana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe in uresničevanja glaso-
valne pravice na skupščini imajo delničarji
vpisani v delniško knjigo, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo najkasneje do pone-
deljka 26. junija 2000 do 14. ure vložili prija-
vo za udeležbo na skupščini oziroma bo v
istem roku prispela njihova pisna prijava, pob-
laščenci pa morajo v istem roku poleg prijave
vložiti tudi pooblastilo.

Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsak delovni dan od dneva objave skupščine
do dneva skupščine, med 10. in 12. uro pri
Orjani Križman na sedežu družbe.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo delničarji lahko pisno sporočijo
upravi družbe v sedmih dneh od dneva ob-
jave sklica.

Skupščina bo sklepčna, če bo prisotnih
vsaj 15% glasov. Če skupščina ob napove-
danem času ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Sejna soba bo odprta uro pred zaseda-
njem skupščine. Vse delničarje, njihove
pooblaščence ali zakonite zastopnike pozi-
vamo, da glasovnice prevzamejo vsaj pol ure
pred začetkom zasedanja skupščine.

Plama-pur, d.d., Podgrad
uprava

Radoš Gregorčič

Ob-28346
Na podlagi točke 10.22. statuta DZS, d.d.

uprava družbe sklicuje

skupščino
DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali

trg 6, Ljubljana,
ki bo v sredo, dne 28. 6. 2000 ob 15. uri,

v dvorani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Ljubljana, Miklošičeva cesta 24.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, pre-

števalcev glasov in potrditev predlaganega
notarja.

3. Sklepanje o razširitvi dejavnosti.
4. Sklepanje o spremembah in dopolni-

tvah statuta.
5. Obravnava in sprejem letnega poročila

za leto 1999.
6. Sklepanje o uporabi dobička.
7. Imenovanje revizorja.
8. Izvolitev novih članov nadzornega

sveta.
Uprava družbe oziroma nadzorni svet

predlagata k posameznim točkam dnevnega
reda naslednje sklepe:

Ad 1/ Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Ad 2/ Za predsednika skupščine se izvoli

Stojan Zdolšek, za preštevalke glasov Nata-
ša Mlakar, Mateja Rozman in Nada Gorjup,
za notarja se potrdi Miro Košak.

Ad 3/ Dejavnost družbe se razširi za:
– DE/22.21 Tiskanje časopisov
– DE/22.22 Drugo tiskarstvo
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– DE/22.24 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov

– DE/22.31 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov

– DE/22.32 Razmnoževanje videozapi-
sov

– DE/22.33 Razmnoževanje računalniš-
kih zapisov

– H/55.11 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov

– K/73.20 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in hu-
manistike

– K/74.13 Raziskovanje trga in javnega
mnenja

– K/74.832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje

– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
– O/92.20 Radijska in televizijska dejav-

nost
– O/92.33 Dejavnost sejmišč in zaba-

viščnih parkov
– O/92.40 Dejavnost tiskovnih agencij
– O/92.72 Druge dejavnosti za sprosti-

tev, d.n.
Ad 4/ Spremenijo oziroma dopolnijo se

naslednji členi statuta:
03.01. člen se spremeni in dopolni tako,

da se:
Oznaka dejavnosti v enajsti alinei

»G/50.103« spremeni v »G/50.303«.
V tekst člena po abecednem vrstnem re-

du vrine besedilo:
– DE/22.21 Tiskanje časopisov
– DE/22.22 Drugo tiskarstvo
– DE/22.24 Priprava in proizvodnja ti-

skovnih sestavkov
– DE/22.31 Razmnoževanje zvočnih za-

pisov
– DE/22.32 Razmnoževanje videozapi-

sov
– DE/22.33 Razmnoževanje računalniš-

kih zapisov
– H/55.11 Dejavnost hotelov z restavra-

cijo, penzionov
– K/73.20 Raziskovanje in eksperimen-

talni razvoj na področju družboslovja in hu-
manistike

– K/74.13 Raziskovanje trga in javnega
mnenja

– K/74.832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje

– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
– O/92.20 Radijska in televizijska dejav-

nost
– O/92.33 Dejavnost sejmišč in zaba-

viščnih parkov
– O/92.40 Dejavnost tiskovnih agencij
– O/92.72 Druge dejavnosti za sprosti-

tev, d.n.
V 10.03. členu se spremeni prvi stavek

tako, da se njegovo spremenjeno besedilo
glasi:

Uprava družbe šteje dva do štiri člane.
Ad 5/ Sprejme se letno poročilo družbe

DZS, d.d., za leto 1999 po predlogu uprave
in pozitivnem mnenju nadzornega sveta v
predloženem besedilu.

Ad 6/ Iz ostanka revalorizacije nerazpo-
rejenega dobička leta 1996 in nerazporeje-
nega dobička leta 1996 ter iz čistega dobič-
ka leta 1999 se izplača:

a) dividenda v bruto znesku 160 SIT na
delnico,

b) nagrada v bruto znesku 7,000.000 SIT
članom nadzornega sveta,

c) nagrada v bruto znesku 5,000.000 SIT
upravi družbe.

2. Ostanek čistega dobička iz leta 1999,
ki se ne razporedi za dividende po tem skle-
pu, ostane nerazporejen.

Dividenda in nagrade se izplačajo do 15.
8. 2000 delničarjem, ki so bili vpisani v del-
niško knjigo štiri dni pred skupščino delni-
čarjev DZS, d.d.

Ad 7/ Za revidiranje računovodskih izka-
zov družbe DZS za leto 2000 se imenuje
revizijska družba Pricewaterhouse-Coopers,
d.d., Ljubljana.

Ad 8/ Ugotovi se, da je potekel mandat
naslednjim članom nadzornega sveta:

– Helena Bešter,
– Matija Majcenovič,
– Jurij Detiček.
Za člane nadzornega sveta se izvolijo:
– Jurij Detiček,
– Dr. Jože Glogovšek,
– Roman Lavtar,
– Borut Mokrovič.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo

delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
na dan 24. 6. 2000 in ki svojo udeležbo
prijavijo družbi vsaj tri dni pred skupščino.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji sami,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice
za sejo skupščine pred dvorano, kjer bo
zasedala skupščina, eno uro pred pričet-
kom seje.

V primeru nesklepčnosti bo ponovljena
skupščina istega dne in v istih prostorih ob
16. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupš-
čina družbe veljavno odločala ne glede na
višino na seji zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine vključno

z besedilom predlaganih sprememb in do-
polnitev statuta je na vpogled vsem delničar-
jem družbe na sedežu družbe vsak delavnik
med 9. in 12. uro pri Mateji Rozman.

DZS, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Bojan Petan

Ob-28157
Na podlagi 17. člena statuta Hranilnice in

posojilnice kmetijsko gozdarske pokrajine
Kočevske, d.d., Kočevje in v skladu z določi-
li zakona o gospodarskih družbah, sklicuje
uprava družbe v soglasju z nadzornim sve-
tom

11. skupščino
Hranilnice in posojilnice,

ki bo v četrtek, dne 29. 6. 2000 ob 19.
uri v prostorih Hotela Valentin v Kočevju.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti, izvolitev organov skupščine, imenova-
nje notarke ter potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predsed-
nika skupščine in preštevalca glasov. Ugoto-
vi se sklepčnost skupščine.

Skupščini prisostvuje notarka mag. Nina
Češarek.

Potrdi se predlagani dnevni red.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila

družbe za leto 1999.
Predloga sklepov:

2.1. Skupščina hranilnice sprejme letno
poročilo uprave o poslovanju družbe v letu
1999, z mnenjem nadzornega sveta družbe
in mnenjem pooblaščenega revizorja.

2.2. Skupščina sprejme predlog, da ugo-
tovljeni dobiček za leto 1999 v višini
9,304.487 SIT ostane nerazporejen.

3. Združitev s pripojitvijo Hranilnice in poso-
jilnice KGP Kočevske d.d., Kočevje k Sloven-
ski zadružni kmetijski banki, d.d., Ljubljana.

3.1. Poročilo uprav družb o združitvi s
pripojitvijo.

3.2. Seznanitev skupščine z rezultati revi-
zijskega poročila o pripojitvi.

3.3. Sprejem sklepa o združitvi s pripoji-
tvijo Hranilnice in posojilnice KGP Kočevske
d.d., Kočevje k Slovenski zadružni kmetijski
banki d.d., Ljubljana.

3.4. Sprejem sklepa o potrditvi pogodbe
o pripojitvi Hranilnice in posojilnice KGP Ko-
čevske d.d., Kočevje k Slovenski zadružni
kmetijski banki d.d., Ljubljana.

3.5. Sprejem sklepa o imenovanju za-
stopnika družbenikov po 521. členu ZGD za
sprejem delnic in denarnih izplačil.

Predlogi sklepov:
3.1. Skupščina sprejme poročilo uprav o

pripojitvi Hranilnice in posojilnice KGP Ko-
čevske d.d., Kočevje k Slovenski zadružni
kmetijski banki d.d., Ljubljana.

3.2. Skupščina se seznani z rezultati revi-
zijskega poročila o pripojitvi, ki sta ga izdela-
la pooblaščena revizorja ITEO Revizija, pod-
jetje za revizijo d.o.o. Ljubljana in Pricewa-
terhousecoopers d.d. Ljubljana, v priloženem
besedilu.

3.3. Skupščina sprejme sklep, da se hra-
nilnica pripoji k Slovenski zadružni kmetijski
banki d.d. Ljubljana v skladu s pogodbo o
pripojitvi in z dnem vpisa v sodni register po
sedežu prevzemne družbe preneha.

3.4. Skupščina potrdi pogodbo o pripoji-
tvi Hranilnice in posojilnice KGP Kočevske
d.d., Kočevje k Slovenski zadružni kmetijski
banki, d.d., Ljubljana.

3.5. Sprejme se sklep, da se za zastopni-
ka delničarjev po 521. členu ZGD za spre-
jem delnic in denarnih izplačil imenuje Anuš-
ka Kordiš, univ. dipl. ekon.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
izvedbo revizije ITEO Abeceda, d.o.o. Ljub-
ljana.

5. Ugotovitev neto dolžnikov hranilnice.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da

člani organov hranilnice niso neto dolžniki.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej

razpravljajo in glasujejo delničarji, zastopniki
in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti
pisno, v skladu s predpisi in družbi dostavlje-
no vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko s
pripisom »za skupščino« dostavijo družbi naj-
kasneje tri dni pred sejo skupščine.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim identifikacijskim do-
kumentom, pooblaščenci pa s pisnim poob-
lastilom.
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Način glasovanja
Glasuje se javno, z glasovnicami, osebno

ali po pooblaščencu.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Kočevju, Roška cesta 8.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

predloge k posameznim točkam dnevnega
reda ali predloge glede dnevnega reda, za
katere želijo, da so o njih pravočasno sezna-
njeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če ob napovedani uri skupščina ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina vnovič začne. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna ne glede na šte-
vilo zastopanega kapitala.

Hranilnica in posojilnica
kmetijsko gozdarske pokrajine

Kočevske, d.d., Kočevje
predsednik nadzornega sveta

Zdravko Janeš
uprava družbe

Anuška Kordiš, univ. dipl. ek.

Št. 94 Ob-28154
Na podlagi 32. člena statuta družbe Žito

prehrambena industrija, d.d., Ljubljana,
Šmartinska cesta 154, uprava vabi delničar-
je na

3. sejo skupščine
družbe ŽITO d.d., Ljubljana Šmartinska

154,
ki bo v sredo, dne 28. 6. 2000 ob 12. uri

v dvorani Gospodarske zbornice Slovenije,
Ljubljana, Dimičeva 13.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-

zornega sveta se za predsednika skupščine
imenuje Danica Klemenc, za preštevalca gla-
sov pa Matjaž Košir in Aleš Črnivec. Skupšči-
ni bo prisostvovala vabljena notarka Marina
Ružič Tratnik.

3. Obravnava in sprejem računovodskih
izkazov za prevzeto družbo Žito PT Pekars-
tvo in testeninarstvo d.d. Ljubljana.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina prevzemne družbe sprejme računovod-
ske izkaze za prevzeto družbo Žito PT pe-
karstvo in testeninarstvo d.d.

4. Sprejem sklepa o delitvi dobička druž-
be Žito PT Pekarstvo in testeninarstvo d.d.
Ljubljana.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta ostane
dobiček prevzete družbe v višini
706,917.403,51 SIT nerazporejen.

5. Obravnava in sprejem letnega poročila
družbe Žito d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme letno poročilo družbe Žito d.d.
za leto 1999 v predlaganem besedilu.

6. Sprejem sklepa o delitvi dobička druž-
be Žito d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-

čina sprejme sklep o delitvi dobička v na-
slednjem besedilu:

a) preostala revalorizacija dobičkov dose-
ženih v obdobju od leta 1993 do leta 1996
po stanju na dan 31. 12. 1999 v višini
4,364.835,61 SIT se razporedi za izplačilo
dividend,

b) revaloriziran čisti dobiček po stanju na
dan 31. 12. 1999 za leto 1997 v višini
450,045.188,18 SIT se razporedi:

– 156,067.064,39 SIT za izplačilo divi-
dend,

– 293,978.123,79 SIT ostane nerazpo-
rejeno,

c) revaloriziran čisti dobiček po stanju na
dan 31. 12. 1999 za leto 1998 v višini
347,006.530,02 SIT ostane nerazporejen,

d) čisti dobiček po stanju na dan 31. 12.
1999 za leto 1999 v višini 473,424.741,01
SIT ostane nerazporejen.

V dividende razporejen čisti dobiček pred-
stavlja 460 SIT bruto na delnico. Dividende
se bodo individualnim delničarjem (fizičnim
osebam) izplačevale od 30. septembra da-
lje, do konca leta 2000, predvidoma preko
Poštne banke, ostalim delničarjem pa do 30.
oktobra 2000, vse v nerevaloriziranih zne-
skih in sicer po stanju vpisa v centralni regis-
ter vrednostnih papirjev pri KDD na dan 26.
junij 2000.

7. Povečanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-

zornega sveta se poveča sklad lastnih delnic
za dodatnih 8% osnovnega kapitala tako, da
skupaj znaša največ 10%, to je 339,148.000
SIT. Sklad se oblikuje iz prostih sredstev re-
zerv za namene opredeljene v 240. členu
ZGD.

8. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za poslovno leto
2000 imenuje revizijska družba Ernst &
Young, d.o.o., Ljubljana.

9. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-

zornega sveta se sprejme predlagane spre-
membe in dopolnitve statuta.

10. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-
zornega sveta se sejnine za predsednika in
člane nadzornega sveta, določene na 1. seji
skupščine, glasijo v neto znesku.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
pooblastilnega razmerja shranjeno na sede-
žu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupšči-
ne prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe
in so vpisani v centralni register vrednostnih
papirjev pri KDD na dan 26. 6. 2000.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na razpolago na sedežu družbe v taj-
ništvu predsednika družbe vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, se skupščina ponovno

sestane pol ure kasneje z istim dnevnim re-
dom. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.

ŽITO, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-28127
Na podlagi 31. člena statuta JP EGS -

r.i., d.d., ter določil zakona o gospodarskih
družbah uprava in nadzorni svet družbe skli-
cujeta

3. sejo skupščine
delniške družbe Javnega podjetja

Elektrogospodarstvo Slovenije - razvoj
in inženiring,

ki bo 26. 6. 2000 ob 12. uri na sedežu
družbe JP EGS-r.i., d.d., v veliki sejni sobi v
3. nadstropju, Vetrinjska 2, Maribor, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-
ta: ugotovi se sklepčnost in potrdi se predla-
gani dnevni red seje skupščine.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za

predsedujočega skupščini se izvoli mag.
Djordje Žebeljan, za preštevalca glasov se
izvoli Nino Maletič iz JP EGS-r.i., d.d., in
potrdi se notar Stanislav Bohinc iz Maribora
za sestavljalca notarskega zapisnika.

3. Sprejem lentega poročila za leto 1999
z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
je predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me poročilo uprave o poslovanju podjetja za
leto 1999, ki ga je pregledala revizijska druž-
ba KMPG Slovenija, d.o.o., in na katerega je
podal pozitivno mnenje tudi nadzorni svet.

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1999.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupš-
čini da sprejme naslednji sklep: ustvarjeni
čisti dobiček v poslovnem letu 1999 znaša
29.642,76 SIT in ostane v celoti nerazpore-
jen.

5. Sprejem gospodarskega načrta za le-
to 2000.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
in Ministrstva za gospodarske dejavnosti Re-
publike Slovenije, je predlog sklepa uprave:
sprejme se gospodarski načrt za leto 2000,
v predloženem besedilu.

6. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja za po-
slovno leto 2000 skupščina družbe imenuje
revizijsko družbo KMPG Slovenija, d.o.o.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino
Popolno gradivo za skupščino s predlogi

sklepov delničarjev, so na voljo v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
14. ure v času od objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v pi-
sni obliki, obrazloženi in vloženi v roku 7 dni
po objavi tega sklica, v tajništvu uprave del-
niške družbe.
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Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-

vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki, ki so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.

Republiko Slovenijo zastopa predstav-
nik(i), Vlade Republike Slovenije z ustreznim
pisnim pooblastilom Vlade Republike Slove-
nije.

Pogoje za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

Prijava udeležbe na skupščini
Delničarje naprošamo, da pridejo na

skupščino vsaj 30 minut pred zasedanjem,
zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupš-
čini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje v istih prostorih. Skupščina bo
takrat ponovno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

JP EGS-r.i. d.d.,
uprava:

v.d. direktorja
Alojz Ivanušič, univ. dipl. inž.

Pb-28130
Na podlagi 37. člena statuta Adriatic Za-

varovalne družbe, d.d., Koper, uprava druž-
be sklicuje

22. sejo skupščine
Adriatic Zavarovalne družbe, d.d.,

Koper,
ki bo v petek, 30. junija 2000 ob 12.30 v

sejni sobi na sedežu družbe v Kopru, Ljub-
ljanska cesta 3a.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in imenovanje delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: za predsednika 22. seje
skupščine Adriatic Zavarovalne družbe, d.d.,
Koper se izvoli Marko Globevnik, za prešte-
valki glasov se določita Sandra Jukič in Maja
Trstenjak, za notarko pa se določi Nevenko
Kovačič iz Kopra.

2. Sprejem letnega poročila uprave z
mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revi-
zorja za leto 1999.

Priloga sklepa: sprejme se letno poročilo
uprave o poslovanju Adriatic Zavarovalne
družbe, d.d., Koper v letu 1999 z mnenjem
nadzornega sveta in mnenjem revizorja v
predlaganem besedilu.

3. Sklep o delitvi dobička za leto 1999 z
mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
a) ugotovi se dobiček iz poslovanja za le-

to 1999 v višini 717,388.469,11 SIT,
b) dobiček iz poslovanja za leto 1999 se

v celoti uporabi za pokrivanje izgube iz po-
slovanja za leto 1996.

4. imenovanje revizorja za revizijo letnega
poročila za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: za revidiranje letnega po-
ročila Adriatic Zavarovalne družbe, d.d., Ko-
per, za leto 2000 se na predlog nadzornega
sveta imenuje revizijska družba RFR Ernst &
Young, d.d., Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov je delničarjem na vpogled od dneva
objave tega sklica dalje v tajništvu družbe v
Kopru, Ljubljanska 3a, vsak delovnik od 8.
do 15. ure.

V skladu s 40. členom statuta družbe je
pogoj za udeležbo na skupščini in uresniče-
vanje pravice do glasovanja pisna prijava ude-
ležbe pri upravi družbe, vsaj 3 dni pred skli-
cano sejo.

V primeru, da skupščina ne bo sklepčna
bo ponovno zasedanje isti dan ob 14.30. Na
ponovljenem zasedanju bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino na seji prisot-
nega kapitala.

Adriatic, Zavarovalna družba, d.d.,
predsednik uprave

Št. 18/200 Ob-28131
Nadzorni svet Tiskarne Jože Moškrič,

d.d., Ljubljana, Kajuhova 55, sklicuje v
skladu z določili 3. odstavka 274. člena in
283. člena zakona gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 30/93) ter 34. in 35. člena
statuta TJM, d.d.,

7. skupščino
delniške družbe,

ki bo v četrtek 22. 6. 2000 ob 14. uri v
prostorih TJM, d.d.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in
a) izvolitev verifikacijske in volilne komi-

sije,
b) imenovanje-pooblastitev notarke za se-

stavo notarskega zapisnika,
c) imenovanje revizorske hiše.
Predlogi sklepov:
a) v verifikacijsko in volilno komisijo smo

izvolili: Turk Majdo (članico), Vidmar Fani (čla-
nico) in Samec Jan (predsednik),

b) za sestavo notarskega zapisnika ime-
nujemo – pooblaščamo notarko Katjo Ter-
čelj Verovšek,

c) za revizorsko hišo imenujemo Constan-
tia MT & D, d.o.o., Ljubljana, Vilharjeva 27,
ki jo zastopa Trebše Matjaž.

2. Obravanva in sprejem letnega poročila
za leto 1999.

Predlog sklepa: potrjujemo letno poroči-
lo za leto 1999 v predlaganem besedilu.

3. Pokrivanje izgube za leto 1999.
Predlog sklepa: izguba iz leta 1999 se

pokrije z revalorizacijskim popravkom in iz
nerazporejenega dobička iz prejšnjih let.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu druž-
be (v tajništvu) vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi skli-
ca skupščine podajo predloge za dopolnitev
dnevnega reda oziroma nasprotne predloge
na sedež družbe.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni in
razumno utemeljeni, delničarji pa bodo o njih
pisno obveščeni.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo imetni-

ki navadnih delnic razreda G sami ali po svo-

jih pooblaščencih oziroma zakonitih zastop-
nikih.

Člani nadzornega sveta se lahko udeleži-
jo skupščine tudi če niso delničarji.

Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali za-

stopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu v dvorano, na podlagi
osebnega dokumenta.

Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične ose-
be mora vsebovati priimek in ime ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, število gla-
sov, kraj in datum ter podpis pooblastitelja,
za pravne osebe pa priimek, ime in naslov
pooblaščenca, firmo in število glasov ter pod-
pis in žig pooblastitelja.

Vsaka delnica daje delničarju en glas, vsi
delničarji pa imajo skupaj 347.325 glasov.

Za vse točke dnevnega reda se glasuje z
dvigom glasovnice.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom zasedanja.

Če bo tokratni sklic skupščine neuspe-
šen bomo skupščino ponovili isti dan ob 15.
uri v isti dvorani. Takrat bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Tiskarna Jože Moškrič, d.d., Ljubljana
predsednik NS:

Alojz Deželak
predsednik uprave:

dipl. graf. inž. Drago Krumpak

Ob-28132
Na podlagi 7.3 člena statuta Agrariacvet-

je Proizvdonja in trgovina Čatež, d.d., Topliš-
ka c. 34, Brežice, uprava družbe sklicuje

7. redno sejo skupščine delničarjev
družbe Agrariacvetje Proizvodnja in
trgovina Čatež, d.d., Topliška c. 34,

Brežice,
ki bo v ponedeljek, 26. 6. 2000 ob 11.

uri v prostorih jedilnice na sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in dnevnega reda ter izvolitev delovnih
teles.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli Marija Stopinšek, za preštevalca
glasov pa Marjana Bratanič in Irena Omejec.

2. Letno poročilo o poslovanju družbe za
leto 1999 z mnenjem nadzornega sveta in
revizijskim poročilom.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo o poslovanju družbe za leto 1999 po pred-
logu uprave in pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta.

3. Pokrivanje izgub družbe iz preteklih let.
Predlog sklepa: izguba iz preteklih let, ki

skupaj z revalorizacijskimi popravki izgube
na dan 31. 3. 2000 znaša 123,632.261,95
SIT se pokrije na sledeč način:

– v breme rezerv 28,631.456 SIT,
– v breme revalorizacijskega popravka re-

zerv 35,333.314,71 SIT,
– v breme nerazporejenega dobička iz

leta 1998 38.584,64 SIT,
– v breme revalorizacijskega popravka

nerazporejenega dobička 4.011,87 SIT,
– v breme vplačanega presežka kapitala

13,482.971 SIT,
– v breme revalorizacijskega popravka

vplačanega presežka kapitala 2,518.271,13
SIT,
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– v breme revalorizacijskega popravka os-
novnega kapitala 43,623.652,60 SIT.

4. Imenovanje revizijske hiše za revidiranje
računovodskih izkazov družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: revizijska hiša Dinamic,
d.o.o., Novo mesto se imenuje za revidiranje
računovodskih izkazov družbe Agrariacvetje
Proizvodnja in trgovina Čatež, d.d., za leto
2000.

5. Predlog uprave za poenostavljeno po-
večanje osnovnega kapitala družbe.

Predlog sklepa: osnovni kapital se poveča
skladno s stvarnimi vložki, ki jih predstavljajo
terjatve upnikov v vrednosti 130,232.200 SIT,
ki jih upniki kot svoj stvarni vložek v celoti
prenesejo na družbo. Posamezni upniki in vi-
šine njihovih posamičnih terjatev, ki so pred-
met stvarnega vložka, so razvidni iz priloge št.
1, ki je sestavni del tega sklepa.

Osnovni kapital se glede na opisane stvar-
ne vložke poveča od 270,246.000 SIT na
znesek 340,246.000 SIT, in sicer z izdajo
70.000 novih navadnih imenskih delnic z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT.

Nove delnice bodo upnikom, navedenim
v prilogi št. 1, dane v prevzem po menjalnem
tečaju 1.860,46 SIT terjatev za eno dlenico.
Število delnic, ki pripadejo posameznemu
upniku je razvidno iz priloge št. 1. Morebitni
ostanek konvertirane terjatve nad polno no-
minalno vrednostjo zadnje izročene delnice
posameznemu upniku predstavlja presežek
vplačanega kapitala.

Vsi upniki, ki bodo svoje terjatve konverti-
rali v delnice družbe, pridobijo delež v os-
novnem kapitalu, kot je razviden iz priloge št.
2, ki je sestavni del tega sklepa.

Prednostna pravica dosedanjih delniča-
rejv do vpisa novih delnic je izključena.

Sklep je sprejet pod odložnim pogojem,
da bo v sodnem postopku, ki teče pred
Okrožnim sodiščem v Krškem pod opr. šte-
vilko St 11/2000 postal sklep o potrjeni pri-
silni poravnavi pravnomočen.

6. Sprememb in dopolnitve statuta Agra-
riacvetje Proizvodnja in trgovina Čatež, d.d.

Predlog sklepa: spremeni se (6.1.) točka
statuta družbe Agrariacvetje Proizvodnja in
trgovina Čatež, d.d., ki spremenjena glasi:

(6.1.): nadzorni svet šteje pet članov. Vsi
člani nadzornega sveta družbe imajo enake
pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom
določeno drugače.

7. Odstop čalna nadzornega sveta
Predlog sklepa: ugotovi se, da je članica

nadzornega sveta Majda Metelko odstopila,
zato se jo razreši s funkcije.

Gradivo k posameznim točkam dnevnega
reda je na vpogled na sedežu družbe Topliš-
ka c. 34, Brežice, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi najkasneje v enem tednu po ob-
javi sklica, na sedežu družbe.

Udeležba in galsovanje na skupščini je po-
gojeno s tem, da se delničar prijavi najkasneje
tri dni pred skupščino sklicatelju skupščine.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo drugo zasedanje istega dne ob
12. uri z istim dnevnim redom. Na tem zase-
danju se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Agrariacvetje, d.d.,
uprava

Bogdan Romih, univ. dipl. ek.

Ob-28134
Na podlagi določil 6.3. člena statuta del-

niške družbe Hoteli Palace, d.d., uprava
Hoteli Palace, d.d., sklicuje

4. sejo skupščine

ki bo dne 30. 6. 2000 ob 11. uri v prosto-
rih Grand hotela Palace, Obala 43, Portorož.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotavljanje

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava delniške družbe ob pozitivnem

mnenju nadzornega sveta predlaga naslednji
sklep: izvoli se delovna telesa skupščine: dr.
Boris Filli; predsednik skupščine Sonja Zi-
merman, Zvonka Dobrilovič; preštevalki gla-
sov. Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Mojca Tavčar-Pasar.

3. Obravnava in potrditev poročila uprave
o poslovanju družbe v poslovnem letu 1999.

Uprava delniške družbe ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta predlaga naslednji
sklep: potrdi se poročilo o poslovanju druž-
be v poslovnem letu 1999.

4. Obravnava in odločanje o razporejanju
dobička poslovnega leta 1999.

Uprava delniške družbe ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta predlaga naslednji
sklep: dobiček poslovnega leta 1999 v višini
133,257.000 SIT ostane nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Nadzorni svet delniške družbe predlaga
naslednji sklep: potrdi se imenovanje ITEO
Abeceda, Podjetje za revizijo in sorodne sto-
ritve, Ljubljana, d.o.o., za pooblaščenega re-
vizorja delniške družbe za poslovno leto
2000.

Gradivo za sejo skupščine s predlogi skle-
pov je na vpogled delničarjem, njihovim za-
konitim zastopnikom ali pooblaščencem na
sedežu družbe vsak delovni dan od pone-
deljka do petka v času med 12. in 13. uro od
dneva objave dnevnega reda.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knji-
go družbe na dan 26. 6. 2000 in bodo sami
ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali
pooblaščencev pisno prijavili svojo udelež-
bo na skupščini najmanj tri dni pred dnem
seje skupščine na naslov tajništva delniške
družbe.

Pooblaščenci in zastopniki morajo k prija-
vi priložiti pisno dokazilo o pooblastitvi ali
zakonitem zastopstvu.

Udeležence prosimo, da pridejo na dan
skupščine v prostore zasedanja vsaj pol ure
pred pričetkom zasedanja in se z ustreznim
dokazilom oziroma identifikacijskim doku-
mentom prijavijo ter prevzamejo glasovalne
lističe.

Če seja skupščine ob napovedani uri ne
bo skepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne isti dan ob 12. uri v istih prostorih. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Hoteli Palace, d.d., Portorož
uprava družbe

Št. 00103 Ob-28353
V skladu z določili 18., 19. in 20. člena

statuta Zavarovalnice Maribor, d.d., ter na

podlagi sklepa nadzornega sveta družbe z
dne 22. 5. 2000 sklicuje uprava družbe

17. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.,

ki bo v četrtek, dne 29. 6. 2000 ob 10.
uri v Mariboru, v Cankarjevi ulici 3 v sejni
dvorani 607/VI z dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev po-
trjuje sestavo delovnih teles skupščine: pred-
sednika, notarja, verifikacijske komisije za
izvedbo glasovanja in zapisnikarja.

2. Pregled sklepov s 16. zasedanja
skupščine in poročilo o izvršitvi sklepov.

Predlog sklepa: skupščina sprejme in po-
trdi poročilo predsednika uprave družbe o
izvršitvi sklepov skupščine z dne 18. 4.
2000.

3. Obravnava in sprejem poročila revizij-
ske družbe »Revidis« o reviziji računovod-
skih izkazov in poročila pooblaščenega ak-
tuarja o pregledu zavarovalnotehničnih re-
zervacij.

Predlog sklepa: sprejmeta se poročili o
reviziji računovodskih izkazov in o aktuarskem
pregledu zavarovalnotehničnih rezervacij.

4. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo upra-
ve o poslovanju zavarovalne družbe v letu
1998 in poročilo o delu nadzornega sveta v
letu 1999.

5. Sklepanje o delitvi oziroma razporedi-
tvi dobička družbe.

Predlog sklepa:
– skupščina družbe soglaša s predlo-

gom uprave in mnenjem nadzornega sveta
družbe, da se v skladu z določili Statuta
družbe in zavarovalnih pogojev pripiše zava-
rovalnim vsotam življenjskih zavarovancev
500,550.000 SIT iz dobička življenjskih za-
varovanj;

– skupščina sklene, da se nerazporejeni
čisti dobiček leta 1999 v višini
336,092.346,19 SIT razporedi v celoti v re-
zervni sklad družbe;

– skupščina sklene, da se iz sredstev ob-
likovanih rezerv družbe krije preostanek ne-
pokrite izgube iz preteklih let, in sicer v zne-
sku 295,768.363,50 SIT;

– skupščina sklene, da se za nagrade
članom nadzornega sveta in uprave družbe
nameni znesek 10,400.000 SIT ter za na-
grade drugim zaposlenim po odločitvi upra-
ve družbe 7,000.000 SIT.

6. Sklepanje o nagradi članom nadzorne-
ga sveta družbe.

Predlog sklepa: zaradi uspešno zaključe-
nega poslovnega leta in temu ustreznega
prispevka članov nadzornega sveta in uprave
k poslovnemu izidu družbe se predsedniku
nadzornega sveta in predsedniku uprave
družbe odobri nagrada v bruto znesku
1,200.000 SIT, članom nadzornega sveta in
članoma uprave družbe pa nagrada v bruto
znesku 1,000.000 SIT.

7. Obravnava in sklepanje o predlogu za
povečanje osnovnega kapitala družbe.

Predlog sklepa:
– poveča se osnovni kapital iz sredstev

družbe, tako da se nominalna vrednost pred-
nostnih in navadnih delnic prve emisije iz
500 DEM spremeni na 50.000 tolarjev;
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– osnovni kapital se poveča iz naslova
sredstev zbrane revalorizacije osnovnega ka-
pitala, tako da se le-ta zmanjša za
197,206.500 SIT in za ta znesek poveča
osnovni kapital;

– skupščina delničarjev ugotavlja, da zna-
ša po opravljenem povečanju iz sredstev
družbe osnovni kapital 2.012,050.000 SIT.
Skupščina delničarjev prenaša pooblastilo za
spremembo statuta, ki zadeva uskladitev nje-
govega besedila s tem ugotovitvenim skle-
pom na nadzorni svet družbe.

8. Vprašanja, predlogi in podbude delni-
čarjev.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
prednostnih in rednih delnic Zavarovalnice
Maribor, d.d., oziroma njihovi pooblaščenci,
ki se morajo izkazati z verodostojnim poobla-
stilom v tajništvu družbe neposredno pred
zasedanjem skupščine.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Po vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno. Sklepi se sprejemajo s statu-
tom družbe določeno večino. Če skupšči-
na ob uri sklica ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje skupščine istega dne ob
11.30.

Zavarovalnica Maribor, d.d.
uprava družbe

Ob-28058
Na podlagi določila 283. člena zakona o

gospodarskih družbah in F člena statuta skli-
cuje direktor delniške družbe KOTO, Miklo-
šičeva 5, Ljubljana

6. skupščino
družbe KOTO, d.d., Ljubljana,

ki bo v sredo, 28. 6. 2000 ob 11. uri, na
sedežu družbe na Miklošičevi 5 v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Odprtje skupščine in ugotovitev sklepč-

nosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupšči-

ne se imenuje Sonja Tominec, za preštevalki
glasov Ema Urh in Tatjana Žabjek, za zapisni-
čarko Tatjana Anžur, za notarko Nada Ku-
mar.

3. Obravnava in sprejem letnega poročila
za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1999 skupaj z mnenjem nadzorne-
ga sveta.

4. Delitev dobička.
Predlog sklepa:
4.1. čisti dobiček za leto 1999 v višini

270,280.258 SIT se razporedi v rezerve,
4.2. dividende v višini 47,848.320 SIT,

kar znaša 60 SIT bruto na delnico, se izpla-
čajo iz revaloriziranega nerazporejenega do-
bička za leto 1996 in 1998,

4.3. do izplačila dividende je upravičen
delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v del-
niško knjigo pri KDD na dan 22. 6. 2000,

4.4. dividende se izplačajo do 31. 7.
2000,

4.5. izplačajo se nagrade članom uprave
v višini 2,300.000 SIT iz revaloriziranega ne-
razporejenega dobička za leto 1998,

4.6. izplačajo se nagrade članom nad-
zornega sveta v višini 2,300.000 SIT iz reva-
loriziranega nerazporejenega dobička za le-
to 1998.

5. Imenovanje revizorja.

Predlog sklepa: za revizorja družbe KOTO
se imenuje Revizijska družba Podboršek,
d.o.o., Ljubljana.

6. Predlog o imenovanju člana nadzorne-
ga sveta, ki zastopa interese delničarjev ter
obvestilo skupščini o predstavnikih delavcev
v nadzornem svetu.

Predlog sklepa: za člana nadzornega sve-
ta, ki zastopa interese delničarjev, se imenu-
je Aleksandra Špiler do 12. 6. 2002, Aleš
Drašlar in Zdravko Lovrenčec sta predstavni-
ka delavcev do 26. 3. 2004.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničarji in

pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumen-
tom oziroma s podpisanim pooblastilom
pooblaščenca.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
vpisani v delniško knjigo na dan 22. 6. 2000
in ki najmanj tri dni pred dnevom skupščine
prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe.

Prosimo udeležence, da se prijavijo na
sedežu družbe eno uro pred začetkom zase-
danja, da bodo lahko prevzeli glasovnice za
glasovanje na skupščini.

Na sedežu družbe so najavljeni udeležen-
ci dolžni podpisati seznam prisotnih delničar-
jev.

Gradivo za skupščino in predlogi za vse
točke dnevnega reda so delničarjem na vpo-
gled v tajništvu uprave na sedežu družbe
Miklošičeva 5, vsak delovnik od 10. do 12.
ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
družbe istega dne ob 14. uri, na mestu prve-
ga sklica. Na ponovnem zasedanju skupšči-
na veljavno odloča ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

KOTO, d.d., Ljubljana
direktor družbe

Miro Sotlar

Ob-28059
Na podlagi 6.3.3. točke statuta družbe

Kovinar, kovinarstvo in trgovina, Novo me-
sto, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto,
uprava sklicuje

3. sejo skupščine
družbe Kovinar, Novo mesto, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 26. 6. 2000 ob 15.

uri, v prostorih družbe Kovinar Novo mesto,
d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsed-

nika skupščine, dva preštevalca glasov ter
potrdi notarja za sestavo notarskega zapisni-
ka po predlogu direktorja.

3. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano let-
no poročilo za leto 1999 po predlogu direk-
torja in nadzornega sveta.

4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev dobička.
5. Imenovanje revizijske hiše.
Predlog sklepa: imenuje se pooblaščeno

revizijsko hišo za leto 2000 po predlogu di-
rektorja.

6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog direktorja se

oblikuje sklad lastnih delnic.
Gradivo za skupščino družbe in predlogi

sklepov so delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe Kovinar Novo mesto, d.d., Ljub-
ljanska cesta 36, Novo mesto, vsak delovni
dan med 11. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi družbe, oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki.

Skupščine se lahko udeležijo le tisti delni-
čarji, ki bodo svojo udeležbo na skupščini
najavili pismeno najkasneje tri dni pred sejo
skupščine. Glasuje se osebno ali po poob-
laščencu oziroma zastopniku, in sicer na pod-
lagi glasovnic, ki jih prejmejo delničarji ob
vstopu v prostor, v katerem bo potekala
skupščina. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno.

Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje iste-
ga dne, z istim dnevnim redom, ob 16. uri,
na istem kraju. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega kapitala.

Kovinar Novo mesto, d.d.
direktor

Ob-28064
Na podlagi 14. točke statuta družbe SGP

Pomgrad, d.d. in zakona o gospodarskih
družbah sklicuje uprava družbe

4. skupščino delničarjev
družbe SGP Pomgrad, d.d., Štefana

Kovača 10, Murska Sobota,
ki bo v četrtek, 29. 6. 2000 ob 12. uri, v

prostorih hotela Diana, Slovenska ulica 52,
Murska Sobota.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
Po predlogu uprave in nadzornega sveta

se imenujejo naslednji organi skupščine:
– za predsedujočega se imenuje Tadej

Ružič, univ. dipl. prav.,
– za preštevalca se imenujeta: Vida Bala-

žic in Miran Maučec.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje

vabljeni notar mag. Andrej Rošker.
2. Sprejem letnega poročila za poslovno

leto 1999.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in

nadzornega sveta se sprejme letno poročilo
za poslovno leto 1999 na podlagi pozitivne-
ga mmenja nadzornega sveta in revizorske-
ga mnenja.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička, us-
tvarjenega v poslovnem letu 1999.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta ter na podlagi mnenja nad-
zornega sveta se čisti dobiček, ustvarjen v
poslovnem letu 1999 v višini
391,166.125,48 SIT ne razdeli in ostane
nerazporejen.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremembe
in dopolnitve statuta v zvezi z uskladitvijo de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti.
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5. Sprejem sklepa o plačilu članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep, da se
članom nadzornega sveta za njihovo delo
zagotovi plačilo v skupni višini 2,100.000
SIT bruto.

6. Vprašanja delničarjev.
Pravico do udeležbe in uveljavljanja gla-

sovalne pravice na skupščini imajo delničarji,
ki se pisno prijavijo na sedežu družbe najka-
sneje 3 dni pred skupščino in ki so vpisani v
delniško knjigo na dan 26. 6. 2000. Delni-
čarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupš-
čini preko zakonitih zastopnikov in pooblaš-
čencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni
obliki in ga je potrebno predložiti na sedež
družbe, kjer ostane shranjeno.

Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež
družbe v sedmih dneh po objavi tega sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne,
v istih prostorih, ob 13. uri, ko bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Delovno gradivo k točkam dnevnega re-
da bo na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.

Delovno gradivo k 4. točki dnevnega re-
da, to je besedilo predlaganih sprememb in
dopolnitev statuta, bo udeležencem na raz-
polago na sedežu družbe vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.

SGP Pomgrad, d.d., Murska Sobota
uprava:

Stanko Polanič, univ. dipl. inž. grad.

Št. 01607 Ob-28065
Na podlagi točk 6.2., 6.3. in 6.4. statuta

družbe SM Savinjska trgovska družba, d.d.
in v skladu z določbami zakona o gospodar-
skih družbah sklicujem

VII. skupščino
delniške družbe SM Savinjska trgovska

družba, d.d.,
ki bo v petek, 23. junija 2000, v dvorani

Doma upokojencev Griže, Griže št. 49b, s
pričetkom ob 12. uri, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Nevena Tea Gor-
jup ter Nikolaja Kolmančič in Cvetka Pernov-
šek kot preštevalki glasov. Seji bo prisostvo-
val vabljen notar Srečko Gabrilo.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme revidirano letno poročilo druž-
be za leto 1999 v predloženem besedilu.
Sestavni del poročila je tudi pozitivno mnenje
revizorja.

3. Obravnava in sprejem predloga sklepa
o razporeditvi dobička iz leta 1997 in 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep, da se nerazpo-
rejen revaloriziran dobiček iz leta 1997 in
1998, ki na dan 31. 12. 1999 znaša

43,427.214,47 SIT nameni za izplačilo di-
vidend. Dividenda se izplača delničarjem
družbe v roku 60 dni od dneva sprejema
sklepa na skupščini.

4. Obravnava in sprejem predloga sklepa
o razporeditvi dobička iz leta 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme sklep, da dobiček iz leta 1999
v višini 30,467.817,08 SIT ostane nerazpo-
rejen.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev in seznanitev s čla-
ni nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet de-
lavcev.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je s 16. aprilom 2000 prenehal mandat do-
sedanjim članom nadzornega sveta. Na pred-
log nadzornega sveta se za nove člane nad-
zornega sveta za mandatno dobo 4 let ime-
nujejo: Božidar Fabjan, Janez Pušavec,
Zdenka Repič in Janko Golob. Skupščina se
seznani s članoma nadzornega sveta, ki ju je
v nadzorni svet za mandatno dobo 4 let ime-
noval svet delavcev.

6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2000 imenuje revizijska družba Plus Revizi-
ja, d.o.o., Ljubljana.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblasti-
lo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji, v
korist katerih bodo tri dni pred izvedbo skupš-
čine delnice delniške družbe SM Savinjska
trgovska družba, d.d., vknjižene v delniški
knjigi družbe, ki se vodi pri KDD, neposred-
no, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pi-
sno prijavo za udeležbo na skupščini osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo upravi
družbe, tako da jo ta prejme najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled na

sedežu družbe, v informativni pisarni družbe
v Žalcu, Šlandrov trg 35, vsak delovnik od 9.
do 12. ure, in sicer od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.

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 objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni pred-
logi morajo biti obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 12.30. V tem primeru bo

skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

SM Savinjska trgovska družba, d.d.
uprava – direktor:

Robert Čemažar, univ. dipl. ekon.

Št. 56/2000 Ob-28066
Na podlagi 49. člena statuta delniške

družbe Liko, d.d., Liboje, uprava sklicuje

6. skupščino
delniške družbe Liko, d.d., Liboje,
ki bo v sredo, 28. junija 2000 ob 17. uri,

na sedežu družbe v Libojah 26a, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, predhodna ugo-
tovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih
teles skupščine.

Predlog sklepa sklicatelja: izvoli se pred-
sednika skupščine, preštevalca glasov in
ugotovi prisotnost notarja po predlogu skli-
catelja.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: na podlagi poročila o pri-

sotnosti se ugotovi sklepčnost skupščine.
3. Sprejem poslovnega poročila za leto

1999 in revidiranega zaključnega računa za
leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo in revidiran zaključni račun za leto 1999
po predlogu uprave in soglasjem nadzorne-
ga sveta.

4. Informacija o planu za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se informacija o

planu družbe za leto 2000 po predlogu upra-
ve in soglasjem nadzornega sveta.

5. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme deli-

tev dobička za leto 1999 v višini
71,658.437,13 SIT po predlogu uprave in
soglasjem nadzornega sveta na:

– nerazporejen dobiček: 71,658.437,13
SIT.

Za dividende se razporedi nerazporejeni
dobiček iz prejšnjih let v višini 29,868.480
SIT, in sicer:

– iz leta 1997: 29,868.480 SIT.
Vrednost bruto dividende: 540 SIT.
Vrednost neto dividene: 405 SIT.
Do izplačila dividende so upravičeni del-

ničarji, ki so na dan zasedanja skupščine
vpisani v delniško knjigo.

Dividende se izplačajo v roku 60 dni od
dneva zasedanja skupščine.

6. Umik lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina sprejme umik

lastnih delnic na naslednji način:
a) družba zniža osnovni kapital družbe z

umikom 41.098 lastnih delnic. Za nominal-
no vrednost umaknjenih delnic se znižata os-
novni kapital in sorazmerno revalorizacijski
popravek osnovnega kapitala.

b) Razlika med vrednostjo lastnih del-
nic na dan umika in vrednostjo umaknjenih
lastnih delnic v breme osnovnega kapitala
in njegovega revalorizacijskega popravka
se poračuna v breme rezerv in sorazmerno
njihovega revalorizacijskega popravka v
znesku 5,288.344 SIT, preostali del razli-
ke pa v breme prenesenega čistega dobič-
ka iz leta 1997 v višini 65,838.342,42 SIT
in iz leta 1998 v višini 109,881.927,58
SIT in preostanek sorazmerno iz revalori-
zacijskega popravka prenesenega čistega
dobička.
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Gradivo za odločanje na skupščini je del-
ničarjem na vpogled na sedežu družbe v ča-
su od sklica do 3 dni pred skupščino, med
12. in 14. uro, pri Magdi Mesec.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, utemeljeno obrazložen in vložen
v roku 7 dni po objavi tega sklica.

Pravico sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo delničarji sami ali po svojih
pooblaščenih ali zakonitih zastopnikih, ki mo-
rajo k prijavi priložiti pisno pooblastilo.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali
njihovi pooblaščenci, če najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine udeležbo pisno
prijavijo upravi družbe.

Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti oddana v hrambo na sedežu druž-
be vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih pred-
logih po posameznih točkah dnevnega reda.

O 1. točki se glasuje javno, o ostalih toč-
kah pa z glasovnicami, ki jih delničarji ali
njihovi zastopniki prejmejo ob vstopu v pro-
stor, kjer bo skupščina.

V skladu z dogovorom na skupščini pa se
lahko o vseh točkah dnevnega reda glasuje
javno z dvigom rok.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne, tj. 28. 6. 2000 ob
18. uri, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Liko, d.d., Liboje
direktorica

Ob-28067
Uprava družbe Opekarna Novo mesto,

d.d., Zalog 21, Novo mesto, vabi delničar-
je na

5. sejo skupščine
družbe Opekarna Novo mesto, d.d.,
dne 29. junija 2000 ob 9. uri, na sedežu

podjetja Zalog 21, Novo mesto.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna in lahko veljavno odloča.
2. Imenovanje organov skupščine in no-

tarja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

imenovanju organov skupščine in notarja.
3. Poročilo o poslovanju družbe v letu

1999.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

poslovanju družbe v letu 1999 v predlože-
nem besedilu s poročilom revizijske hiše in
mnenjem nadzornega sveta.

4. Razdelitev dobička, doseženega v letu
1999.

Predlog sklepa: dobiček, ustvarjen v letu
1999, se v celoti razporedi v rezerve.

5. Dopolnitev dejavnosti podjetja.
Predlog sklepa: v statutu družbe se v toč-

ki C. Dejavnost družbe doda predlagana de-
javnost.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje

ECUM Revizija, d.o.o., Kersnikova 6, Ljub-
ljana.

7. Razrešitev in volitev članov nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: razreši se člane nadzor-
nega sveta, ki jim bo v letošnjem letu potekel

mandat in se imenuje predlagane člane nad-
zornega sveta.

8. Informacija o dokapitalizaciji družbe z
imovino, ki je bila izločena iz lastninjenja za-
radi denacionalizacijskih zahtev.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec

mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne v pisni obliki.

Najavljeni udeleženci so v tajništvu druž-
be pol ure pred začetkom zasedanja dolžni
podpisati seznam prisotnih delničarjev oziro-
ma pooblaščencev.

Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo, ki sklepe pojas-
njuje, ter druge informacije, so delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja pri Rešetič
Marti, vsak delovnik od 8. do 14. ure.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila svoje pripombe ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge pi-
sno sporočijo upravi.

Uprava in nadzorni svet bosta o utemelje-
nih predlogih sprejela svoja stališča in bosta
o spreminjevalnih predlogih najpozneje 12
dni po sklicu skupščine obvestila imenske
delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Opekarna Novo mesto, d.d.,
Novo mesto

uprava družbe

Ob-28068
Na podlagi 7.3. člena statuta družbe Ve-

lo, trgovina na veliko in malo, d.d., Ljubljana,
uprava sklicuje

2. skupščino
družbe Velo, trgovina na veliko in malo,

d.d.,
ki bo dne 27. 6. 2000 ob 10. uri, v sejni

sobi v V. nadstropju poslovne stavbe Celovš-
ka c. 150, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti, izvolitev delovnih organov skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: sprejme
se sklep, kot ga predlaga uprava:

– ugotovi se, da je skupščina sklepčna,
– za predsednika skupščine se izvoli od-

vetnik Marolt Anton,
– za preštevalca glasov se izvolita Jurak

Dragica in Juričan Irena.
2. Sprejem poslovnika skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da

skupščina sprejme naslednji sklep: sprejme
se poslovnik o delu skupščine Velo, d.d., v
predlaganem besedilu.

3. Sprejem letnega poročila za leto 1999
z mnenjem revizorja.

Na podlagi predloga uprave in pozitivne-
ga mnenja nadzornega sveta se sprejme na-
slednji sklep: sprejme se letno poročilo za
leto 1999 v predloženem besedilu z mne-
njem revizorja ter ob pozitivnem mnenju nad-
zornega sveta.

4. Delitev dobička iz poslovnih let 1994–
1999.

V skladu s pozitivnim mnenjem nadzorne-
ga sveta uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:

4.1. izkazani čisti dobiček iz poslovanja v
letu 1994 v znesku 1,046.574,57 SIT, s
pripadajočo revalorizacijo v znesku
518.254,65 SIT, se razporedi v proste re-
zerve,

4.2. izkazani čisti dobiček iz poslovanja v
letih 1995–1999 v skupnem znesku
20,925.380,19 SIT, skupaj s pripadajočo
revalorizacijo v znesku 3,074.082,16 SIT,
ostane nerazporejen.

5. Sprememba statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da

skupščina sprejme naslednji sklep: sprejme-
jo se spremembe statuta delniške družbe v
predloženem besedilu.

6. Imenovanje revizorja družbe za poslov-
no leto 2000.

Nadzorni svet družbe predlaga skupščini,
da sprejme naslednji sklep: za revizorja, ki
bo revidiral letne računovodske izkaze za po-
slovno leto 2000 se imenuje družbo Contu-
ra, revizijska hiša, d.o.o., Celovška c. 150,
Ljubljana.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Boris Lepša.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo osebe, ki so na dan skupščine vpi-
sane v delniško knjigo in njihovi pooblaščen-
ci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Delničarji oziroma pooblaščenci izkažejo
osebno identiteto z osebno izkaznico oziro-
ma drugim dokumentom z osebnimi podatki
z značajem javne listine s sliko. Pooblastilo je
potrebno predložiti družbi.

V sklepih pod točkami 1.–4. in 6. ter 7.
dnevnega reda odloča skupščina z večino
oddanih glasov, za sklep pod 5. točko dnev-
nega reda pa s tremi četrtinami pri sklepanju
zastopanega osnovnega kapitala.

Prosimo delničarje, da se zglasijo v tajniš-
tvu družbe na Celovški c. 150 v Ljubljani –
IV. nadstropje, pol ure pred skupščino ter
prevzamejo glasovnice, ki bodo služile kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skliče nova seja skupščine za
naslednji dan ob isti uri, z istim dnevnim re-
dom, na kateri se veljavno odloča, ne glede
na višino zastopanega kapitala (drugi sklic).

Letno poročilo uprave za poslovno leto
1999 z mnenjem nadzornega sveta o upora-
bi dobička in letnem poročilu, mnenje revi-
zorja ter besedilo poslovnika o delu skupšči-
ne Velo, d.d., ter tekst sprememb statuta, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan od vključno 26. 5. 2000 do
vključno 27. 6. 2000, v IV. nadstropju po-
slovne stavbe na Celovški c. 150, od 9. do
12. ure.

Velo, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-28096
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe In-

tegral Kum, d.d., sklicujem

6. redno sejo skupščine
družbe Integral Kum, d.d.,

ki bo 27. 6. 2000 ob 12. uri, v prostorih
Društva upokojencev, Trbovlje, Ul. 1. junija
10.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev
organov skupščine:
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a) izvolitev predsednika,
b) izvolitev dveh preštevalcev glasov,
c) imenovanje notarja,
d) imenovanje zapisnikarja.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se ude-

ležba, potrdi se dnevni red in izvoli predsed-
nika, dva preštevalca glasov, zapisnikar, za
notarja se imenuje Marjana Kolenc-Rus, vse
po predlogu uprave.

2. Obravnava poročila o poslovanju druž-
be v letu 1999 z mnenjem nadzornega sveta
in mnenjem revizijske družbe.

Predlog sklepa uprave: sprejme se pred-
lagano letno poročilo o poslovanju družbe v
letu 1999 skupaj z mnenjem nadzornega sve-
ta in revizijske družbe.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube za
leto 1999 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave: sprejme se sklep
o pokrivanju izgube za leto 1999 v predlaga-
ni obliki, ob soglasju nadzornega sveta.

4. Obravnava predloga sklepa o pripojitvi
družbe Integral Kum Trbovlje, d.d., k družbi
Integral Zagorje, d.o.o., skupaj s:

a) poročilom o pripojitvi,
b) letnimi obračuni obeh družb in poroči-

lom o stanju družb za zadnja tri leta ter
c) predlogom pripojitvene pogodbe.
Predlog sklepa uprave: po predhodnem

soglasju nadzornega sveta se sprejme sklep
o pripojitvi družbe Integral Kum Trbovlje, d.d.,
k družbi Integral Zagorje, d.o.o.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
Integral Kum, d.d., Keršičev hrib 1, Trbovlje,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda naj delničarji
pisno, s predloženo obrazložitvijo, sporočijo
upravi, v sedmih dneh po objavi sklica skupš-
čine v Uradnem listu RS.

Skupščina je sklicana za 27. 6. 2000 ob
12. uri. Če ob prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje določi za
isti dan ob 14. uri. Na ponovnem zasedanju
bo skupščina veljavno odločala po predlože-
nem dnevnem redu, ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Integral Kum, d.d., Trbovlje
direktor

Janez Pavšek

Ob-28171
Na podlagi 40. člena statuta družbe Zdra-

vilišče Atomske Toplice d.d., uprava sklicuje

4. sejo skupščino družbe
Zdravilišče Atomske Toplice d.d.,
Podčetrtek, Zdraviliška cesta 24,

ki bo dne 30. 6. 2000 ob 13. uri na
sedežu družbe v Podčetrtku, Zdraviliška ce-
sta 24, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine.

Za predsedujočo skupščine se izvoli:
Branko Neffat, univ. dipl. prav.

Izvoli se preštevalki glasov: Mojca Šan-
tek, Anica Krizmanič.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar: Pavel
Rojs.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1999
z mnenjem revizorja in sprejem sklepa o ugo-
tovitvi in razporeditvi čistega dobička.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
je predlog sklepa uprave:

a) Skupščina sprejme letno poročilo za
leto 1999 v predloženem besedilu z mne-
njem revizorja.

b) Iz ugotovljenega in nerazporejenega
čistega dobička: 13,535.087,34 SIT iz leta
1994, 81,601.658,16 SIT iz leta 1995 in
23,177.854,50 SIT iz leta 1996, skupno
118,314.600 SIT, se oblikuje sklad lastnih
delnic.

c) Ugotovljeni in nerazporejeni čisti dobi-
ček: 14,318.534,50 SIT iz leta 1996,
20,927.274,97 SIT iz leta 1997 in revalori-
zacija prenesenega čistega dobička iz prete-
klih let v višini 51,805.804,25 SIT, skupno
87,051.614,22 SIT, se razporedi v rezerve
družbe.

d) Čisti dobiček družbe za leto 1999 zna-
ša 42,462.310,53 SIT in ostane nerazpore-
jen.

3. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
je predlog sklepa uprave: oblikuje se sklad
lastnih delnic družbe v višini 118,314.600
SIT iz ugotovljenega nerazporejenega čiste-
ga dobička iz preteklih let, za namene, ki jih
določa 240. člen zakona o gospodarskih
družbah. Skupni nominalni znesek vseh pri-
dobljenih delnic za navedene namene je
omejen z višino 10% osnovnega kapitala
družbe.

O nakupih, prodaji in ceni za lastne delni-
ce odloča uprava v skladu s sklepom skupšči-
ne in na podlagi kriterijev in pravil, ki jih dolo-
či nadzorni svet.

4. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta
predstavnika delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na podlagi pisne
odstopne izjave z dne 12. 1. 2000 se sprej-
me odstop člana nadzornega sveta, pred-
stavnika delničarjev, dr. Marjan Rekarja.

Skupščina izvoli mag. Igorja Zajca za čla-
na nadzornega sveta, predstavnika delničar-
jev, do konca mandatnega obdobja.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno re-
vizijsko družbo za leto 2000 skupščina ime-
nuje KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda, morajo biti v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7 dni
po objavi tega sklica v tajništvu uprave del-
niške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni

pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zara-
di vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z iz-
pisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Zdravilišče Atomske Toplice, d.d.
Podčetrtek

direktor uprave
Zdravko Počivalšek, univ. dipl. inž. agr.

Ob-28358
Na podlagi 39. člena statuta družbe Elek-

tro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., uprava sklicuje

3. skupščino družbe
Elektro Maribor, javno podjetje za

distribucijo električne energije d.d.,
ki bo dne 28. 6. 2000 ob 13. uri na

sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2
(sejna soba - II. nadstropje), z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Za predsedujočo skupščine se izvoli:

Branko Neffat, univ. dipl. prav.
Izvoli se preštevalki glasov: Jelka Oro-

žim-Kopše, Marjana Gredin.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar: Andrej

Škrk.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1999.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta

je predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me letno poročilo za leto 1999 v predlože-
nem besedilu z mnenjem revizorja.

3. Sprejem Temeljev poslovne politike in
prioritetnih dejavnostih družbe Elektro Mari-
bor d.d. za leto 2000.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
je predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me Temelje poslovne politike in prioritetnih
dejavnosti družbe Elektro Maribor d.d. za
leto 2000 v predloženem besedilu.

4. Predlog sklepa o pokritju izgube iz let
1998 in 1999.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
je predlog sklepa uprave: ugotovljena izguba
v višini 2.002,095.341,67 SIT in revaloriza-
cijski popravek izgube v višini
152,159.245,97 SIT iz leta 1998 ter ugo-
tovljena izguba v višini 1.476,968.970,21
SIT iz leta 1999, skupaj 3.631,223.557,85
SIT, se v celoti pokrije po stanju na dan 1. 1.
2000 iz revalorizacijskega popravka osnov-
nega kapitala.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno re-
vizijsko družbo za leto 2000 skupščina ime-
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nuje PricewaterhouseCoopers d.d., Parmo-
va 53, Ljubljana.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z iz-
pisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Elektro Maribor, d.d.
direktor

Štefan Lutar, univ. dipl. inž. el.

Ob-28356
Na podlagi 7. točke statuta družbe Mavri-

ca, trgovsko podjetje z barvami in laki, d.d.
Ljubljana, uprava sklicuje

4. skupščino družbe
Mavrica, trgovsko podjetje z barvami
in laki, d.d., Ljubljana, Resljeva c. 1,
ki bo dne 29. 6. 2000 ob 8. uri na sede-

žu družbe v Ljubljani, Resljeva c. 1, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Za predsedujočo skupščine se izvoli: od-

vetnica Ksenja Ocvirk.
Izvoli se preštevalca glasov: Marjanca Ta-

bernik Gros, Ksenija Čadež.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko

Pintar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1999.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta

je predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me letno poročilo za leto 1999 v predlože-
nem besedilu z mnenjem revizorja.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička
za leto 1994.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
je predlog sklepa uprave: revalorizirani ne-
razporejeni čisti dobiček družbe v višini
3,819.735,96 SIT iz leta 1994 se izplača
delničarjem za dividende, kar pomeni
46,114 SIT bruto dividende na delnico.

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de najkasneje do 30. 9. 2000, in sicer po
stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo
na dan 26. 6. 2000.

4. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na podlagi pisne
odstopne izjave z dne 20. 3. 2000 se sprej-
me odstop člana nadzornega sveta Marijana
Manfreda.

Skupščina izvoli Lidijo Dijak za članico
nadzornega sveta do konca mandatnega ob-
dobja.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno re-
vizijsko družbo za leto 2000 skupščina ime-
nuje ITEO-Abeceda Ljubljana, d.o.o., Ljub-
ljana, Kotnikova 28.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,

bo delničarjem na voljo v tajništvu uprave, Ljub-
ljana, Resljeva c.1, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda, morajo biti v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7 dni
po objavi tega sklica v tajništvu uprave del-
niške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z iz-
pisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 30 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Mavrica, d.d., Ljubljana
direktor družbe
Tomaž Založnik

Ob-28350
Uprava družbe na podlagi določil statuta

družbe Intertob, d.d., Vavpotičeva ul. 19,
Novo mesto, sklicuje

3. skupščino
delniške družbe Intertob, d.d.,

ki bo v ponedeljek, dne 26. junija 2000
ob 14. uri v prostorih družbe Vavpotičeva
ulica 19, Novo mesto.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, predhodna ugo-

tovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih
teles skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
skupščine v naslednji sestavi:

– predsednik skupščine: Magda Pertovt,
– za preštevalce glasov se imenujejo:

Udovč Mateja, Papež Duška,
– za sestavo notarskega zapisnika se po-

trdi notar: Marta Malič.
2. Sprejem poslovnega poročila za leto

1998 in revidiranega zaključnega računa za
leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo in revidiran zaključni račun za leto 1998
po predlogu uprave in mnenjem nadzornega
sveta.

3. Povečanje osnovnega kapitala družbe
v okviru postopka prisilne poravnave.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me sklep, da dosedanji delničarji v postopku
prisilne poravnave dokapitalizirajo podjetje v
višini 1,500.000 SIT z izdajo 150 navadnih
imenskih delnic z nominalno in emisijsko
vrednostjo 10.000 SIT. Osnovni kapital druž-
be se poveča od dosedanjih 3,000.000 na
4,500.000 SIT. Ta sklep je sprejet pod od-
ložnim pogojem, da bo predlagana prisilna
poravnava izglasovana in stopi v veljavo z
dnem pravnomočnosti sklepa o prisilni po-
ravnavi.

4. Imenovanje revizorske hiše.
Predlog sklepa: za revizijo delniške druž-

be v poslovnem letu 1999 se po predlogu
nadzornega sveta imenuje družba Dubarič,
d.n.o. iz Ljubljane.

5. Imenovanje nadzornega sveta:
Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da je

nadzornemu svetu potekel mandat in izvoli
nov nadzorni svet v naslednji sestavi: Stane
Droljc, Kostevc Tadej, Kumer Jožica.

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi

sklepov je delničarjem na vpogled v splošni
službi na sedežu družbe Intertob, d.d., Vav-
potičeva ul. 19, Novo mesto, vsak delovni
dan med 12. in 14. uro od dneva objave
oklica do dneva zasedanja skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi pri Klirinško depotni družbi na dan
31. 5. 2000 oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki, ki morajo k prijavi pri-
ložiti pisno pooblastilo, ki ostane v družbi.
Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udele-
ženci skupščine prejmejo ob vstopu v dvora-
no. Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastop-
niki morajo svojo udeležbo na skupščini in
pooblastila za zastopanje na skupščini pisno
prijaviti upravi družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim
dnevnim redom istega dne ob 15. uri na
mestu prvega sklica. Na ponovljenem sklicu
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo na mestu zaseda-
nja skupščine vsaj pol ure pred začetkom
skupščine.

Intertob, d.d., Novo mesto
uprava

Ob-28321
Na podlagi 15. člena statuta Kokra Tr-

govsko podjetje d.d. Kranj, Mirka Vadno-
va 19, sklicuje uprava podjetja
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3. zasedanje skupščine,

ki bo v pretek 30. 6. 2000, ob 13. uri v
prostorih podjetja Engrotuš, Cesta v Trnovlje
10 a, Celje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov

zasedanja skupščine.
Predlog sklepa: izvolita se predsednik

skupščine in preštevalca glasov ter imenuje
notar za sestavo notarskega zapisnika po
predlogu uprave in potrditev dnevnega reda.

2. Potrditev letnega poročila za leto 1999
skupaj z revizijskim poročilom za leto 1999.

Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
za leto 1999 skupaj z revizijskim poročilom
za leto 1999.

3. Sprejetje sklepa o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: izguba v skupnem zne-

sku 345.400 tisoč SIT, se pokrije v breme
revalorizacijskega popravka osnovnega ka-
pitala.

4. Sprejetje sklepa o imenovanju revizor-
ske službe.

Predlog sklepa: sprejme se predlog nad-
zornega sveta o imenovanju revizorske služ-
be RS BIRO Žalec.

5. Odpoklic in izvolitev članov nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: odpokličeta se člana nad-
zornega sveta in izvolita nova člana nadzor-
nega sveta.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega

reda skupščine delničarjev družbe je na vpo-
gled od 30. 5. 2000 naprej na sedežu druž-
be; Mirka Vadnova 19, Kranj.

Delničarje prosimo, da svoje pripombe
ter spreminjevalne oziroma dopolnitvene
predloge pisno s priporočeno pošto sporo-
čijo upravi v 7 dneh od objave sklica, ter s
tem omogočijo upravi in nadzornemu svetu
pravočasno pripravo njihovih stališč.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
kateri so vpisani deset dni prej v delniško
knjigo oziroma njihovi zastopniki osebno ali
po pooblaščencu, če svojo udeležbo prigla-
sijo tri dni pred zasedanjem skupščine.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci na
skupščini glasujejo na podlagi glasovalnih li-
stičev, ki jih prejmejo ob vstopu v prostor,
kjer bo seja skupščine in so istočasno vstop-
nica za udeležbo na skupščini.

V primeru da skupščina ne bi bila sklepč-
na, bo ponovno zasedanje isti dan v istem
prostoru ob 13.30. Na ponovljenem zase-
danju bo skupščina družbe veljavno odloča-
la ne glede na višino na seji prisotnega kapi-
tala.

Sejni prostor, v katerem bo potekala
skupščina, bo odprt pol ure pred uradnim
začetkom.

Kokra, d.d. Kranj
uprava

Ob-28159
Uprava Iskre Tele d.d., Ljubljana, Savska

c. 3, sklicuje na podlagi zakona o gospodar-
skih družbah in statuta družbe

5. skupščino
Iskre Tele d.d., Ljubljana, Savska c. 3,

ki bo v četrtek, 29. 6. 2000 ob 12. uri,
na sedežu družbe v Ljubljani, Savska cesta
3, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine ter imenovanje
dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: imenuje se preštevalki
glasov:

– Jasna Poje in
– Bernarda Dobrajc.
Za notarko uprava predlaga Marino Trat-

nik Ružič.
2. Sprejem sprememb in dopolnitev po-

slovnika skupščine družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be poslovnika skupščine družbe, katerih
bistvo je nadomestitev stalnega predsednika
skupščine s predsedujočim.

3. Razrešitev stalnega predsednika in
podpredsednika skupščine.

Predlog sklepa: skupščina razreši dose-
danjega stalnega predsednika in podpred-
sednika skupščine.

4. Imenovanje predsednika skupščine.
Predlog sklepa: predsednika skupščine

se imenuje po predlogu uprave
5. Obravnava in sprejem sprememb sta-

tuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe

statuta po predlogu.
6. Razrešitev nadzornega sveta – pred-

stavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: razreši se nadzorni svet

imenovan na 1. seji skupščine dne 21. 11.
1996.

7. Imenovanje nadzornega sveta – pred-
stavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: v nadzorni svet se izvolijo
predlagani člani.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki naj naj-
kasneje tri dni pred skupščino v tajništvo
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo ter de-
ponirajo pooblastila, če niso shranjena na
sedežu družbe.

Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine pozivamo udeležence, da se uro
pred začetkom zasedanja zglasijo v sprejem-
ni pisarni, kjer bodo s podpisom potrdili svo-
jo prisotnost in prejeli glasovalne lističe, ki
bodo služili kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.

Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost, se nova seja skupščine z istim
dnevnim redom izvede naslednji dan ob isti
uri in na istem kraju (drugi sklic), kjer se
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Celoviti predlogi sklepov in gradiv ter dru-
ge informacije so delničarjem na vpogled v
tajništvu Iskre Tele d.d., Ljubljana, Savska c.
3, vsak dan od 8. do 12. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne do-
polnitve predloga dnevnega reda z obrazloži-
tvijo pošljejo priporočeno po pošti, v 7 dneh
po objavi sklica, na naslov družbe.

Iskra Tela d.d.,
uprava

Ob-28344
V skladu s 13. členom statuta Nove KBM,

d.d., Maribor sklicuje uprava banke

5. sejo skupščine
Nove KBM d.d.,

ki bo potekala v torek, dne 27. junija
2000, ob 12. uri v prostorih Nove KBM d.d.,
Vita Kraigherja 4/VI. nadstropje, sejna soba.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti

in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika skupščine Janeza Erjavca.
2. Sprejem letnega poročila Nove KBM,

d.d., za leto 1999.
2.1. Poslovno poročilo Nove KBM, d.d.,

za leto 1999 z računovodskimi izkazi in poja-
snili k računovodskim izkazom banke za leto
1999 z mnenjem revizijske družbe Deloitte
& Touche o računovodskih izkazih banke za
leto 1999 ter poročilom nadzornega sveta
za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina banke na
predlog uprave banke in mnenja nadzornega
sveta sprejema letno poročilo Nove KBM,
d.d., za leto 1999, to je poslovno poročilo
Nove KBM, d.d., za leto 1999 z računovod-
skimi izkazi in pojasnili k računovodskim iz-
kazom banke za leto 1999 z mnenjem revi-
zijske družbe Deloitte & Touche o računo-
vodskih izkazih banke za leto 1999 in poro-
čilom nadzornega sveta za leto 1999.

2.2. Poročilo o notranjem revidiranju za
leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina banke se sez-
nanja s poročilom o notranjem revidiranju za
leto 1999 z mnenjem nadzornega sveta.

3. Predlog delitve dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: na podlagi predloga upra-

ve banke in mnenja nadzornega sveta banke
se čisti dobiček za leto 1999 v višini
2.344.997 tisoč SIT deli:

– za rezerve banke 1.700.000 tisoč SIT,
– za nagrade 235.000 tisoč SIT,

– za obveznosti po pogodbah 41.200
tisoč SIT,

– za nadzorni svet 14.000 tisoč SIT
– za zaposlene v banki 179.800 tisoč

SIT,
– nerazporejeno 409.997 tisoč SIT.
4. Predlog imenovanja pooblaščenega

revizorja Nove KBM, d.d., za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina banke na

predlog nadzornega sveta banke Nove KBM,
d.d., za pooblaščenega revizorja Nove KBM,
d.d., za za leto 2000 imenuje revizijsko druž-
bo PricewatherhouseCoopers.

5. Predlog razširitve dejavnosti banke.
Predlog sklepa: dejavnost banke se raz-

širi z dejavnostmi, vpisanimi pod naslednjimi
šiframi v skladu s standardno klasifikacijo de-
javnosti:

J / 66.020 – Dejavnost pokojninskih skla-
dov

J / 67.110 – Dejavnost finančnih trgov
J / 67.120 – Posredništvo z vrednostni-

mi papirji
Dejavnost banke odslej glasi:
J / 65.121 – Dejavnost bank
J / 65.220 – Drugo kreditno posredniš-

tvo
J / 65.230 – Drugo finančno posredniš-

tvo (d.n.)
J / 66.020 – Dejavnost pokojninskih skla-

dov
J / 67.110 – Dejavnost finančnih trgov
J / 67.120 – Posredništvo z vrednostni-

mi papirji
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J / 67.130 – Pomožne dejavnosti obve-
zane s finančnim posredništvom

J / 67.200 – Pomožne dejavnosti v zava-
rovalništvu in pokojninskih skladih

6. Pooblastilo upravi banke za pogojno
povečanje osnovnega kapitala.

Predlog sklepa: uprava banke je poob-
laščena za izdajo zamenljivih obveznic in s
tem za pogojno povečanje osnovnega kapi-
tala do nominalnega zneska 2.800,000.000
SIT za obdobje 5 let od vpisa tega sklepa o
pooblastilu v sodni register.

7. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta Nove KBM, d.d.

Predlog sklepa: skupščina banke spreje-
ma spremembe in dopolnitve statuta Nove
KBM, d.d., v besedilu, kot ga predlagata
uprava in nadzorni svet banke.

8. Dogovor o nameri združitve SKB ban-
ke, d.d., in Nove KBM, d.d.

Predlog sklepa: skupščina banke se sez-
nani z dogovorom o nameri združitve SKB
banke, d.d., in Nove KBM, d.d.

9. Poročilo o poteku privatizacije Nove
KBM, d.d., z elementi izvedbenega načrta
privatizacije.

Predlog  sklepa:  skupščina  banke
sprejme poročilo o poteku privatizacije Nove
KBM, d.d., z elementi izvedbenega načrta
privatizacije.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico uresničuje delničar na

skupščini osebno ali preko pooblaščenca.
Pravico do udeležbe in glasovanja na

skupščini ima delničar oziroma njegov poob-
laščenec, ki svojo udeležbo na skupščini pra-
vočasno – v roku treh delovnih dni pred
skupščino prijavi banki.

Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo pri-
ložiti ustrezna pooblastila in jih deponirati pri
upravi banke vsaj tri dni pred skupščino.

Uprava in člani nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji.

Celotno gradivo za dnevni red skupščine
s predlogi sklepov je delničarju na vpogled
od 30. maja 2000 dalje do dneva skupščine
v tajništvu banke v Mariboru, Vita Kraigherja
4, V. nadstropje.

Nove KBM, d.d.,
uprava

predsednik dr. Jože Glogovšek
član Matjaž Kovačič

Ob-28158
Na podlagi 37. člena statuta družbe Eu-

rotehna poslovno trgovski sistem d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 21, sklicuje uprava družbe

3. redno skupščino
družbe Eurotehna,

Poslovno trgovski sistem d.d.
ki bo dne 28. 6. 2000 ob 14. uri v pro-

storih družbe, na naslovu Ljubljana, Dunaj-
ska 21 ter v soglasju z nadzornim svetom
predlaga naslednji dnevni red in sprejem
sklepov kot sledi:

Dnevni red:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzoč-

nosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Za predsednika skupščine se iz-
voli Thurnher J. Boštjan, za preštevalca gla-
sov pa Cvetka Železnik in Peter Cvetko. Seji
skupščine bo prisostvovala vabljena notarka.

II. Obravnava in sprejem letnega poročila
o poslovanju družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: na podlagi predloga upra-
ve, mnenja nadzornega sveta in poročila re-
vizorja se sprejme letno poročilo o poslova-
nju družbe za leto 1999.

III. Razporeditev dobička iz leta 1999.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 1999 v

znesku 1,200.362,40 SIT se po stanju na
dan 1. 1. 2000 razporedi v rezerve družbe.

IV. Razporeditev nerazporejenega dobič-
ka iz preteklih let.

Predlog sklepa: nerazporejeni dobiček iz
preteklih let v skupnem znesku 30,357.625
SIT vključno z revalorizacijskim popravkom
se po stanju na dan 1. 1. 2000 razporedi v
rezerve družbe.

V. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: v skladu s določili 1. od-

stavka 240. člena ZGD se oblikuje sklad
lastnih delnic za naslednje namene:

– nujna pridobitev zaradi preprečitve hu-
de, neposredne škode,

– ponudba za odkup delnic delavcem
družbe ali z njo povezane družbe,

– zagotavljanje odpravnine delničarjem,
– pridobitev delnic pri nakupni komisiji,
– umik delnic na podlagi sklepa skup-

ščine.
v skupni višini 583,945.076,40 SIT in

sicer v breme rezerv 108,091.787 SIT, v
breme revalorizacijskega popravka rezerv
113,821.275,40 SIT, ter v breme revalori-
zacijskega popravka osnovnega kapitala
362,032.014,08 SIT.

VI. Zmanjšanje kapitala z umikom delnic.
Predlog sklepa:
1. Zmanjša se osnovni kapital družbe z

umikom delnic, zaradi zmanjšanega obsega
poslovanja družbe, prevelikega obsega kapi-
tala glede na obseg poslovanja kapitala in s
tem neučinkovitega izkoriščanja kapitala.

2. Osnovni kapital družbe se zmanjša od
dosedanji 308,400.000 SIT za
302,738.000 SIT, tako da znaša
5,662.000 SIT.

3. Zmanjšanje osnovnega kapitala se iz-
vede z umikom 151.369 lastnih delnic nomi-
niranih na 2.000 SIT, ki jih bo družba odku-
pila v naslednjih 5 letih.

4. Uprava in predsednik nadzornega sve-
ta prijavita sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala za vpis v sodni register.

5. Uprava družbe po pridobitvi lastnih del-
nic iz 2. točke tega sklepa, le-te umakne s
sklepom s katerim:

– razveljavi pravice iz pridobljenih lastnih
delnic,

– določi datum umika delnic.
Osnovni kapital je zmanjšan z dnem umi-

ka delnic.
Z dnem umika delnic uprava izbriše delni-

ce iz delniške knjige.
6. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da

po zmanjšanju osnovnega kapitala, uskladi
določbe statuta v skladu s sprejetimi sklepi in
izdala prečiščeno besedilo.

7. Uprava prijavi zmanjšanje osnovnega
kapitala in spremembo statuta za vpis v sodni
register.

VII. Imenovanje revizorske hiše za revidi-
ranje računovodskih izkazov za leto 2000.

Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe za leto 2000 se imenuje revizorska
hiša Podboršek k.d., Ljubljana.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasoval-

no pravico imajo delničarji, njihovi zastopniki
ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno pri-
javijo na sedežu podjetja Ljubljana, Dunajska
21, vsaj tri dni pred dnevom seje skupščine.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu na se-
dežu družbe vsak delovnik od 9. do 12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 15. uri. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.

Eurotehna d.d.
direktor

Ob-28269
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 22. člena statuta družbe
vabim delničarje na

5. skupščino
družbe Velana, tovarna zaves, d.d.,

Ljubljana, Šmartinska 52,
ki bo v sredo, 28. junija 2000 ob 12.

uri, na sedežu družbe na Šmartinski 52 v
Ljubljani.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se izvoli Jože Tepina, za preštevalca gla-
sov Tanja Šircelj in Tomaž Grčar, za notarko
Marina Ružič Tratnik, za zapisnikarja pa od-
vetnica Jana Turk.

3. Sprejem poslovnega poročila za leto
1999 z mnenjem revizijske hiše in nadzorne-
ga sveta družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo za leto 1999, z mnenjem
revizijske družbe Contura, d.o.o., Ljubljana
in z mnenjem nadzornega sveta družbe.

4. Sprejem sklepa o uporabi dobička.
Predlogi sklepov:
a) Nerazporejeni čisti dobiček, ki znaša

na dan 31. 12. 1999 60,774.739,43 SIT
se uporabi:

– za razdelitev lastnikom 28,192.900 SIT
(20 SIT po delnici),

– nerazporejeno 32,581.839,43 SIT.
b) Dividenda se izplača do 28. 8. 2000.
c) Do dividende so upravičeni tisti delni-

čarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
zasedanja skupščine.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet so izvo-

ljeni:
1. Gorazd Borštnar,
2. Miranda Kopač,
3. Jože Tepina,
4. Denis Žust.

6. Določitev sejnine.
Predlog sklepa: za pripravo in udeležbo

na seji prejme član nadzornega sveta sejnino
v višini 40.000 SIT, predsednik nadzornega
sveta pa 60.000 SIT (neto zneski).

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno

leto 2000 se imenuje revizijska družba Con-
tura, d.o.o., Ljubljana.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaš-

čenci lahko uresničujejo pravico udeležbe
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na skupščini in glasovalno pravico, če tri dni
pred sejo pisno prijavijo udeležbo pri tajniš-
tvu uprave družbe.

Vsa gradiva so delničarjem na vpogled na
sedežu družbe pri Ireni Koblar, vsak delovnik
od 8. do 14. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, ko skupščina
veljavno odloča, ne glede na število prisotnih
delnic.

Tovarna zaves, d.d., Ljubljana
uprava družbe:

Lasič Andrej, dipl. inž.

Ob-28270
Na podlagi 16. in 17. člena statuta Mla-

dinska knjiga, Tiskarna, d.d., Ljubljana, Du-
najska 123, sklicuje uprava družbe

7. redno sejo skupščine
družbe Mladinska knjiga, Tiskarna,
ki bo v torek, 4. julija 2000 ob 12. uri, v

sejni sobi na sedežu uprave družbe v Ljublja-
ni, Dunajska 123.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine in sprejme predlagani dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine, preštevalca glasov in notarja po
predlogu uprave.

3. Obravnavanje in sprejem letnega poro-
čila o poslovanju družbe in poročila o reviziji
računovodskih izkazov družbe za leto 1999.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je
predlog sklepa: skupščina sprejme letno poro-
čilo o poslovanju družbe in poročilo o reviziji
računovodskih izkazov družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: čisti dobiček v znesku
13,865.202,93 SIT se uporabi za pokriva-
nje izgube v letu 1995.

4. Pokrivanje izgube, ugotovljene po za-
ključnem računu za leto 1995.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
je predlog sklepa: ugotovljena izguba v letu
1995 v znesku 348,315.178,52 SIT in re-
valorizacija izgube v znesku
131,240.847,96 SIT ter revalorizacija izgu-
be iz leta 1993 in 1994, nastale v obdobju
od 1. 1. 2000 do 30. 6. 2000 v znesku
7,791.158,83 SIT, kar predstavlja skupaj
487,347.185,31 SIT, se pokriva:

– iz revalorizacijskih popravkov rezerv –
120,744.281,40 SIT,

– iz dobička poslovnega leta 1998 –
10,389.108,74 SIT,

– iz dobička poslovnega leta 1999 –
13,865.202,93 SIT,

– iz revalorizacijskega popravka dobička
– 789.572,26 SIT,

– iz rezerv – 302,775.846,25 SIT,
– iz revalorizacijskega popravka kapitala

– 38,783.173,73 SIT.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto

2000.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta

je predlog sklepa: za revizorja družbe Mla-
dinska knjiga, Tiskarna, d.d., za poslovno
leto 2000 se imenuje ITEO – Abeceda,
d.o.o., Ljubljana.

6. Povečanje osnovnega kapitala družbe
z novimi denarnimi vložki – z izdajo novih
delnic.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
je predlog sklepa:

1. Osnovni kapital družbe v višini
1.039,540.000 SIT se poveča za
50,000.000 SIT na skupno 1.089,540.000
SIT, z izdajo 5.000 novih prednostnih, pro-
sto prenosljivih delnic na ime, z nominalno
vrednostjo 10.000 SIT vsaka in po emisijski
vrednosti delnice 10.000 SIT vsaka.

2. Prednostna pravica do vpisa in vplačila
novih delnic dosedanjih delničarjev družbe
se izključi.

Nove delnice bo vpisalo in vplačalo naj-
več 50 delničarjev, ki se bodo zavezali, da
bodo odkupili celotno izdajo novih delnic.

3. Nove delnice se vplačujejo v denarju.
4. Natančnejše določbe o izdaji delnic:
– firma in sedež izdajatelja: Mladinska

knjiga, Tiskarna, d.d., Ljubljana, Dunajska
123,

– vrsta in razred delnic: prednostne,
imenske delnice brez glasovalne pravice,
prosto prenosljive; vsaka delnica daje njene-
mu imetniku pravice, določene s tem skle-
pom in statutom družbe.

Lastnost oziroma pravice prednostnih del-
nic:

1. tvorijo nov razred – razred II,
2. so kumulativne (zbirne) in participa-

tivne (udeležbene),
3. imetnikom dajejo prednostno pravi-

co pri izplačilu dividende v višini 7,5% od
knjigovodske vrednosti delnice, kot je izka-
zana v bilanci ob koncu poslovnega leta, za
katerega se izplačujejo dividende,

4. imetnikom dajejo pravico do izplači-
la vseh še neizplačanih dividend, preden se
imetnikom navadnih delnic izplačajo kakršne-
koli dividende,

5. imetnikom dajejo poleg fiksne divi-
dende, kot je določena v 3. točki zgoraj,
pravico do izplačila celotne dividende, ki pri-
pada imetnikom navadnih delnic, ne glede
na njeno višino,

6. imetniki prednostnih delnic nimajo
glasovalne pravice, razen v primeru, ko pred-
nostni znesek dividend ni izplačan v enem
letu ali ni izplačan v celoti in zaostanek v
naslednjem letu ni doplačan, vse dokler se
zaostanki ne izplačajo ter v drugih primerih,
ki jih zakon izrecno določa,

7. imetnikom daje prednostno pravico
do zamenjave v navadno delnico v razmerju
ena navadna delnica za eno prednostno del-
nico po dveh letih, ko bodo prednostne del-
nice dejansko izdane (vpis v sodni register)
na podlagi pisnega zahtevka, naslovljenega
na upravo družbe, pa vse do preteka štirih let
od izdaje.

Skupna nominalna vrednost izdaje novih
delnic je 50,000.000 SIT.

Emisijska vrednost izdaje novih delnic je
enaka nominalni vrednosti izdaje novih del-
nic.

Nominalna vrednost nove delnice:
10.000 SIT vsaka.

Odstotek delnic brez glasovalne pravice
znaša 4,59% osnovnega kapitala.

Izplačila dividende: dividende na nove del-
nice se izplačujejo pod pogoji in na način
določen s tem sklepom, statutom družbe in
sklepom skupščine o delitvi dobička. Novo
izdane delnice so upravičene do izplačila di-
vidend tudi iz dobička, ki ga družba ustvari v
poslovnem letu 2000.

Rok vpisa novih delnic: nove delnice se
vpisujejo v roku 14 dni, ki začne teči z dnem,
ki ga določi uprava v pozivu delničarjev k
uveljavitvi prednostne pravice do vpisa in
vplačila novih delnic.

Način vpisa novih delnic: nove delnice se
vpisujejo s pisno izjavo (vpisnim potrdilom)
na sedežu družbe.

Način vplačila novih delnic: nove delnice
se vplačajo v celoti v denarju na žiro račun
družbe, št. 50102-601-20993, v roku 14
dni od izteka roka za vpis delnic.

Način oziroma oblika izdaje novih delnic:
delnice se izdajo v nematerializirani obliki, na
način in po postopku kot ga določa ZNVP.

Rok za vrnitev plačil v primeru neizdaje
delnic: šest mesecev od izteka roka za vpla-
čilo delnic.

Objava izdaje novih delnic: izdaja novih
delnic bo objavljena skladno z določbami
statuta družbe.

Izročitev novih delnic: nove delnice se
izdajo in izročijo z vknjižbo pri KDD skladno s
predpisi in pravili KDD.

Način razpolaganja z novimi delnicami:
delnice so prosto prenosljive v skladu s
statutom družbe in vsakokrat veljavnimi
predpisi.

Možnost preoblikovanja delnic: delnice
se lahko preoblikujejo skladno z določili tega
sklepa, statutom družbe in zakonom.

5. Ta sklep ima naravo statutarnega
sklepa. Nadzorni svet je pozvan, da na pod-
lagi sklepa, po izvedbi povečanja osnovne-
ga kapitala, spremeni in uskladi določbe
statuta, prečiščeno besedilo pa pripravi no-
tar.

6. Pooblasti se nadzorni svet, da v prime-
ru konverzije prednostnih delnic, ki se izdajo
na podlagi tega sklepa v navadne delnice, v
skladu z določili tega sklepa ustrezno spre-
meni in uskladi določbe statuta.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov

so delničarjem na vpogled v splošno-kadrov-
ski službi na sedežu družbe vsak dan od 9.
do 11. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki, ki
so do 15. 6. 2000 vpisani v delniško knjigo
družbe. Delničar se izkaže s potrdilom o last-
ništvu delnic, pooblaščenec s pooblastilom,
ki mora biti pisno in se deponira na sedežu
družbe vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz sodne-
ga registra.

Prosimo delničarje ali njihove pooblaš-
čence, da udeležbo na skupščini najavijo vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in da v 7
dneh po objavi sklica skupščine oziroma pre-
jemu vabila za skupščino sporočijo svoje pri-
pombe na dnevni red oziroma spreminjeval-
ne ali dopolnilne predloge upravi družbe in s
tem omogočijo, da bo uprava o njih sprejela
stališča in jih pripravila do zasedanja skupš-
čine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo po polurnem odmoru po-
novno sestala. V drugem sklicu je skupščina
sklepčna, ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Mladinska knjiga, Tiskarna, d.d.,
Ljubljana

uprava družbe:
Franc Predan
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Ob-28136
Na podlagi 44. člena statuta delniške

družbe Chemo, d.d., uprava sklicuje

5. sejo skupščine,

ki bo dne 30. 6. 2000 ob 16. uri, v
poslovni stavbi na Maistrovi 10 v Ljubljani, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepč-
nost skupščine, izvolijo se predsednik skupš-
čine Anton Hren, predsednik komisije za iz-
vedbo glasovanja in volitev Igor Vuk in pre-
števalki glasov Boža Klančar, Sonja Isailovič.

Seji bo prisostvoval notar Bojan Podgor-
šek v vlogi zapisnikarja.

2. Sprejem letnega poročila o poslovanju
družbe za leto 1999.

Predlog sklepa uprave: sprejme se letno
poročilo o poslovanju družbe za leto 1999
po predlogu uprave in mnenju nadzornega
sveta v predloženem besedilu.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi čistega
dobička za leto 1999.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
z dne 22. 5. 2000 je predlog sklepa uprave:
ugotovljeni čisti dobiček družbe v letu 1999
v višini 61,953.738 SIT se zadrži kot neraz-
deljeni čisti dobiček.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: ugoto-

vi se, da z dnem 5. 12. 2000 preneha man-
dat članom nadzornega sveta.

Za člane nadzornega sveta se s 5. 12.
2000 izvolijo:

– Miha Dolinar,
– Mojca Globočnik,
– Anton Hren,
– Miran Hude,
– Janez Peternel,
– Franc Šeruga.
5. Sprejem sklepa o nadomestilu za ude-

ležbo na sejah (sejnini) nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave: skupščina sprej-

me predlagano sejnino za udeležbo na sejah
članom nadzornega sveta v višini 35.000 SIT
in predsedniku 55.000 SIT neto.

6. Imenovanje revizorske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za

pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2000
skupščina imenuje družbo RFR – Ernst &
Young, d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Ljubljana, Mai-
strova 10 (splošno kadrovsko področje), v
času od 30. 5. 2000 do vključno 30. 6.
2000, vsak delovnik od 10. do 12. ure.

Na skupščini se odloča o objavljenih pred-
logih po posameznih točkah dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v pi-
sni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7 dni
po objavi tega sklica, v splošno kadrovsko
področje na sedežu delniške družbe v Ljub-
ljani, Maistrova 10.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do
vključno 26. 6. 2000 pisno prijavijo svojo
udeležbo v SKP na sedežu družbe v Ljublja-
ni, Maistrova 10 in so 5. 6. 2000 vpisani v
delniško knjigo. Pooblastilo mora biti pisno.

O vseh točkah dnevnega reda se glasuje
z glasovnicami.

Dvorana bo odprta 45 minut pred začet-
kom seje. Prosimo udeležence, da ob priho-
du podpišejo seznam prisotnih delničarjev
oziroma pooblaščencev ter prevzamejo gla-
sovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za ude-
ležbo na skupščini.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 17. uri,
v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljav-
no odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Chemo, d.d.
uprava

Ob-28138
Na podlagi 7.3. člena statuta delniške

družbe Lipa Ajdovščina, d.d., uprava družbe
vabi delničarje na

4. sejo skupščine
družbe Lipa Ajdovščina, Tovarna

pohištva, d.d., Lokarjev drevored 1,
ki bo dne 29. 6. 2000 ob 12. uri, v

pritličju Dvorca Zemono, Zemono pri Vipavi.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem sklepa o imeno-

vanju organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-

zornega sveta se izvoli predsedujoči skupš-
čine Leonardo Peklar, preštevalki glasov Ma-
nuela Božič Badalič in Vilma Premrl, skupš-
čini bo prisostvovala notarka Laura Čermelj.

3. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila za poslovno leto 1999 z mne-
njem nadzornega sveta družbe in pooblaš-
čenega revizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta ter pooblaščenega revizorja družbe se
sprejme letno poročilo za poslovno leto 1999
v predloženem besedilu, ki je priloga k temu
sklepu.

4. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mmenja nadzornega sve-
ta družbe se čisti dobiček poslovnega leta
1999 v znesku 19,779.520 SIT v celoti raz-
poredi v rezerve.

5. Obravnava in sprejem sklepa o imeno-
vanju pooblaščenega revizorja za poslovno
leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2000 imenuje revi-
zijska hiša Podboršek, k.d., Ljubljana.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas tra-

janja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.

Prosimo delničarje, njihove pooblaščence
in zakonite zastopnike, ki se bodo udeležili
skupščine in uresničevali glasovalno pravico,
da svojo udeležbo prijavijo najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine na sedežu družbe.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemnem prosto-
ru skupščine, in sicer eno uro pred začet-
kom zasedanja, kjer bodo s podpisom potr-

dili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, po-
trebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo v
centralnem registru pri Klirinško depotni druž-
bi na dan 20. 6. 2000.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri Taji
Stibilj Slemič, in sicer vsak delovni dan od
10. do 13. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro
kasneje. V tem primeru je skupščina sklepč-
na ne glede na število prisotnih delnic.

Lipa Ajdovščina, Tovarna pohištva, d.d.
uprava

Nedeljko Gregorič, univ. dipl. inž.

Št. 27/2000 Ob-28139
Na podlagi 7.6. točke statuta družbe Geo-

detskega zavoda Slovenije, d.d., sklicuje
uprava družbe

3. skupščino
delniške družbe Geodetski zavod

Slovenije, d.d., Ljubljana
Skupščina bo v četrtek, 6. 7. 2000 ob

12. uri, v sejni dvorani na sedežu družbe,
Zemljemerska 12, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik

skupščine in dva preštevalca glasov.
Na seji skupščine prisostvuje vabljeni

notar.
2. Letno poročilo 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo za leto 1999, skupaj
z revizijskim poročilom.

3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave druž-

be in ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta se celotni dobiček v višini 52,712.692,94
SIT, ki ga sestavljata revalorizirani nerazpore-
jeni dobiček iz preteklega obdobja v višini
20,064.231,69 SIT in dobiček iz leta 1999
v višini 32,648.461,25 SIT, razdeli na na-
slednji način:

– za izplačilo dividend se nameni znesek
v višini 15,192.800 SIT,

– za izplačilo nagrade članom nadzorne-
ga sveta v bruto znesku 2,000.000 SIT in
udeležbo uprave na dobičku v bruto znesku
600.000 SIT,

– preostali del dobička v višini
34,919.892,94 SIT ostane nerazporejen.

V skladu z navedenim se za izplačilo divi-
dend nameni del celotnega dobička v višini
15,192.800 tako, da dividenda na eno del-
nico znaša 40 SIT bruto.

Dividende se izplačajo delničarjem, vpi-
sanim v delniško knjigo družbe na dan 3. 7.
2000. Dividenda bo izplačana v 60 dneh od
dneva skupščine.
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4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se razreši sedanji član nadzornega sve-
ta Boris Debevec in se za novega člana nad-
zornega sveta, za obdobje do izteka manda-
ta sedanjemu nadzornemu svetu, imenuje
Sonjo Dolčič.

5. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov družbe za leto 2000 imenuje revizijska
družba “Dinamic”, Novo mesto.

Gradivo za dnevni red seje skupščine s
predlogi sklepov je na vpogled vsem delni-
čarjem vsak delovni dan med 8. in 14. uro,
na sedežu družbe.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica seje skupščine podajo predloge za
dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprot-
ne predloge na sedežu družbe.

Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni.
Pogoji za udeležbo in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo s pravico

glasovanja vsi delničarji, njihovi pooblaščen-
ci oziroma zakoniti zastopniki, če svojo ude-
ležbo na skupščini pisno prijavijo družbi naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem. Pooblašče-
nec delničarja mora predložiti tudi pisno
pooblastilo. Člani uprave in nadzornega sve-
ta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso
delničarji.

Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po pooblaš-

čencu ali zastopniku na podlagi glasovnice,
ki se prejme ob vstopu na skupščino.

Zasedanje
Prostor, kjer bo potekala seja skupščine,

bo odprt pol ure pred pričetkom zasedanja.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-

na, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) iste-
ga dne ob 13. uri, v istem prostoru, z istim
dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljav-
no odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Geodetski zavod Slovenije, d.d.
uprava

Ob-28209
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 37. člena statuta Dinos
Holding, d.d., Ljubljana, Šlandrova 6,
Ljubljana, uprava družbe sklicuje

3. sejo skupščine
delniške družbe,

ki bo dne 28. 6. 2000 ob 13. uri, v
poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Šlan-
drova 6, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti, izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Na predlog uprave in nadzornega sveta
se imenujejo: predsednik skupščine Anton
Praviček, verifikacijska komisija v sestavi
predsednice Marija Žorž in dveh preštevalk
glasov Dragice Nemec in Jolande Mirtič.

Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Na-
de Kumar.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1999.
Predlog sklepa: na podlagi predloga upra-

ve in nadzornega sveta se sprejme letno po-
ročilo o poslovanju družbe za leto 1999 v
predloženem besedilu.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička.
Predlog sklepa: na podlagi predloga upra-

ve in nadzornega sveta čisti dobiček iz po-
slovnega leta 1999 po stanju na dan 31. 12.
1999 v znesku 42,859.831,39 SIT ostane
nerazporejen.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-

zornega sveta družba oblikuje sklad lastnih
delnic v višini 232,852.576,60 SIT na pod-
lagi prvih treh alinei 240. člena ZGD iz neraz-
porejenega dobička iz preteklih let s pripa-
dajočimi revalorizacijskimi popravki. Pravila
poslovanja s skladom lastnih delnic sprejme
nadzorni svet z aktom o poslovanju z lastnimi
delnicami, s katerimi določi pogoje nakupa
in uporabe lastnih delnic.

5. Imenovanje revizorske hiše za poslov-
no leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno leto
2000 imenuje revizijska družba Iteo Abece-
da, d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe Dinos holding,
d.d., Ljubljana, Šlandrova 6, v tajništvu, vsak
delovni dan od objave do dneva skupščine,
med 10. in 12. uro.

Udeležba na skupščini
Delničar se lahko udeleži skupščine ter

uresničuje glasovalno pravico na njej s pogo-
jem, da udeležbo najavi, pooblaščenec pa
predloži pisno pooblastilo družbi, najkasneje
3 dni pred skupščino.

Udeležencem predlagamo, da se ob pri-
hodu na skupščino prijavijo na prijavnem me-
stu, in sicer najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na sezna-
mu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisot-
nost.

Navodilo za glasovanje
Po vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno. Vsaka delnica daje delničarju en
glas. Sklepi se sprejemajo z navadno večino
oddanih glasov.

Nasprotni predlogi
Delničarje prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim predla-
ganim sklepom pisno sporočijo upravi v roku
7 dni po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ta ponovno zasedala istega
dne, uro kasneje, v istih prostorih, z enakim
dnevnim redom. V tem primeru je skupščina
sklepčna, ne glede na število prisotnih gla-
sov.

Prostor zasedanja skupščine bo odprt 90
minut pred zasedanjem.

Dinos holding, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-28211
Na podlagi 6.2. točke statuta družbe

Creina, d.d., Kranj, sklicuje upravna družba

2. skupščino družbe,

ki bo 26. 6. 2000 ob 12. uri, v sejni sobi
družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 8.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in predstavitev vabljenega notarja.
2. Izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se predlagani or-
gani.

3. Obravnava in sprejem letnega poročila
uprave za leto 1999, z revizijskim poročilom
in mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na podlagi poročila in
predloga uprave, mnenja pooblaščenega re-
vizorja in mnenja nadzornega sveta skupšči-
na sprejme letno poročilo o poslovanju druž-
be za leto 1999.

Dobiček iz tekočega leta ostane nerazpo-
rejen.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: za izvedbo revizije raču-
novodskih izkazov družbe v letu 2000 se
imenuje ITEO – Abeceda, Podjetje za revizi-
jo in sorodne storitve, d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovnik med
12. in 14. uro, od dneva objave do dneva
zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v pi-
sni 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 svojo udeležbo.

Pooblaščenec delničarja mora prijavi
predložiti tudi pisno pooblastilo, ki mora biti
skladno z zakonodajo.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopni-
ku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic.
Delničarje naprošamo, da se javijo v spre-
jemnici 30 minut pred začetkom skupščine,
da podpišejo listo prisotnih ter prevzamejo
glasovalne lističe.

Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
so na dan 22. 6. 2000 vpisani v delniško
knjigo, ki se vodi pri KDD.

Kolikor skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se po enournem premoru
skupščina ponovno sestane in veljavno odlo-
ča, ne glede na višino zastopanega kapitala.

Creina, d.d., Kranj
direktor

Zaletelj Peter, org. dela

Ob-28088
Na podlagi določil C3 statuta družbe skli-

cujem

5. sejo skupščine
delniške družbe Agrogorica, d.d.,

Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska 48,
ki bo v torek 27. junija 2000 ob 13. uri na

sedežu družbe v Šempetru pri Gorici, Vrtoj-
benska 48 in predlagam naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je
skupščina sklepčna.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-

ta: skupščina izvoli predlaganega predsedni-
ka skupščine, preštevalca glasov, zapisni-
karja ter ugotovi prisotnost vabljene notarke.

3. Sprejem letnega poročila za leto 1999
z mnenjem revizorja in mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-
ta: sprejme se letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 1999, v predlaganem besedi-
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lu, skupaj z mnenjem revizorja in mnenjem
nadzornega sveta.

4. Odločanje o razporeditvi dobička iz le-
ta 1999.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-
ta: čisti dobiček iz leta 1999 v znesku
11,149.761,95 SIT, ostane nerazporejen.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2000.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-
ta: za pooblaščenega revizorja se za leto
2000 imenuje revizijska družba Podboršek
– Revizijska družba, k.d., Ljubljana.

6. Volitve članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: na predlog nadzorne-
ga sveta se za člane nadzornega sveta –
predstavnike delničarjev izvolijo: Goran
Kodelja in Bojan Lovrič. Mandat novoizvo-
ljenih članov nadzornega sveta nastopi
16. 4. 2001.

Gradivo za sejo skupščine je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Šempetru,
Vrtojbenska 48, vsak delovni dan po objavi
tega vabila, med 12. in 13. uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki, ki
so pisno prijavili svojo udeležbo najmanj tri
dni pred sejo.

Če skupščina ob napovedanem času ni
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
morajo biti vloženi in pisno obrazloženi v ro-
ku 7 dni po objavi tega vabila, pri tajništvu
družbe.

Glasovnice za odločanje na seji se bodo
delničarjem, zakonitim zastopnikom oziroma
pooblaščencem začele deliti eno uro pred
začetkom seje do ure, ki je določena za
začetek zasedanja skupščine.

Agrogorica, d.d., Šempeter pri Gorici
direktor

Št. 936/63-200 Ob-28089
Uprava družbe Avrigo, d.d., Nova Gorica,

Kidričeva 20, sklicuje na podlagi 7.3. točke
statuta družbe

4. sejo skupščine
delniške družbe Avrigo, d.d., Nova

Gorica,
ki bo 29. 6. 2000 ob 12. uri na sedežu

družbe, Kidričeva 20, v Novi Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava ugotovi sklepčnost, predlaga

predsednika skupščine in dva preštevalca
glasov ter predstavi notarja, ki prisostvuje
skupščini.

Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-
sednika skupščine Edvarda Abrama, za pre-
števalca glasov Barbaro Mržljak in Branko
Pišot.

2. Informacija o poslovanju z lastnimi del-
nicami.

3. Sprejem letnega poročila za leto 1999
z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem
pooblaščenega revizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme letno poročilo za leto 1999 skupaj z
mnenjem nadzornega sveta in mnenjem
pooblaščenega revizorja.

4. Odločanje o razdelitvi dobička iz leta
1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave se ne-
razporejeni čisti dobiček iz leta 1999 v višini
28.729,95 SIT zadrži kot nerazporejeni do-
biček.

5. Določitev sejnin za predsednika in čla-
ne nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se določi sejnino za predsednika nad-
zornega sveta 44.000 SIT neto in za člane
nadzornega sveta 35.000 SIT neto.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov družbe Avrigo, d.d., Nova Gorica za leto
2000 imenuje Revizijsko družbo Podboršek,
d.o.o., iz Ljubljane.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe Avrigo, d.d., v
Novi Gorici na Kidričevi 20, vsak delovnik od
9. do 12. ure od objave do seje skupščine.

Dodatni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v pi-
sni obliki, z obrazložitvijo in oddani sedem
dni po objavi upravi družbe Avrigo, d.d.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblasti-
lo pooblaščencev in zastopnikov mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega raz-
merja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini z glaso-
valno praivco imajo delničarji, njihovi zastopni-
ki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo
udeležbo, pooblaščenci pa morajo v istem
roku poleg prijave vložiti tudi pooblastilo.

Vljudno prosimo udeležence, da se prija-
vijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s pod-
pisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gra-
divo za glasovanje.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo na
seji prisotnih več kot 15% glasov zastopane-
ga kapitala (1. sklic). Če v prvem sklicu ne
bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno za-
sedanje skupščine istega dne, to je 29. 6.
2000 ob 13. uri. Skupščina bo takrat odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Avrigo, d.d., Nova Gorica
uprava – direktor

Aleš Hrast, univ. dipl. ek.

Ob-28090
Uprava družbe sklicuje

5. sejo skupščine
delniške družbe Oljarica, Tovarna olja

Kranj, d.d., Kranj, Britof 27,
ki bo v četrtek, dne 29. 6. 2000, ob 10.

uri v sejni sobi na sedežu družbe Kranj, Britof
27.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna, izvoli se predsednik skupšči-
ne, imenuje notar in zapisnikar.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1999
z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo o poslovanju Oljarice Kranj, d.d., v letu
1999 na predlog uprave in na podlagi mne-
nja nadzorenga sveta in poročilo revizorja.

3. Uporaba in delitev dobička.
Predlog sklepa:
A) Ugotovitev in razporeditev čistega do-

bička za poslovno leto 1999 je naslednja:
– celotni (bruto) dobiček:

161,138.243,80 SIT,
– davek iz dobička: 31,735.388 SIT,
– čisti dobiček: 129,402.855,80 SIT.
Čisti dobiček poslovnega leta 1999 v vi-

šini 129,402.855,80 SIT se potrdi in se v
celoti razporedi na nerazporejeni čisti dobi-
ček.

B) Revalorizirani nerazporejeni čisti dobi-
ček iz preteklih let v znesku 87,862.491,68
SIT se revalorizira do 31. 6. 2000 in se ga
del razporedi na naslednji način:

– dividenda v znesku 400 SIT (bruto) na
delnico, kar pri 69.816 delnicah, ki so upravi-
čene do izplačila dividende, predstavlja
27,926.400 SIT. Do izplačila dividende je
upravičen delničar, ki je lastnik delnic, eviden-
tiranih v delniški knjigi pri Klirinško depotni
družbi na dan sklica skupščine delničarjev,

– udeležba pri dobičku se izplača članom
nadzornega sveta in upravi, in sicer v znesku
4,839.985,80 SIT v obliki gotovine.

Dividende in udeležba pri dobičku bodo
izplačane do 31. 8. 2000.

4. Določitev sejnine za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: za vsako sejo nadzorne-
ga sveta pripada predsedniku plačilo – sejni-
na v znesku 60.000 SIT, članom pa v znesku
40.000 SIT.

5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zorja poslovanja družbe za leto 2000.
6. Odpoklic člana nadzornega sveta in

imenovanje novega člana.
Predlog sklepa: odpokliče se članico nad-

zornega sveta Alenko Žnidaršič-Kranjc, ro-
jeno 14. 2. 1959, ki je zastopala interese
delničarjev in se na njeno mesto imenuje
Šega Robert.

7. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlog spre-

memb statuta družbe.
8. Informacija o novem članu nadzornega

sveta – predstavnika delavcev: ugotovi se,
da je svet delavcev razrešil člana nadzornega
sveta Bučan Uroša in imenoval novega člana
Bogataj Matjaža.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red s celovitimi predlo-

gi sklepov je na vpogled vsem delničarjem v
tajništvu na sedežu družbe.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine v Uradnem listu RS podajo
predloge za dopolnitev dnevnega reda oziro-
ma nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda v tajništvu na sedežu
družbe. Predlogi morajo biti pisni in razumno
utemeljeni.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji, v korist katerih so delnice družbe na
dan 22. 6. 2000 vknjižene v delniški knjigi
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
Klirinško depotni družbi, njihovi pooblaščen-
ci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas tra-
janja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.

Pisna pooblastila morajo vsebovati za fi-
zične osebe ime in priimek ter naslov poob-
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lastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa
ime in priimek ter naslov pooblaščenca, fir-
mo in žig pooblastitelja ter podpis pooblaš-
čene osebe.

Delničarji, pooblaščenci oziorma zastop-
niki, ki se bodo udeležili skupščine, morajo
predhodno prijaviti udeležbo, najpozneje tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
na sedežu družbe, ter istočasno deponirati
pisna pooblastila oziroma dokazila o zasto-
panju, če niso shranjena na sedežu družbe.

Zaradi nemotenega poteka skupščine po-
zivamo udeležence, da se uro pred začet-
kom seje zglasijo v sejni sobi, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice.

Način glasovanja
Glasuje se z glasovnicami.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino

oddanih glasov.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-

na, se ponovi istega dne ob 11. uri v istih
prostorih. Skupščina bo takrat veljavno od-
ločala ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

Oljarica Kranj, d.d.,
uprava

direktor: Stane Jamnik

Ob-28091
Uprava družbe Lama, d.d., okovje -

montažni sistemi - orodja - trgovina, s
sedežem v Dekanih 5, Dekani, sklicuje na
podlagi 7.3. točke statuta družbe

5. skupščino

ki bo v petek, 30. 6. 2000 ob 12. uri na
sedežu družbe v Dekanih 5, Dekani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednico skupščine Bojano Brataševec, za
prvo preštevalko glasov Nevenko Markežič,
za drugega preštevalca glasov Branka Bizja-
ka, za notarja za sestavo notarskega zapisni-
ka določi notarja Drava Ferligoja iz Kopra.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1999
z mnenjem nadzornega sveta in revizijskim
poročilom.

Predlog sklepa: skupščina delniške druž-
be sprejme letno poročilo o poslovanju druž-
be za leto 1999 z mnenjem nadzornega sve-
ta in revizorskim poročilom.

3. Pokrivanje izgube za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

mnenja nadzornega sveta se ugotovljena
izguba v znesku 76,209.344,88 SIT pokriva
v breme naslednjih kategorij kapitala:

– iz revalorizacijskega popravka rezerv –
9,754.911 SIT in

– zakonskih rezerv (10% osnovnega
kapitala) – 66,454.433,88 SIT.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina za revizorja družbe za leto
2000 imenuje revizorsko družbo RFR Ernst
& Young, revizijska družba, d.o.o., Ljubljana.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino in predloge skle-

pov za vse točke dnevnega reda so delničar-
jem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu

družbe, Dekani 5, 6271 Dekani, vsak delov-
nik od 9. do 12. ure. Delničarje prosimo, da
svoje nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda družbi pisno sporočijo v
7 dneh od objave sklica skupščine.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo imetniki pra-
vic do delnic razvidnih iz seznama vpisnikov
delnic, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
bodo pri upravi družbe pisno napovedali svo-
jo udeležbo na skupščini. Pooblastilo morajo
delničarji deponirati pri upravi družbe vsaj na
dan zasedanja skupščine in ostane shranje-
no pri družbi.

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina
bo odprta pol ure pred zasedanjem skupšči-
ne. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne, to je 30. 6. 2000
ob 14. uri v isti dvorani. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Lama, d.d., Dekani
uprava

Drago Jerman

Ob-28093
Kopa računalniški inženiring, d.d., Kidri-

čeva 14, Slovenj Gradec, vabi delničarje na

5. sejo skupščine
delniške družbe Kopa, d.d.,

ki bo dne 30. 6. 2000 ob 17. uri v
prostorih družbe na Kidričevi 14 v Slovenj
Gradcu.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani de-

lovni organi skupščine.
3. Sprejem poslovnega poročila uprave z

mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revi-
zorja ter predlog delitve dobička za obdobje
od leta 1996 do vključno leta 1999.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poslovno poročilo uprave o poslovanju v letu
1999 z mnenjem nadzornega sveta in revi-
zorja. Dobiček poslovnega leta 1999 v višini
5,278.794,37 SIT se razporedi na
nerazporejeni dobiček preteklih let. Ner-
azporejeni dobiček in njegov revalorizacijski
popravek od leta 1996 do vključno leta 1999
se razporedi:

– za dividende 3,759.840 SIT,
– ostanek dobička ostane nerazporejen.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzorenga

sveta skupščina izvoli novega člana nadzor-
nega sveta, Ogorevc Tomislava, ki zastopa
interese delničarjev in podaljša mandat do-
sedanjima članoma Rajzer Rudiju in Vesel
Mileni. Nov mandat nadzornemu svetu zač-
ne veljati od 1. 7. 2000 in traja štiri leta.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak dan od 12. do 14. ure od dneva objave
dnevenga reda.

Skupščine se lahko udeležijo sami ali po
svojih pooblaščenih ali zakonitih zastopnikih.
Pooblaščenec se mora izkazati s pisnim
pooblastilom.

Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem skupš-
čine upravi družbe.

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.

KOPA, d.d., Slovenj Gradec
uprava družbe:

Osvald Bernard

Ob-28094
Na podlagi 5.6 točke statuta družbe Živila

Kranj, trgovina in gostinstvo, d.d., Naklo, Ce-
sta na Okroglo 3, sklicujem

6. redno skupščino
delniške družbe Živila Kranj, d.d., Naklo,

ki bo v četrtek, dne 29. 6. 2000 s pričet-
kom ob 13. uri v sejni sobi na sedežu družbe
v Naklem, Cesta na Okroglo 3, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti, izvolitev organov skupščine in predsta-
vitev notarke.

Uprava družbe in nadzorni svet predlaga-
ta sprejem naslednjega sklepa:

– ugotovi se, da je skupščina sklepčna,
– izvolijo se naslednji organi skupščine:

– za predsednika skupščine Jakob Ko-
renčan,

– za preštevalki glasov Andreja Škr-
janc in Boža Remic,

– za zapisnikarico Mateja Parte.
Na seji skupščine je prisotna vabljena Du-

ša Trobec Bučan, notarka iz Kranja.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju

družbe Živila Kranj, d.d., Naklo v letu 1999.
Uprava družbe in nadzorni svet predlaga-

ta sprejem naslednjega sklepa: skupščina
sprejme letno poročilo o poslovanju družbe
Živila Kranj, d.d., Naklo v letu 1999 skupaj z
revizorjevim poročilom in pozitivnim mnenjem
nadzornega sveta.

3. Uporaba dobička po letnem obračunu
za leto 1999.

Uprava družbe in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa: uprava družbe
Živila Kranj, d.d., Naklo po pozitivnem mnenju
nadzornega sveta predlaga skupščini družbe,
da se čisti dobiček po revidiranem letnem
obračunu za leto 1999, ki je izkazan v znesku
369,342.626,71 SIT, uporabi tako:

a) da čisti dobiček po revidiranem letnem
obračunu za leto 1999 v znesku
369,342.626,71 SIT ostane nerazporejen;

b) da se imetnikom delnic razdeli 600 SIT
dividende na delnico, kar znese
179,098.200 SIT, in sicer:

– 95,917.928,55 SIT iz naslova revalori-
zacije nerazdeljenega dobička preteklih let,

– 47,135.145,31 SIT iz naslova neraz-
porejenega dobička z dnem 1. 1. 2000 pri-
pojenih družb iz let 1997 in 1998,

– 12,185.274,32 SIT iz naslova revalori-
zacije nerazporejenega dobička z dnem 1.
1. 2000 pripojenih družb iz preteklih let,

– 23,859.851,82 SIT iz naslova dobička
z dnem 1. 1. 2000 pripojenih družb za leto
1999.

Do dividende so upravičeni tisti imetniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d.,
Ljubljana, na dan 4. 7. 2000.
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Dividende se pričnejo izplačevati v 30
dneh po sprejemu tega sklepa.

4. Imenovanje revizorja družbe
Nadzorni svet predlaga sprejem nasled-

njega sklepa: za revizorja družbe za leto
2000 se imenuje revizorska hiša  Pricewa-
terhouseCoopers, d.d., Ljubljana.

5. Sprejem sprememb statuta družbe.
Uprava družbe in nadzorni svet predlaga-

ta sprejem naslednjega sklepa: Skupščina
sprejme spremembe statuta družbe v predla-
ganem besedilu.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu druž-
be v Naklem, Cesta na Okroglo 3, vsak de-
lovnik med 9. in 12. uro v času od 29. 5.
2000 do vključno 29. 6. 2000.

Na skupščini se odloča o objavljenih pred-
logih sklepov po posameznih točkah dnev-
nega reda.

Vsak nasprotni predlog delničarjev k pred-
logom sklepov po posameznih točkah dnev-
nega reda mora biti predložen v pisni obliki,
obrazložen in vložen v roku 7 dni po objavi
tega sklica, in sicer na naslov uprave družbe
v Naklem, Cesta na Okroglo 3.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo delničar-
ji, vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v cen-
tralnem registru pri KDD-Centralni klirinško
depotni družbi, d.d., Ljubljana, njihovi poob-
laščenci ali zastopniki, ki najkasneje 3 dni
pred skupščino v tajništvu uprave v Naklem,
Cesta na Okroglo 3, pisno prijavijo svojo
udeležbo. Pooblaščenec delničarja mora pri-
javi priložiti tudi pooblastilo, zastopnik pa izs-
pisek iz sodnega registra.

Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaš-
čenca, kraj in datum ter podpis pooblastite-
lja, za pravne osebe pa ime in priimek ter
naslov pooblaščenca in firmo, sedež ter pod-
pis in žig pooblastitelja).

Organizirano zbirana pooblastila morajo
biti izdana po postopku in z vsebino po zako-
nu o prevzemih.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje

z glasovnicami.
Uprava družbe in člani nadzornega sveta

se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso
delničarji.

Prostor za skupščino bo odprt 30 minut
pred začetkom zasedanja skupščine. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje istega dne ob 14. uri v istem prosto-
ru in z istim dnevnim redom. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Živila Kranj, d.d., Kranj
uprava družbe

Branko Remic, univ. dipl. ek.

Št. 6966 Ob-28095
Na podlagi 36. člena statuta delniške

družbe uprava sklicuje

5. skupščino
delniške družbe Steklarna Hrastnik,

Družba za proizvodnjo steklenih
izdelkov, d.d., s sedežem Cesta 1. maja

14, Hrastnik,
ki bo v petek dne 30. 6. 2000 ob 14. uri

v sejni dvorani v gradu, na naslovu Grajska
pot 10, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti in imenovanje organov skupščine.

Predlog sklepa uprave:
– ugotovi se sklepčnost skupščine,
– imenuje se predsedujočega skupščine,
– imenuje se verifikacijska komisija v se-

stavi predsednika in dveh preštevalcev gla-
sov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Obravnava in sprejem poslovenga po-

ročila za leto 1999.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta

je predlog sklepa uprave: skuščina sprejme
poslovno poročilo za leto 1999 v predlože-
nem besedilu.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za leto 1998 in 1999 in pokrivanju
izgube za leto 1997.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
je predlog sklepa uprave: skupščina sprejme
sklep o delitvi dobička za leto 1998 in 1999
in pokrivanju izgube za leto 1997, in sicer:

1. izguba iz leta 1997 v višini
351,966.858,46 SIT in revalorizacijski po-
pravek izgube iz leta 1997 v znesku
55,153.206,71 SIT na dan 1. 1. 2000 pokri-
jeta v breme zakonskih rezerv in revalorizaci-
jskega popravka rezerv, in sicer:

a) revalorizacijski popravek izgube iz
leta 1997 v znesku 55,153.206,71 SIT se
pokrije v breme revalorizacijskega popravka
rezerv v enakem znesku;

b) izguba iz leta 1997 v višini
351,966.858,46 SIT se pokrije v breme za-
konskih rezerv v višini 152,836.507,22 SIT
in revalorizacijskega popravka rezerv v višini
199,130.351,24 SIT;

2. preneseni dobiček iz leta 1998 v
višini 19,823.769,64 SIT, revalorizacijski
popravek prenesenega dobička iz leta 1998
v višini 1,506.606,49 SIT in nerazporejeni
dobiček iz leta 1999 v višini 7,161.855,25
SIT, se na dan 1. 1. 2000 v celoti prenesejo
v rezerve.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščenega revizorja družbe skupščina
imenuje revizijsko družbo Abeceda, revizij-
ska družba, d.o.o., Celje.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa uprave: sprejmejo  se
predlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe in določi čistopis statuta.

6. Seznanitev skupščine z zamenjavo čla-
na nadzornega sveta družbe - predstavnika
delavcev in seznanitev skupščine z novim
članom nadzornega sveta – predstavnika de-
lavcev.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skupš-
čina se seznani z zamenjavo člana nadzorne-
ga sveta družbe – predstavnika delavcev
skladno s predlogom sveta delavcev.

Gradivo, o katerem odloča skupščina, je
zainteresiranim delničarjem na vpogled v taj-
ništvu na sedežu družbe v Hrastniku, Cesta
1. maja 14, vsak delovni dan med 8. in 10.
uro v času od objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v pi-
sni obliki, obrazloženi in vloženi v roku 7 dni
po objavi sklica v tajništvu uprave delniške
družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo na skupš-
čini delničarji ali njihovi zastopniki ali poob-
laščenci, ki najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi delniške družbe pisno pri-
javijo svojo udeležbo.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Dvorana (sejna soba) bo odprta 30 minut
pred pričetkom zasedanja skupščine. Delni-
čarje se naproša, da pridejo na skupščino
pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evi-
denc in prevzema glasovnic.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne čez eno uro, to je
ob 15. uri, v istih prostorih. Po ponovnem
sklicu bo skupščina odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Steklarna Hrastnik, d.d., Hrastnik
uprava

direktor: mag Stojan Binder

Št. 18/2000 Ob-28257
Na podlagi 6.2. točke statuta delniške

družbe SP Polskava, stavbno pohištvo, d.d.,
Spodnja Polskava, uprava vabi delničarje
na

4. sejo skupščine
delniške družbe SP Polskava, stavbno

pohištvo, d.d.,
ki bo v petek, 30. junija 2000 ob 15. uri,

na sedežu družbe v Spodnji Polskavi, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih te-
les skupščine in sprejem predlaganega
dnevnega reda.

Predlog sklepa: za predsednika skupš-
čine se imenuje Adi Žunec, za preštevalca
glasov Katica Hrastnik in Dragica Sirc.
Sprejme se predlagani dnevni red. Skupš-
čini bo prisostvovala vabljena notarka Sonja
Kralj iz Slovenj Gradca.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 1999 SP Polskava, stavbno
pohištvo, d.d.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
poslovno poročilo za leto 1999.

3. Delitev dobička družbe SP Polskava,
stavbno pohištvo, d.d., iz leta 1995, 1996,
1997, 1998 in 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme predlagana delitev dobička. Dobi-
ček iz leta 1995 v višini 14,847.974,45
SIT se razporedi za izplačilo dividend v višini
200 SIT bruto po delnici, ostanek dobička
iz leta 1995 s pripadajočo revalorizacijo se
razporedi v rezerve. Dobiček iz leta 1996,
1997, 1998 in 1999 v skupni višini
6,796.820,34 SIT s pripadajočo revalori-
zacijo, ostane nerazporejen. Dividende bo-
do izplačane najkasneje do 20. 12. 2000
vsem delničarjem, ki so na dan seje skupš-
čine vpisani v delniško knjigo.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave se za
revizorja družbe za poslovno leto 2000 ime-
nuje revizijska družba Valuta, Družba za re-
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vizijo, d.o.o., Strossmayerjeva 13, 2000
Maribor.

5. Razrešitev člana uprave in imenova-
nje nove članice uprave.

Predlog sklepa: skupščina razreši Lon-
čarič Franca kot člana uprave, zaradi inva-
lidske upokojitve. Za novo članico uprave
imenuje Teršek Edito, in sicer za preosta-
nek mandatnega obdobja, za čas od dneva
imenovanja do 12. 12. 2002.

6. Sklenitev individualne pogodbe o za-
poslitvi s članico uprave.

Predlog sklepa: skupščina pooblasti
predsednika skupščine za podpis indivi-
dualne pogodbe o zaposlitvi z novo člani-
co uprave.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z določbami zakona o prevzemih in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno v tajništvu uprave na sedežu druž-
be. Pooblastilo mora biti dostavljeno najka-
sneje 3 dni pred začetkom skupščine v taj-
ništvu uprave na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in poob-
laščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred se-
jo skupščine v tajništvu uprave na sedežu
družbe prijavili svojo udeležbo in ki so vpi-
sani v delniško knjigo pri Klirinško depotni
družbi na dan 27. 6. 2000.

Udeleženci se prijavijo v sprejemni pi-
sarni skupščine eno uro pred začetkom za-
sedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svo-
jo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno
za glasovanje.

Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda sklicane skupščine je na vpogled vsem
delničarjem v tajništvu uprave na sedežu
družbe, in sicer vsak delovni dan od 9. do
12. ure, v času od dneva objave tega sklica
do vključno dneva zasedanja skupščine.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne ob 16. uri, z istim
dnevnim redom, v istih prostorih. Skupšči-
na bo takrat ponovno odločala, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

SP Polskava, stavbno pohištvo, d.d.
uprava

Ob-28258
Uprava sklicuje

5. skupščino
delničarjev Astre tehnične trgovine,

d.d.,
dne 30. 6. 2000 ob 10. uri, na upravi

družbe v Ljubljani, Staničeva 41.
Dnevni red 5. skupščine delničarjev As-

tre tehnične trgovine:
1. Začetek skupščine, izvolitev delovnih

teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Uprava in nadzorni svet predlagata na-

slednji sklep: skupščina je seznanjena s
tem, da je na njej navzoč notar Boris Lepša
in imenuje naslednje organe skupščine:
predsednik Miran Hude, preštevalca glasov
Marjanca Furlan, Tea Šturm. Zapisnik bo
vodil notar.

2. Sprejem letno poročilo za leto 1999.
Uprava in nadzorni svet predlagata na-

slednji sklep: sprejme se letno poročilo za

leto 1999 po predlogu uprave in s pozitiv-
nem mnenjem nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa delitve čistega dobič-
ka.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: na predlog uprave Astre teh-
nične trgovine, d.d., po pozitivnem mnenju
nadzornega sveta se čisti nerazporejeni do-
biček po revidirani bilanci stanja z dne 31.
12. 1999 v višini 54,208.918 SIT uporabi
tako:

a) da se lastnikom delnic razdeli 440 SIT
dividende na delnico, kar znese
20,430.080 SIT, in sicer:

– 16,336.878 SIT iz naslova nerazde-
ljenega čistega dobička iz preteklih let,

– 4,093.202 SIT iz naslova nerazpore-
jenega čistega dobička iz leta 1999;

b) da preostali dobiček v višini
33,630.080 SIT ustvarjen v letu 1999 osta-
ne nerazporejen.

Do dividende so upravičeni tisti lastniki
delnic, ki so vpisani kot lastniki v delniško
knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni
družbi, d.d., na dan 30. 6. 2000. Dividen-
de se začnejo izplačevati v 30 dneh po
sprejemu tega sklepa.

4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

za revizorja računovodskih izkazov za leto
2000 se imenuje Revizijska družba Podbor-
šek, k.d.

5. Sprememba firme.
Uprava in nadzorni svet predlagata na-

slednji sklep: spremeni se firma družbe, ki
se sedaj glasi “Astra tehnična trgovina, trgo-
vanje in opravljanje storitev, d.d.”

6. Sprememba 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 spremeni in nadomesti z novim besedi-
lom, ki je priloga tega sklepa.

7. Nagrade članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata na-

slednji sklep: članom nadzornega sveta se
v breme poslovnih stroškov izplačajo nagra-
de v višini 6 neto sejnin za posameznega
člana nadzornega sveta. Nagrade se zač-
nejo izplačevati v roku 30 dni po sprejemu
tega sklepa.

8. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata na-

slednji sklep: odpokliče se dosedanje čla-
ne nadzornega sveta. Mandat jim preneha
30. 6. 2000.

9. Volitve članov nadzornega sveta.
Skupščina izvoli za člane nadzornega

sveta:
– Samo Ivančič,
– Anton Kepic,
– Tatjana Lozar,
– Iva Žagar.
Mandat novoizvoljenih članov nadzorne-

ga sveta nastopi 1. 7. 2000. Če bo svet
delavcev do seje skupščine izvolil tiste čla-
ne nadzornega sveta, za katere je pristojen,
bo skupščina seznanjena z njihovo izvolitvi-
jo. Z dnem izvolitve teh članov oziroma naj-
pozneje 19. 11. 2000 preneha mandat do-
sedanjih članov nadzornega sveta, ki jih iz-
voli svet delavcev.

Gradivo, o katerem se odloča na skupš-
čini je delničarjem na vpogled v tajništvu

družbe v Ljubljani, Staničeva 41, od 30. 5.
2000 naprej, vsak delovni dan od 12. do
15. ure.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani kot lastniki v delniško knjigo pri KDD –
Centralni klirinško depotni družbi, d.d., na
dan 26. 6. 2000.

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 uteme-
ljeni in vloženi v roku 7 dni po objavi tega
sklica na naslov: Astra tehnična trgovina,
d.d., Staničeva 41, Ljubljana.

Delničarji bodo sklepe sprejemali z na-
vadno večino oddanih glasov na skupščini,
razen sklepa o spremembi statuta in sklepa
o odpoklicu članov nadzornega sveta, ki
bodo sprejemani z najmanj tričetrtinsko ve-
čino pri sklepanju zastopanega osnovnega
kapitala.

Delničarji glasujejo osebno, po zastop-
niku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic,
ki jo prejmejo ob prijavi. Pooblastila morajo
biti pisna.Če skupščina ob predpisani uri ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, tj. 30. 6. 2000 ob 11. uri. Na ponov-
nem zasedanju bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Astra, tehnična trgovina, d.d.
direktorica družbe
mag. Antonija Pirc

Št. 10/2000 Ob-28259
Na podlagi 21. do 26. člena statuta del-

niške družbe uprava sklicuje

8. redno sejo skupščine
IGM Strešnik, d.d., Dobruška vas 45,

ki bo v torek, 27. 6. 2000 ob 14. uri, v
dvorani Občine Škocjan.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine ter izvoli predsednika skupščine,
dva preštevalca glasov in notar, ki vodi zapi-
snik skupščine.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Sprejem letnega poročila za poslovno

leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se revidirano

poslovno poročilo za leto 1999.
4. Sklepanje o delitvi čistega dobička za

poslovno leto 1999.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz poslov-

nega leta 1999 se razdeli po predlogu upra-
ve družbe.

Polovica ugotovljenega čistega dobička
iz poslovnega leta je bila s sklepom uprave
razporejena na rezerve družbe. Druga polo-
vica v višini 46,673.533,32 SIT pa se raz-
poredi, in sicer:

1. 24,170.100 SIT se izplača delni-
čarjem družbe,

2. 22,503.433,32 SIT pa se razdeli
za rezerve družbe.

Skupna bruto vrednost dividende na del-
nico tako znaša 100 SIT. Izplačilo dividen-
de se izvrši v roku 30 dni od sprejetega
sklepa na skupščini.
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5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: imenuje se podjetje Di-
namic, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000
Novo mesto, za revizorja družbe za poslov-
no leto 2000.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na voljo delničarjem na sedežu družbe
vsak delovnik od 10. do 12. ure, v času od
dneva objave do vključno na dan zasedanja
skupščine.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo bodo delničarji lahko sporočili upra-
vi družbe v sedmih dneh od dneva objave
sklica.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
bodo lahko glasovali na skupščini le, če
bodo udeležbo prijavili tri dni pred začet-
kom skupščine, v vodstvu družbe. Poobla-
stila pooblaščencev bodo morala biti pisna
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjena na sedežu družbe.

Udeleženci se bodo prijavili pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost. Dvorana bo odprta
pol ure pred začetkom zasedanja skupšči-
ne zaradi ugotovitve sklepčnosti delničarjev
oziroma njihovih pooblaščencev ali zastop-
nikov in sestave in podpisa seznama prisot-
nih oziroma zastopanih delničarjev.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot petnajst odstotkov
glasov zastopanega kapitala (1. sklic). Če v
prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost,
bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne, to je 27. 6. 2000 ob 16. uri. Skupšči-
na bo takrat odločala, ne glede na višino
kapitala.

IGM Strešnik, d.d., Škocjan
uprava

Ob-28152
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in točke 7.3. statuta druž-
be Delo časopisno in založniško podjetje
d.d., Ljubljana, Dunajska 5 sklicujem

skupščino
družbe Delo, časopisno in založniško
podjetje d.d., Ljubljana, Dunajska 5,

ki bo v četrtek, 29. 6. 2000 ob 14. uri v
veliki dvorani v pritličju stavbe Dunajska 5,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se odvetnik Sto-

jan Zdolšek za predsednika skupščine ter
Vesna Čamernik in Igor Grošelj za prešte-
valca glasov.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1999.

3. Uporaba dobička iz leta 1999.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 1999 v

višini 784,895.134,97 SIT na dan 31. 12.
1999 ostaja nerazporejen.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic za namene iz 1. odstavka 240. člena
ZGD:

– za nujno pridobitev zaradi preprečitve
hude, neposredne škode,

– za odkup s strani delavcev družbe ali z
njo povezane družbe,

– za zagotovitev odpravnine delničarjem,
– za nakupno komisijo,
– za umik delnic na podlagi sklepa

skupščine
v skupni višini 500,000.000 SIT in sicer

v breme rezerv 466,255.636,83 SIT ter v
breme revalorizacijskega popravka rezerv
33,744.363,17 SIT.

5. Sprememba sejnin za člane nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: sejnine za člane nadzor-
nega sveta znašajo od izvolitve dalje 95.000
SIT bruto za predsednika, 65.000 SIT bruto
za člane ter 95.000 SIT bruto za člana,
predstavnika delavcev.

6. Imenovanje revizorja družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki
bo revidiral letne računovodske izkaze druž-
be Delo, d.d., Ljubljana, za leto 2000, se
imenuje revizorska hiša PriceWaterhouse-
Coopers iz Ljubljane.

Skupščine se lahko osebno ali po poob-
laščencu udeležijo delničarji, v korist kate-
rih bodo na dan 23. 6. 2000 delnice del-
niške družbe Delo d.d. vknjižene v delniški
knjigi družbe, ki se vodi v centralnem regi-
stru vrednostnih papirjev pri Klirinško de-
potni družbi in ki bodo družbi pravočasno
prijavili udeležbo na skupščini na naslov De-
lo d.d., Pravna služba, Dunajska 5, 1509
Ljubljana.

Prijava je pravočasna, če jo družba prej-
me najkasneje do ponedeljka, 26. junija
2000, do 12. ure.

Pooblastilo mora biti družbi predloženo
v pisni obliki in mora vsebovati ime, priimek
in naslov oziroma sedež pooblastitelja ter
ime, priimek in naslov oziroma sedež poob-
laščenca.

Gradivo za sejo je na vpogled v prostorih
družbe v poslovnem sekretariatu vsak de-
lovni dan med 9. in 12. uro.

Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po
pooblaščencih zastopanih vsaj 15% osnovne-
ga kapitala, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 16. uri. Na ponovnem zaseda-
nju skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Delo, d.d., Ljubljana
direktor:

Tit Doberšek

Ob-28145
Uprava družbe Dolenjskih pekarn, pro-

izvodnja kruha, peciva, testenin in slaš-
čic, d.d., Ločna 2, Novo mesto, na podla-
gi točke 7.5. statuta družbe sklicuje

4. sejo skupščine delničarjev,

ki bo v četrtek, 29. 6. 2000 ob 10. uri,
na sedežu družbe Ločna 2, Novo mesto.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, sprejem dnevne-

ga reda, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
potrdi predlagani dnevni red, izvolijo predla-
gani kandidati v delovna telesa skupščine in
potrdi predlaganega notarja.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1999 z revizij-
skim poročilom in mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo družbe za leto 1999 v predloženi vsebi-
ni, skupaj z revizijskim poročilom in mne-
njem nadzornega sveta.

3. Predlog razporeditve dobička za leto
1999.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev dobička za leto 1999 na pod-
lagi predloga uprave in mnenja nadzornega
sveta, in sicer:

– revalorizacijski popravek revalorizacije
nerazporejenega dobička v višini
750.898,36 SIT iz let 1993, 1994, 1995
in revalorizacija nerazporejenega dobička iz
leta 1996 v višini 2,778.681,21 SIT se raz-
poredi za dividende,

– dobiček iz leta 1996 v višini
3,334.420,43 SIT se razporedi za dividende,

– dobiček iz leta 1996 v višini 556.000
SIT se razporedi za nagrado nadzornemu
svetu,

– ostanek dobička iz leta 1996 v višini
8,566.086,27 SIT ostane nerazporejen,

– dobiček iz leta 1999 v višini
39,837.798,10 SIT ostane nerazporejen.

Dividenda se izplača v bruto znesku 390
SIT na delnico delničarjem, katerih delnice
so vpisane v delniško knjigo pri KDD na dan
30. 6. 2000. Dividenda in nagrada bo izpla-
čana v 60 dneh po sprejemu sklepa na
skupščini. Obveznost iz naslova dividend se
do izplačila ne revalorizira. Nagrada nadzor-
nemu svetu se izplača v gotovini.

Za znesek neizplačane dividende last-
nim delnicam po stanju na dan delitve se
zmanjša postavka druge alinee iz predloga
delitve dobička.

4. Razrešitev članov dosedanjega nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: na lastno željo se razre-
šita dosedanja člana nadzornega sveta Jure
Prebil in Drago Štrbenc.

5. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: imenuje se predlagana
nova člana nadzornega sveta Kosta Bizjak
in Roberto Kocman.

6. Imenovanje revizijske družbe za po-
slovno leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje pooblaščeno revi-
zijsko družbo Dinamic, d.o.o., Novo mesto,
za revidiranje računovodskih izkazov za leto
2000.

7. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe statuta.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pisno
pooblastilo mora biti družbi dostavljeno vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shra-
njeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo na
dan 23. 6. 2000 vpisani v register pri Cen-
tralni klirinško depotni družbi in udeležbo
pisno prijavijo osebno ali s priporočeno po-
šiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.
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Udeležence pozivamo, da ob prihodu na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje
v sprejemni pisarni, s podpisom potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
gradivo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim identifikacijskim do-
kumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpi-
som iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z bese-

dilom predlaganih sklepov, je na vpogled
na sedežu družbe vsak delovni dan pri upra-
vi družbe, od 10. do 12. ure, od dneva
objave sklica.

Delničarji morajo morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočiti upravi v tednu dni po
objavi sklica skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se ponovno sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Dolenjske pekarne, d.d., Novo mesto
uprava družbe

Ob-28498
Na podlagi 283. člena ZGD in 7.3. toč-

ke č. statuta delniške družbe SGP Kraški
zidar, d.d., Sežana, sklicujem

4. sejo skupščine
družbe SGP Kraški zidar, d.d., Sežana,

ki bo v petek, 30. 6. 2000 ob 13. uri, v
motelu Kompas na Suhozemnem terminalu
v Sežani, Partizanska c. 117.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in

določitev notarja in zapisnikarja.
Predlog sklepa: za predsednico skupš-

čine se izvoli Ksenijo Gregorčič Mozetič.
V verifikacijsko komisijo se izvolijo:

1. Kemperle Ingrid,
2. Vidrih Sonja,
3. Macarol Marjeta.

Za notarja se določi Mesar Milan.
Za zapisnikarja se določi Mlakar Jolanda.
3. Ugotovitev sklepčnosti.
Na podlagi poročila verifikacijske komi-

sije predsednica skupščine ugotovi, da je
skupščina sklepčna.

4. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
5. Obravnava in sprejem poročila o po-

slovanju družbe v letu 1999.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

poslovanju družbe SGP Kraški zidar, d.d.,
Sežana, za leto 1999 z mnenjem revizorja
in pozitivnim mnenjem nadzornega sveta v
predlagani obliki.

6. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za leto 1999.

Predlog sklepa:
– ostanek nerazporejenega čistega do-

bička iz leta 1995, celoten čisti dobiček iz
leta 1996, del čistega dobička iz leta 1997
in revalorizacijski popravek čistega dobička
iz leta 1995, 1996 in delno 1997, skupaj v
višini 40,088.220 SIT se izplača delničar-
jem kot dividenda v višini 60 SIT bruto,

– dividende se izplačajo delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan skupšči-
ne, v 30 dneh po sprejemu sklepa,

– čisti dobiček za leto 1999 v višini
76,606.132,31 SIT ostane nerazporejen.

7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa:
– oblikuje se sklad lastnih delnic v višini

10% osnovnega kapitala družbe, to je v zne-
sku 66,813.700 SIT,

– sklad se oblikuje iz sredstev prostih
rezerv družbe v višini 30,734.924 SIT ter
sredstev revalorizacijskega popravka rezerv
v višini 36,078.776 SIT,

– sklad se oblikuje za namen pridobiva-
nja lastnih delnic v skladu z alieno 1 do 3,
240. člena zakona o gospodarskih družbah.

8. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe

in dopolnitve statuta družbe SGP Kraški zi-
dar, d.d., Sežana, ki se v točki 3.1. uskladi
z uredbo o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 34/94,
3/95, 33/95, 15/96, 89/98, 12/99) v
predlagani obliki.

9. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2000.

Predlog sklepa: skupščina za poslovno
leto 2000 imenuje za revizorja Revizorsko
družbo Podboršek, k.d., Ljubljana.

Pravico udeležbe in uresničevanja gla-
sovalne pravice na skupščini imajo le delni-
čarji oziroma njihovi zastopniki in pooblaš-
čenci, ki so vpisani v delniško knjigo 10 dni
pred zasedanjem skupščine in ki svojo ude-
ležbo na skupščini pisno najavijo najkasne-
je 3 dni pred zasedanjem skupščine, to je
do vključno 27. 6. 2000.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Udeležence naprošamo, da se na dan
zasedanja skupščine prijavijo najkasneje 30
minut pred začetkom zasedanja v prostoru,
kjer bo potekala skupščina, da bodo potrdi-
li svojo prisotnost na seznamu udeležencev
ter prevzeli gradivo za glasovanje.

Popolno gradivo za skupščino, z besedi-
lom sprememb statuta je na vpogled na se-
dežu podjetja, v pravni službi vsak dan od 9.
do 12. ure.

Skupščina odloča o objavljenih predlo-
gih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti po-
dani v pisni obliki, obrazloženi ter vloženi v
7 dneh po objavi sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo odložena za eno uro, ko bo
odločala, ne glede na višino zastopanega
kapitala.

SGP Kraški zidar, d.d., Sežana
uprava

Št. 00669 Ob-28499
Na podlagi 39., 40. in 41. člena statuta

Komunalna operativa, d.d., Ljubljana, Pov-
šetova 8, sklicuje predsednik nadzornega
sveta

6. sejo skupščine delničarjev,

ki bo 29. 6. 2000 ob 13. uri, v prostorih
družbe na Povšetovi 8, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Odprtje skupščine, ugotovitev udelež-
be, način glasovanja in predlog dnevnega
reda ter:

– izvolitev predsedujočega skupščine,
– dveh preštevalcev glasov,
– imenovanje prisotnega notarja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme

predlagani dnevni red ter izvoli predlaga-
nega predsednika skupščine in notarja Mi-
ro Košaka za sestavo notarskega zapisni-
ka.

2. Poslovno poročilo za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

pozitivnem soglasju nadzornega sveta,
skupščina sprejme revidirano poslovno po-
ročilo uprave za leto 1999.

3. Delitev ustvarjenega čistega dobička
za leto 1999.

Na predlog uprave in pozitivnem soglas-
ju nadzornega sveta skupščina sprejme sk-
lep delitve dobička za leto 1999.

Predlog sklepa: čisti dobiček ostane ne-
razporejen.

4. Imenovanje nadomestnega člana v
nadzornem svetu za obdobje od 17. 12.
2004.

Na predlog uprave in soglasju nadzor-
nega sveta skupščina potrdi predlagane-
ga nadomestnega člana nadzornega sve-
ta.

5. Imenovanje revizorja za revidiranje za-
ključnega računa za leto 2000.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano Revizijsko hišo Dubarič, d.n.o., Ljub-
ljana, Dunajska 122, za revidiranje zaključ-
nega računa za leto 2000.

Udeležba na skupščini
Skupščina je sklicana za 29. 6. 2000 ob

13. uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost,
bo ponovno zasedanje istega dne, v istih
prostorih, ob 13.30, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Glasuje se osebno oziroma po poob-
laščencu ali zastopniku. Po vseh točkah
dnevnega reda je glasovanje javno. Gla-
sovalno pravico uresničuje tisti delničar
oziroma zanj njegov pooblaščeni zastop-
nik, ki je najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine prijavil svojo udeležbo na
skupščini.

Pooblaščenec delničarja mora prijavi za
udeležbo priložiti pisno pooblastilo. Poobla-
stilo mora pri fizičnih osebah vsebovati prii-
mek in ime, matično številko ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, firmo ter
podpis in žig pooblastitelja. Vsa predložena
pooblastila so do konca skupščine na vpo-
gled pri notarju.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo le tisti delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo pri KDD, Centralno klirinško
depotni družbi v Ljubljani, po stanju na dan
22. 6. 2000.

Gradivo, na podlagi katerega so v tem
sklicu predlagani sklepi, delničarji ali njihovi
pooblaščenci vpogledajo na sedežu družbe
Povšetova 8, Ljubljana, vsak delovnik med
8. in 9. uro.

Predlogi delničarjev so lahko le v pisni in
obrazloženi obliki ter vloženi najkasneje 7
dni po objavi sklica skupščine na upravo
družbe.

Komunalna operativa, d.d., Ljubljana
predsednik nadzornega sveta:

Peter Vučko
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Ob-28352

Nasprotni predlog
k dnevnemu redu 8. seje skupščine

KRS – Kabelsko razdelilni sistem
Tabor, d.d., Kardeljeva 7a, Maribor,

dne 20. 6. 2000 in stališče uprave nanj
Delničar družbe KRS Tabor, d.d., Franc

Bratuša, stanujoč v Mariboru, Goriška 23c,
je v zakonitem roku poslal na sedež družbe
naslednji nasprotni predlog:

1. Ustvarjen čisti dobiček se ne razpore-
di v sklad lastnih delnic, ker tak sklad ne
obstaja oziroma ni formiran, prav tako pa ni
potrebe po ustanavljanju tovrstnega sklada.

2. Ustvarjen čisti dobiček iz leta 1994 v
višini 6,087.918,95 SIT se nameni za izpla-
čilo dividend delničarjem.

Obrazložitev delničarjevega nasprotne-
ga predloga: ker v družbi sklad lastnih del-
nic ni oblikovan, ustvarjen čisti dobiček ne
more biti razporejen vanj. Prav tako ne ob-
staja potreba po tem, da bi tovrstni sklad
ustanavljal.

Glede na dejstvo, da dividende delničar-
jem še niso bile izplačane menim, da smo
delničarji upravičeni do njihovega izplačila.

Stališče uprave na sprejeti nasprotni
predlog: uprava je predlagala, nadzorni svet
pa je dal pozitivno mnenje, da se dobiček v
znesku 3,100.000 SIT razporedi v sklad
lastnih delnic zaradi potreb po odkupu del-
nic družbe po 240. členu ZGD, prvi odsta-
vek, prva in druga alinea. Z razporeditvijo
zneska v sklad lastnih delnic se hkrati formi-
ra ta sklad.

Prav tako je uprava predlagala, nadzorni
svet pa je dal pozitivno mnenje, da se čisti
dobiček iz leta 1994 v višini 6,087.918,95
SIT ne razporedi v izplačilo dividend, saj je
znesek 118,28 SIT na delnico nižji, kot bi
znašali stroški izplačila dividend (stroški po-
ložnic, obveščanje delničarjev in dela). Ker
imajo v družbi delničarji v svojem lastništvu
povprečno tri delnice, bi s takim izplačilom
povzročili škodo družbi, posredno s tem pa
tudi delničarjem.

KRS – Kabelsko razdelilni sistem
Tabor, d.d., Maribor

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-6/00-6 Ob-28207
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

na podlagi priglasitve koncentracije dne
16. 5. 2000 izdal odločbo, v kateri je v
skladu s tretjim odstavkom 38. člena zako-
na o preprečevanju omejevanja konkuren-
ce (Ur. l. RS, št. 56/99; v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da je koncentracija podje-
tij Sava, d.d., gumarska in kemična indu-
strija, Škofjeloška c. 6, Kranj in Astra
tehnična trgovina, d.d., Staničeva ul. 41,
Ljubljana, skladna s pravili konkurence in
da ji Urad ne bo nasprotoval.

Koncentracija se bo opravila z nakupom
večinskega deleža delnic podjetja Astra,
d.d., s strani podjetja Sava, d.d.

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-28126
Ime javnega glasila: Dnevnik s sedmo

številko Nedeljski dnevnik.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podat-
kov o strukturi in delovanju upoštevanih tr-
gov prodaje na debelo in prodaje na drobno
v drugih specializiranih trgovinah (zlasti pro-
daja talnih oblog, zaščitnih sredstev, umet-
nih mas...), ni izkazan resen sum, da bi bila
koncentracija neskladna s pravili konkuren-
ce. Razlogi in cilji koncentracije so v skladu
z določili veljavne zakonodaje in pravili kon-
kurence, zato Urad ni sprejel sklepa o ugo-
tavljanju skladnosti koncentracije s pravili
konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

DZS, d.d., Mali trg 6, Ljubljana, Kapitalski
sklad, d.d., Dunajska cesta 56, Ljubljana,
PID Kmečka družba, d.d., Stegne 21, Ljub-
ljana.

Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba,
d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana.

Uprava: direktor Branko Bergant.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Boris

Lenič – predsednik, Milan Kneževič, Miran
Kump, Jože Pušnik, Gabrijela Cotman, Ste-
van Savič.

Ob-28128
Ime javnega glasila: Hopla.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

DZS, d.d., Mali trg 6, Ljubljana, Kapitalski
sklad, d.d., Dunajska cesta 56, Ljubljana,
PID Kmečka družba, d.d., Stegne 21, Ljub-
ljana.

Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba,
d.d., Kopitarjeva 2 in 4,Ljubljana.

Uprava: direktor Branko Bergant.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Boris

Lenič – predsednik, Milan Kneževič, Miran
Kump, Jože Pušnik, Gabrijela Cotman, Ste-
van Savič.

Razne objave

Ob-28206
Rudnik Žirovski vrh, p.o., Todraž 1,

4224 Gorenja vas, objavlja

javno dražbo
za prodajo opreme,

ki bo v torek, 6. 6. 2000 ob 11. uri v
prostorih podjetja.

Zap. št. Oprema Kol. Cena/kom
v SIT

1. Drobilnik konusni MH– EHD 3, Symons, moč 110 kW 1 1,000.000
2. Voziček dodajalni STT 11 kW, 60 t/h 1 200.000
3. Sito resonančno Binder KII S 1300 GM X 5,7 m,

STT 11 kW, 140 t/h 1 200.000
4. Kotel parni Optimal 800, moč 5,2 MW, Đ. Đaković 1 200.000
5. Dvigalo mostno Mostovna, 26 kW, 160/20 kN – razp. 11,2 m 1 1,200.000
6. Dvigalo mostno Mostovna 16 kW 100/ kN– razp. 20,7 m 1 1,300.000
7. Dvigalo mostno Mostovna 16 kW 65/ kN – razp. 15,2m 1 950.000
8. Reduktor SAN 140, STT 4 50.000
9. Reduktor, Cheminer, moč 4 kW 2 140.000
10. Reduktor SBN 250, STT 1 50.000
11. Reduktor kotni – za mešalo, Denver, moč 22 kW 7 70.000
12. Reduktor kotni – za mešalo, Denver, moč 15 kW 1 70.000
13. Cisterna za amoniak 24 bar, 28 m3, Kovinarska Krško 2 800.000
14. Črpalka horizontalna, tip: 80 500 200, fi 170, 60 m3/h-H30 m,

11 kW, Someflu 1 20.000
15. Črpalka drenažna, gumirana, tip: Vasa G120 285-1005,

20 m3/h-H22 m, moč 22 k W, proiz. Sala 1 80.000
16. Črpalna postaja za EL olje, tip: ZOL-1/2-3, Daruvar 1 20.000
17. Transportni trak, dolžina 25 m, s pogonom, moč 3,2 kW 1 250.000
18. Kompresor A.C. – GA 1108, 15,5 m3/min, moč 110 kW,

proiz. Atlas Copco 1 1,400.000
19. Trans. postaja RK 2KTSt 315-7,2 A/C 315 kVA 6/0, 4 kV,

proiz. Rade Končar 5 50.000
20. Transformator EI Ljubljana št. 715 400 kVA 6/0, 4 kV, ELO 1 50.000
21. Transformator VT 250/20-0,4 250 kVA 20/0,4 kV, Energoinvest 1 50.000
22. Transformator suhi Elma DP/O-8347 10 kVA 380/220 V 9 50.000
23. Transformator suhi EIMD 20 kVA 380/220 , Elma 1 50.000
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Prodaja bo potekala po sistemu “Videno
kupljeno”. Poznejših reklamacij ne upošte-
vamo.

Na dražbi lahko sodelujejo pravne in fi-
zične osebe, ki pred začetkom dražbe pla-
čajo varščino v višini 10% izklicne cena na
žiro račun prodajalca 51510-601-12713.

Pooblaščenci morajo predložiti poobla-
stilo.

Varščina bo kupcu vračunana v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa bo varščina vr-
njena v roku 5 dni po opravljeni dražbi.

Plačilo in prevzem opreme od 1 do 5 po
dogovoru, od 6 do 24 v 7 dneh po končani
dražbi, sicer varščina zapade.

Davek na dodano vrednost ni vključen v
ceno.

Informacije: Alič Ciril, vsak dan od 10.
do 12. ure, na dan dražbe od 8. do 10. ure
(tel. 04/51-59-300).

Rudnik Žirovski vrh, p.o.,
Gorenja vas

Št. 4128/00 Ob-28205
Stečajni dolžnik Noris, d.o.o., Ljubljana,

v stečaju, Aleševčeva 12, Ljubljana, objavlja

pisno zbiranje ponudb
za odkup premoženja

Predmet zbiranja ponudb je:
1. zaloga tekstilnega blaga in izdelkov

po seznamu, ki ga zainteresirani dobe pri
stečajnemu upravitelju za najnižjo ceno
437.697 SIT,

2. osnovna sredstva – tekstilni stroji in
drugo po seznamu, ki ga zainteresirani do-
be pri stečajnemu upravitelju za najnižjo ce-
no 1,000.000 SIT.

Predmet ponudbe je zaloga blaga in os-
novnih sredstev v celoti.

Ponunik naj ponudi ceno in rok plačila,
ki ne sme biti daljši od 60 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe.

Pisne ponudbe naj ponudniki dostavijo
najpozneje v roku 10 dni po objavi tega
oglasa na naslov stečajnega dolžnika.

Pri izbiri ponudnika bosta odločala po-
nujena cena in rok plačila.

Vse informacije lahko ponudniki dobe
po telefaksu stečajnega upravitelja št.
01/432-12-25.

Noris, d.o.o., Ljubljana – v stečaju
stečajni upravitelj

Brane Gorše

Št. 455/20 Ob-28072
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg

Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, ob-
javlja

vabilo zainteresiranim izvajalcem k
oddaji ponudbe za izvedbo del:

»Geomehanske raziskave in izdelava
projekta za sanacijo posedanja stavbe
Kemijskega inštituta, Hajdrihova 19,

1000 Ljubljana«
Orientacijska vrednost javnega naročila

je 1,800.000 SIT (skupaj z DDV). Zaintere-
sirani ponudniki lahko dvignejo vabilo k
predložitvi ponudbe z opisom strokovnega
problema, na Kemijskem inštitutu v Ljublja-
ni, pri mag. Janezu Toplišku
(061/17-60-337). Ogled situacije na tere-
nu je možen kadarkoli med rednim delov-
nim časom inštituta, po predhodnem dogo-

voru z Vladimirjem Mrzelom
(061/17-60-352). Na podlagi 1. točke pr-
vega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97 in 78/99)
bodo dela izbranemu ponudniku oddana z
neposredno pogodbo.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 454/20 Ob-28073
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg

OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja

vabilo zainteresiranim izvajalcem k
oddaji ponudbe za izvedbo del oz. za

dobavo opreme
I. Skupni oglas se nanaša na naslednja

javna naročila:
1. predelava 16 laboratorijskih vratnih

kril (900.000 SIT)
2. prenova dveh laboratorijev (razna de-

la in dobave v skupni predvideni vrednosti
7,490.000 SIT)

3. zamenjava dveh hladilnih agregatov
(600.000 SIT)

4. idejni projekt za celovito prezračeva-
nje in klimatizacijo (300.000 SIT)

5. idejni projekt prenove velike preda-
valnice in vhodne avle (500.000 SIT)

II. Vsa dela bodo izvajana oz. oprema
vgrajena na Kemijskem inštitutu v Ljubljani,
Hajdrihova 19.

III. Okvirne cene že vključujejo DDV, zna-
šajo pa:

1. Predelava 16 laboratorijskih vratnih
kril na odpiranje navzven

Orientacijska vrednost naročila je
900.000 SIT.

2. Prenova dveh laboratorijev (različna
dela in dobave)

2.1 Dobava laboratorijskega pohištva
(delovni pulti, obloženi s keramiko in z vgra-
jeno laboratorijsko opremo, delovni pulti s
ploščo Melapan ali podobno z vgrajeno la-
boratorijsko opremo, viseče omarice, oma-
re, police) – skupna vrednost okrog
2,800.000 SIT

2.2 Prenovitev 6 digestorijev (okrog
1,380.000 SIT mizarska dela), obnova ki-
slinsko odporne keramike in nerjaveči odto-
ki (okrog 400.000 SIT), varna zasteklitev 6
digestorijev (okrog 300.000 SIT)

2.3 Pleskarska dela (okrog 250.000
SIT)

2.4 Razna keramičarska dela (okrog
50.000 SIT)

2.5 Odzračevanje omar za kemikalije
– priključek na odzračevanje digestorijev
(okrog 200.000 SIT)

2.6 Obnova tal – ca. 60 m2 PVC ob-
loge (360.000 SIT)

2.7 Dva hladilnika z zamrzovalnikom
(250.000 SIT)

2.8 Dva pomivalna stroja (1,500.000
SIT)

3. Zamenjava dveh hladilnih agregatov:
z vso spremljajočo avtomatiko, s presku-
som delovanja, in zamenjava CFC hladilnih
sredstev z ekološko prijaznejšimi sredstvi
(skupaj ca. 600.000 SIT).

4. Idejni projekt celovitega prezračeva-
nja in klimatizacije: na podlagi idejnega pro-
jekta naj bi bilo možno pripraviti razpisno
dokumentacijo za izvedbo del.

5. Idejni projekt prenove velike preda-
valnice in vhodne avle: na podlagi idejnega

projekta naj bi bilo možno pripraviti razpisno
dokumentacijo za izvedbo del.

IV. Zainteresirani ponudniki lahko dobijo
podrobnejše informacije o objavljenih de-
lih/dobavah na Kemijskem inštitutu v Ljub-
ljani, pri Vladimirju Mrzelu (01/17-60-352)
ali pri mag. Janezu Toplišku, tel.
01/17-60-337. Ogled situacije na terenu
je možen kadar koli med rednim delovnim
časom inštituta, po predhodnem dogovoru
z Vladimirjem Mrzelom.

V. Na podlagi 1. točke prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97 in 78/99) bodo dela izbra-
nemu ponudniku oddana z neposredno po-
godbo med Ministrstvom za znanost in teh-
nologijo in izbranim ponudnikom. Rok pla-
čila je možen med 60 in 90 dni po opravlje-
nem delu/izvedeni dobavi. Predplačil ni.

VI. Ponudbene predračune in ostale po-
nudbene pogoje (skice, prospekte...) poš-
ljite v 15. dneh od te objave v zaprti ovojnici
na naslov: Ministrstvo za znanost in tehnolo-
gijo, Stane Mikuž, Trg OF 13, 1000 Ljublja-
na. V levem kotu ovojnice naj bo označeno:
“Ponudba za dela/dobave na Kemijskem
inštitutu”.

VII. Odpiranje prispelih ponudb bo 16.
dan od te objave ob 12. uri na naslovu:
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-28054
Na podlagi 3. člena zakona o pospeše-

vanju turizma (Ur. l. RS, št. 57/98) in 2.
člena odloka o ustanovitvi Javnega gospo-
darskega zavoda za turizem Maribor (Me-
dobčinski uradni vestnik, 5/2000), Javni
gospodarski zavod za turizem Maribor

javno poziva
k soustanoviteljstvu Zavoda za turizem

Maribor
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-

ka: Javni gospodarski zavod za turizem Ma-
ribor, Partizanska c. 47, 2000 Maribor.

2. Predmet javnega poziva: Zavod za tu-
rizem Maribor javno poziva vsa zainteresira-
na podjetja, ki se ukvarjajo s turizmom z
območja Mestne občine Maribor in vse zain-
teresirane lokalne skupnosti, da pristopijo k
zavodu kot soustanovitelji.

3. Pogoji: kot soustanovitelji lahko pri-
stopijo k zavodu vse fizične in pravne ose-
be, katerih dejavnost je posredno ali nepo-
sredno povezana s turizmom ter druge lo-
kalne skupnosti.

4. S pristopno izjavo se zainteresirani ob-
vežejo, da bodo za doseganje boljših skup-
nih rezultatov na področju turističnega pro-
meta dodatno sofinancirali usklajen in do-
govorjen letni program trženja celovite turi-
stične ponudbe do višine najmanj 15%
celotne vrednosti.

5. Iz pristopne izjave naj bo točno raz-
vidno: ime podjetja,točen naslov,žig in pod-
pis odgovorne osebe.

6. Pristopne izjave pošljite na naslov:
Javni gospodarski zavod za turizem Mari-
bor, Partizanska 47, 2000 Maribor.

7. Rok za oddajo pristopnih izjav: 14 dni
od te objave.

Javni gospodarski zavod za turizem
Maribor
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Ob-28086

Preizkus strokovnih znanj,
potrebnih za opravljanje poslov

borznega posrednika in člana uprave
družbe za upravljanje

Agencija za trg vrednostnih papirjev na
podlagi 9. člena sklepa o določitvi progra-
ma in načina opravljanja preizkusa strokov-
nih znanj, potrebnih za opravljanje poslov
borznega posrednika in člana uprave druž-
be za upravljanje (Ur. l. RS, št. 6/2000),
objavlja datum in kraj preizkusa ter druge
podatke povezane z opravljanjem preizkusa
strokovnih znanj.

Preizkusi strokovnih znanj, potrebnih za
opravljanje poslov borznega posrednika ozi-
roma člana uprave družbe za upravljanje,
bodo potekali na sedežu Agencije za trg
vrednostnih papirjev, v naslednjih terminih:

1. preizkus strokovnih znanj, potrebnih
za opravljanje poslov borznega posrednika
– 11. 7. 2000 in 18. 9. 2000,

2. preizkus strokovnih znanj, potrebnih
za opravljanje poslov člana uprave družbe
za upravljanje – 12. 7. 2000 in 19. 9.
2000.

Literatura, ki se nanaša na preizkus stro-
kovnih znanj, potrebnih za opravljanje po-
slov borznega posrednika:

Sklop 1: Predpisi, ki se nanašajo na po-
slovanje v Republiki Sloveniji

1. Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Ur.
l. RS, št. 56/99).

2. Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 30/93, 29/94, 45/94, 82/94,
20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99):

– delniška družba (1. do 24. člen, 29.
do 71. člen, 169. do 398. člen, 460. do
495. člen, 511. do 545. člen).

3. Zakon o prevzemih (Ur. l. RS, št.
47/97).

4. Zakon nematerializiranih vrednostnih
papirjih (Ur. l. RS, št. 23/99).

5. Zakon o obligacijskih razmerjih (Ur. l.
SFRJ, št. 29/78, 39/85, 2/89, 45/89,
57/89):

– sklenitev pogodbe (26. do 45. člen),
– vrednostni papirji (234. do 256. člen),
– hramba (712. do 721. člen),
– mandatna pogodba (749. do 770.

člen),
– komisija (771. do 789. člen).
6. Gospodarske pogodbe, Prva knjiga,

Gospodarski vestnik, Ljubljana 1993:
– prvo poglavje: Uvod (stran 19 do 22),
– drugo poglavje: Pojem, značilnosti in

vrste gospodarskih Pogodb (stran 23 do
30),

– tretje poglavje: Sklenitev pogodbe
(stran 31 do 36).

7. Kazenski zakonik RS, poglavje 24,
(Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 in 23/99).

Sklop 2: predpisi, ki se nanašajo na po-
slovanje z vrednostnimi papirji v tujini

1. Zakon o deviznem poslovanju (Ur. l.
RS, št. 23/99):

– poslovanje z vrednostnimi papirji (1.
do 32. člen in 39. do 49. člen).

2. Sklep o pogojih in načinu nakupa
vrednostnih papirjev v tujini (Ur. l. RS, št.
50/99).

3. Sklep o načinu in pogojih, pod kateri-
mi nerezident kupuje vrednostne papirje v
Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 50/99).

Priporočljiva literatura k 2. sklopu:
1. Evropska direktiva 93/22/EEC,

10. 5. 1993; On investment services in the
securities field.

2. Evropska direktiva 85/611/EEC,
31. 12. 1985; On the coordination of laws,
regulations and administrative provisions re-
lating to undertakings for collective invest-
ment in transferable securities (UCITS).

Sklop 3: pravila in postopki institucij trga
vrednostnih papirjev oziroma izvedenih fi-
nančnih instrumentov

1. Pravila in postopki poslovanja Ljub-
ljanske borze d.d, Ljubljana.

2. Pravila poslovanja Klirinško depotne
družbe d.d., Ljubljana.

Sklop 4: poznavanje namena, značilno-
sti in uporabe posameznih vrst vrednostnih
papirjev in finančnih instrumentov

1. Osnove ekonomske teorije:
PASSTRAK Principles & Practices, General
Securities Representative, Dearborn Pub-
lishing, INC; poglavje - Ecomomics page
304 do 317.

2. Trg kapitala v Sloveniji: Finančni in-
strumenti in njihovi trgi v Sloveniji, Bojana
Novak, Maja Gazvoda in Miran Divjak, GV
2000, strani 1 do 16.

3. Izdaja vrednostnih papirjev:
PASSTRAK Principles & Practices, General
Securities Representative, Dearborn Finan-
cial Publishing, Inc., strani 111 do 128,

4. Izvedene finančne oblike in slovenski
finančni trgi (1): Saša Mohorič, Bančni vest-
nik 10/97, strani 10 do 16 in Bančni vest-
nik Izvedene finančne oblike in slovenski
finančni trgi (3) 12/97, strani 22 do 28.

Priporočljiva literatura k 4. sklopu:
1. Izvedeni finančni instrumenti (opcije,

terminske pogodbe): Draško Veselinovič,
Opcije in drugi terminski (izvedeni) finančni
instrumenti; GV, 1998, poglavja 1 do 6.

2. Investments, William F. Sharpe, Gor-
don J. Alexander, Prentice-Hall Internatio-
nal, Inc.,

3. Bodie, Z. Cane, A & Marcus, A. S.:
Investments, Irwin, Chicago.

Sklop 5: finančna analiza
1. Finančni izkazi in analiza poslovanja

podjetja: Eugene F. Brigham, Louis C. Ga-
penski, Phillip R. Daves, Intermediate Fi-
nancial Management, The Dryden Press,
1999, strani 51 do 103.

2. Osnove vrednotenja vrednostnih pa-
pirjev (obveznice, delnice): Eugene F. Brig-
ham, Louis C. Gapenski, Phillip R. Daves,
Intermediate Financial Management, The
Dryden Press, 1999, strani 19 do 42.

Sklop 7: Poslovanje s strankami in po-
slovna etika

1. Izvajanje naročil, transakcije in porav-
nava obveznosti iz poslov, sklenjenih za ra-
čun strank: Barbara Dolenc, interno gradi-
vo, 2000.

2. Poslovna etika: Investing and Risk Ma-
nagement, Robert Lawrence Kuhn, Robert
Boyden Lamb, Business one Irwin, 1990,
Chapter 8; Ethics for investment bankers,
strani 185 do 203.

Literatura, ki se nanaša na preizkus
strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje
poslov člana uprave družbe za upravlja-
nje:

Sklop 1: Predpisi, ki se nanašajo na po-
slovanje v Republiki Sloveniji

1. Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Ur.
l. RS, št. 56/99).

2. Zakon o investicijskih skladih in druž-
bah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 6/94,
68/96, 25/97, 32/97, 10/98, 26/99).

3. Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 30/93, 29/94, 45/94, 82/94,
20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99):

– delniška družba (1. do 24. člen, 29.
do 71. člen, 169. do 398. člen, 460. do
495. člen, 511 do 545. člen).

4. Zakon o prevzemih (Ur. l. RS, št.
47/97).

5. Zakon nematerializiranih vrednostnih
papirjih (Ur. l. RS, št. 23/99).

6. Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Ur. l. RS, št. 106/99):

– vzajemni pokojninski sklad (12. del,
poglavje 3),

– pokojninska družba (12. del, poglav-
je 4),

– nadzor (12. del, poglavje 8).
7. Zakon o obligacijskih razmerjih (Ur. l.

SFRJ, št. 29/78, 39/85, 2/89, 45/89,
57/89):

– sklenitev pogodbe (26. do 45. člen),
– vrednostni papirji (234. do 256. člen),
– hramba (712. do 721. člen),
– mandatna pogodba (749. do 770.

člen),
– komisija (771. do 789. člen).
8. Gospodarske pogodbe, Prva knjiga,

Gospodarski vestnik, Ljubljana 1993:
– prvo poglavje: Uvod (stran 19 do 22),
– drugo poglavje: Pojem, značilnosti in

vrste gospodarskih pogodb (stran 23 do
30),

– tretje poglavje: Sklenitev pogodbe
(stran 31 do 36).

9. Kazenski zakonik RS, poglavje 24,
(Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 in 23/99).

Sklop 2: Predpisi, ki se nanašajo na po-
slovanje z vrednostnimi papirji v tujini

1. Zakon o deviznem poslovanju (Ur. l.
RS, št. 23/99):

– poslovanje z vrednostnimi papirji (1.
do 32. člen in 39. do 49. člen).

2. Sklep o pogojih in načinu nakupa
vrednostnih papirjev v tujini (Ur. l. RS, št.
50/99).

3. Sklep o načinu in pogojih, pod kateri-
mi nerezident kupuje vrednostne papirje v
Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 50/99).

Priporočljiva literatura k 2. sklopu:
1. Evropska direktiva 93/22/EEC,

10. 5. 1993; On investment services in the
securities field.

2. Evropska direktiva 85/611/EEC,
31. 12. 1985; On the coordination of laws,
regulations and administrative provisions re-
lating to undertakings for collective invest-
ment in transferable securities (UCITS).

Sklop 3: pravila in postopki institucij trga
vrednostnih papirjev oziroma izvedenih fi-
nančnih instrumentov

1. Pravila poslovanja Klirinško depotne
družbe d.d., Ljubljana.

Sklop 4: poznavanje namena, značilno-
sti in uporabe posameznih vrst vrednostnih
papirjev in finančnih instrumentov

1. Osnove ekonomske teorije:
PASSTRAK Principles & Practices, General
Securities Representative, Dearborn Pub-
lishing, INC; poglavje - Ecomomics page
304 – 317.
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2. Trg kapitala v Sloveniji: Finančni in-
strumenti in njihovi trgi v Sloveniji, Bojana
Novak, Maja Gazvoda in Miran Divjak, GV
2000, strani 1 do 16.

3. Izdaja vrednostnih papirjev:
PASSTRAK Principles & Practices, Gene-
ral Securities Representative, Dearborn
Financial Publishing, Inc., strani 111 do
128,

4. Izvedene finančne oblike in sloven-
ski finančni trgi (1): Saša Mohorič, Bančni
vestnik 10/97, strani 10 do 16 in Bančni
vestnik Izvedene finančne oblike in slo-
venski finančni trgi (3) 12/97, strani 22
do 28.

Priporočljiva literatura k 4. sklopu:
1. Izvedeni finančni instrumenti (opci-

je, terminske pogodbe): Draško Veselino-
vič, Opcije in drugi terminski (izvedeni)
finančni instrumenti; GV, 1998, poglavja
1 do 6.

2. Investments, William F. Sharpe,
Gordon J. Alexander, Prentice-Hall Inter-
national, Inc., Bodie, Z. Cane, A & Mar-
cus, A. S.: Investments, Irwin, Chicago.

Sklop 5: finančna analiza
1. Finančni izkazi in analiza poslovanja

podjetja: Eugene F. Brigham, Louis C.
Gapenski, Phillip R. Daves, Intermediate
Financial Management, The Dryden
Press, 1999, strani 51 do 103.

2. Osnove vrednotenja vrednostnih pa-
pirjev (obveznice, delnice): Eugene F.
Brigham, Louis C. Gapenski, Phillip R.
Daves, Intermediate Financial Manage-
ment, The Dryden Press, 1999, strani 19
do 42.

Sklop 6: poslovanje investicijskih skla-
dov

1. Fundamentals of Investing: Lawren-
ce J. Gitman, Michael D. Joehnk, Harper-
Collins Publishers Inc., Seventh Edition,
1998 - poglavje 13; Mutual funds: An In-
direct Route to the Market, (strani 495 do
536).

Sklop 7: poslovanje s strankami in po-
slovna etika

1. Poslovna etika: Investing and Risk
Management, Robert Lawrence Kuhn, Ro-
bert Boyden Lamb, Business one Irwin,
1990, Chapter 8; Ethics for investment
bankers, strani 185 do 203.

Zahteve kandidatov za opravljanje
preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za
opravljanje poslov borznega posrednika
oziroma člana uprave družbe za upravlja-
nje, s priloženim potrdilom o plačilu tak-
se, plačane na žiro račun
50100-637-56507, sprejema Agencija za
trg vrednostnih papirjev, Ljubljana, Kotni-
kova 28 (telefon 13-18-338), najkasneje
do deset dni pred rokom opravljanja preiz-
kusa strokovnih znanj.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Št. 2/00 Ob-28055

Na podlagi sklepa 30. redne seje
upravnega odbora Detektivske zbornice
Republike Slovenije, dne 22. 3. 2000,
objavlja Detektivska zbornica Republike
Slovenije

seznam detektivov

Detektiv Kraj Številka licence
Bačar Boris Ljubljana 39
Balaj Florim Vipava 46
Banovec Darja Novo mesto 77
Božič Alojz Celje 11
Bregar Lovro Ljubljana 10
Brenčič Franci Ig 72
Čavlovič Marko Kranj 44
Dvoršak Andrej Ljubljana 47
Franjič Slavko Ljubljana 09
Glavinovič Jurček Ljubljana 32
Grabnar Darko Stahovica 78
Grubiša Andrej Novo mesto 73
Harih Stanislav Maribor 37
Jaklič Janez Ljubljana 12
Jazbec Franc Makole 76
Jeran Vojko Kranj 61
Jurič Branko Ljubljana 24
Kac Jasna Maribor 63
Klavora Mitja Medvode 42
Kovačič Milan Ljubljana 13
Kranjc Milan Lovrenc na Pohorju 31
Kuhanec Zoran Križevci pri Ljutomeru 74
Majhen Vasja Ljubljana 75
Miklavc Matjaž Ljubljana 48
Miložič Martin Miklavž pri Mariboru 01
Močnik Alojz Brežice 22
Nekrep Franc Ljubljana 64
Novak Vasja Ljubljana 59
Pavlin Marijan Nova Gorica 69
Pavlin Vinko Novo mesto 04
Perko Jože Novo mesto 41
Poglajen Anton Ljubljana-Polje 36
Posega Edo Ljubljana 40
Prebil Peter Ljubljana 58
Prizmič Zdenko Novo mesto 68
Prokšelj Nikola Ljubljana 05
Razdrih Franc Škofja Loka 14
Rebolj Izidor Vrhnika 49
Renčelj Zdravko Sežana 03
Rituper Ludvik Murska Sobota 30
Romih Hinko Šmarje pri Jelšah 50
Rozman Franc Koper 55
Rožaj Robert Kranj 65
Slamič Tomaž Nova Gorica 16
Strle Franc Ljubljana 17
Ščurec Marjan Ljubljana 51
Šilc Dario Iztok Ljubljana 29
Širca Danilo Koper 70
Špindler Ladislav Ljubljana 27
Šprah Milan Straše 60
Torkar Julijan Koper 06
Vidmar Vladimir Celje 67
Voler Albin Slovenske Konjice 53
Vrtovec Zmago Nova Gorica 52
Zemljak Alojz Blanca 71
Zore Boris Turjak 62
Zorn Danilo Nova Gorica 20
Žižek Košič Milena Ljubljana 57
Žmavc Peter Koper 28

Detektivska zbornica
Republike Slovenije

Št. 12/2000 Ob-28135
Na podlagi 99. in 103. člena statuta IZS

(Ur. l. RS, št. 7-426/97) objavlja Inženirska
zbornica Slovenije

seznam inženirjev,
ki so podali lastno zahtevo za izbris iz

članstva zbornice in imenika
pooblaščenih inženirjev

Njihove zahteve je obravnaval upravni od-
bor na 37. redni seji z dne 20. 4. 2000 in
sprejel sklep, da se iz članstva zbornice in
imenika pooblaščenih inženirjev izbriše na-
slednjega inženirja:

ES PI
E-0685 Ivan Klem, univ. dipl. inž. el.
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Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
E - številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
PI - seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 12/2000 Ob-28133
Na podlagi 105. člena statuta IZS (Ur. l.

RS, št. 7-426/97) objavlja inženirska zbor-
nica Slovenije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS, ki so že prejeli
sklepe:

ES PI
A-0905 Milko Lovše, univ. dipl. inž. arh.
A-0906 Silvija Kajzer, univ. dipl. inž. arh.
AK0736 Miran Krivec, univ. dipl. inž. kraj.

arh.
G-1451 Mitja Majnik, inž. grad.
G-1456 Bojana Savenc, inž. grad.
G-1880 Marta Merkuža, univ. dipl. inž.

grad.
G-1881 Drago Gostiša, univ. dipl. inž.

grad.
G-1882 Matjaž Jerala, inž. grad.
G-1883 Anton Utroša, inž. grad.
G-1884 Primož Korpič, univ. dipl. inž.

grad.
G-1885 Sretko Banović, inž. grad.
G-1886 Bogdan Rojs, inž. grad.
G-1887 Janja Kos, inž. grad.
G-1888 Alenka Iršič, inž. grad.
G-1889 Kristian Krejči, univ. dipl. inž.

grad.
G-1890 Samo Kumer, univ. dipl. inž. grad.
G-1891 Zdenka Lesjak, univ. dipl. inž.

grad.
G-1892 Ivan Lešnik, inž. grad.
G-1893 Vasilij Stošić, univ. dipl. inž.

grad.
G-1894 Ilija Temeljotov, univ. dipl. inž.

grad.
S-0790 Danilo Istenič, inž. str.
S-1011 Midhat Mulaosmanović, univ.

dipl. inž. str.
S-1012 Janez Kocbek, inž. str.
S-1013 Jožef Vidmar, univ. dipl. inž. str.
S-1014 Mitja Laure, univ. dipl. inž. str.
E-1146 Ivan Vidmar, univ. dipl. inž. el.
E-1167 Berko Lovrič, univ. dipl. inž. el.
E-1168 Mitja Pernuš, univ. dipl. inž. el.
E-1169 Rajko Černelč, inž. el.
E-1170 Mag. Aleš Drnovšek, univ. dipl.

inž. el.
E-1171 Jože Laznik, univ. dipl. inž. el.
E-1172 Anton Grašič, univ. dipl. inž. el.
TD0492 Anton Intihar, dipl. inž. var.
TD0493 Matjaž Pavlin, dipl. inž. var.
TD0494 Bernard Turk, dipl. inž. var.
TK0491 Aleksandra Pivec, univ. dipl. inž.

kem. tehnol.
TR0489 Urban Umek, univ. dipl. inž.

geol.
TR0490 Jurij Skok, univ. dipl. inž. geol.
T-0486 Andrej Štimulak, univ. dipl. inž.

rud.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,

Izgubljene listine
preklicujejo

A - številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,

G - številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,

S - številka v matični sekciji strojnih inže-
nirjev,

E - številka v matični sekciji elektro inže-
nirjev,

T - številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,

PI - seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv.

Inženirska zbornica Slovenije

Štampiljke

Zupanič Ivan, Dalmatinova 13, Maribor,
štampiljko pravokotne oblike z napisom SE-
RVIS ORODIJ IVAN ZUPANIČ s. p. Dalmati-
nova ul. 13, MARIBOR tel. & fax. (062) 512
879. gnz-26096

Priglasitveni list

Cerar Aleš, Selo pri Žirovnici 42, Žirovni-
ca, priglasitveni list, opravilna št. 14-0811/96,
izdan dne 7. 6. 1996. gnk-26236

Mihalinec Srečo, Cesta 1. maja 67, Kra-
nj, obrtno dovoljenje, št. 26278-330/01-
28/1998, izdano dne 6. 3. 1995 in odloč-
bo. gnd-26097

Povhe Alojz s.p., dobrava pri Škocjanu
39, Škocjan, priglasitveni list, opravilna
št. 038/0950-94, izdan dne 19. 7. 1994.
gnv-26100

Rom Barbara, Prekorje 93, Škofja vas,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 31302-
1859/00-13/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gny-26072

Vovko Anton s.p., Ratež 48, Brusnice,
obrtno dovoljenje, št. 12019/0765/00-
48/1995, izdano dne 6. 3. 1995 in odloč-
bo. gnx-26098

Zagoričnik Egist, Golniška 28, Kranj, pri-
glasitveni list, opravilna št. 18-2205/97.
gnw-25899

Zornada Darij, Kozlovičeva 13, Koper -
Capodistria, priglasitveni list, opravilna
št. 17/II/3-122/94. gnk-26111

Potne listine

Bajc Irena, Vodnikova cesta 8, Ljublja-
na, potni list, št. AA 874606, izdala UE
Ljubljana. gnj-26162

Balažič Danica, Cafova 6, Maribor, potni
list, št. BA 160287, izdala UE Maribor.
gno-26011

Baloh Dejan, Miklošičeva 1/c, Domža-
le, potni list, št. BA 716310, izdala UE Do-
mžale. gnc-26144

Baraba Marijana, Cahova 10, Ankaran -
Ankarano, potni list, št. BA 761054, izdala
UE Koper. gnn-26058

Basta Liljana, Planina 73, Kranj, potni
list, št. BA 800768, izdala UE Kranj.
gny-26272

Bavcon Uroš, Prvačina 135/a, Nova Go-
rica, potni list, št. BA 922015, izdala UE
Nova Gorica. gnv-25875

Bedrač Gorazd, Ljubljanska 19/b, Mari-
bor, potni list, št. AA 108529, izdala UE
Maribor. gnu-26126

Behrić Rusmira, Dolenjska cesta 23/a,
Ljubljana, potni list, št. AA 605072, izdala
UE Ljubljana. gni-26238

Benčina Dejan, Dane pri Sežani 9, Se-
žana, potni list, št. BA 880410, izdala UE
Sežana. gnl-26085

Benčina Milan, Dane pri Sežani 9, Seža-
na, potni list, št. AA 720421, izdala UE
Sežana. gnk-26086

Benčina Vida, Dane pri Sežani 9, Seža-
na, potni list, št. BA 279274, izdala UE
Sežana. gnm-26084

Berdajs Irena, Šumberška cesta 28, Za-
boršt, Domžale, potni list, št. BA 39293,
izdala UE Domžale. gno-26232

Berdajs Roman, Šumberška cesta 28,
Zaboršt, Domžale, potni list, št. BA 39294,
izdala UE Domžale. gnn-26233

Bizjak Andrej, Spodnje Škofije 42/b,
Škofije, maloobmejno prepustnico, št. AI
49735, izdala UE Koper. gns-26153

Blaha Jasna, Štefanova 1, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 714359, izdala UE Ljubljana.
gnb-26170

Blaha Manja, Štefanova 1, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 814413, izdala UE Ljubljana.
gnz-26171

Blaha Robert, Štefanova 1, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 145847, izdala UE Ljubljana.
gny-25897

Boc Darja, Štembalova ulica 19, Ljublja-
na, potni list, št. BA 769829, izdala UE
Ljubljana. gnc-25919

Bošnjak Davor, Pavšičeva ulica 34, Lo-
gatec, potni list, št. BA 726648, izdala UE
Logatec. gnk-26311

Bujdo Milenko, Jenkova cesta 11, Vele-
nje, potni list, št. BA 934438, izdala UE
Velenje. gnl-25835

Bužga Drago, Postojnska ul. 23, Ljublja-
na, potni list, št. AA 20014, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-26180

Bužga Miha, Postojnska ul. 23, Ljublja-
na, potni list, št. BA 591400, izdala UE
Ljubljana. gnr-26179

Čančala Ksenija, Šmarje pri Jelšah 4,
Šmarje pri Jelšah, potni list, št. BA 132209,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnz-26296

Črnogorac Sunčica, Dolenjska cesta
45/e, Ljubljana, potni list, št. AA 873861,
izdala UE Ljubljana. gne-26292
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Ferlinc Robert, Ulica bratov Učakar 118,
Ljubljana, potni list, št. AA 976988, izdala
UE Ljubljana. gns-25832

Fister Irena, Pipanova cesta 76, Šenčur,
potni list, št. AA 140644, izdala UE Kranj.
gnt-25927

Frntić Franjo, Glinškova ploščad 7, Lju-
bljana, potni list, št. AA 718337, izdala UE
Ljubljana. gno-26132

Fujs Damjan, Frankovo naselje 90, Ško-
fja Loka, potni list, št. BA 632427, izdala
UE Škofja Loka. gnf-25941

Furlan Milojka, Kobjeglava 79, Štanjel,
potni list, št. BA 326370, izdala UE Seža-
na. gno-25957

Govekar Mitja, Bleiweisova cesta 61,
Kranj, potni list, št. BA 431736, izdala UE
Kranj. gnx-26173

Govekar Mojca, Breg ob Savi 30, Mav-
čiče, potni list, št. BA 543024, izdala UE
Kranj. gnh-26189

Grivec Vesna, Mali Lipovec 16, Dvor,
potni list, št. BA 921895, izdala UE Novo
mesto. gns-26178

Grkman France, Suhadole 38/e, Kome-
nda, potni list, št. AA 696576, izdala UE
Kamnik. gnm-26309

Hajšek Stanislav, Pohorskega bataljona
48, Zgornja Polskava, potni list, št. AA
698191, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnu-25926

Hauko Danijela, Petanjci 2, Tišina, potni
list, št. BA 418479, izdala UE Murska So-
bota. gnc-25869

Holcman Barbara, Glavni trg 14, Ljuto-
mer, potni list, št. BA 611041, izdala UE
Ljutomer. gnx-25873

Horvat Robert, Waldstrasse 6, Berlin,
Nemčija, potni list, št. AA 120109, izdala
UE Lendava. gnp-26056

Jašarević Nedžad, Zoletova ulica 11, Lju-
bljana, potni list, št. BA 239816, izdala UE
Ljubljana. gnb-26295

Jelar Mitja, Zgornji Brnik 126, Cerklje na
Gorenjskem, potni list, št. AA 648674, iz-
dala UE Kranj. gnw-25924

Kamnik Dušan, Aškerčeva ulica 1, Ce-
lje, potni list, št. AA 565380, izdala UE Ce-
lje. gni-26088

Kavčič Irena, Podreber 16, Naklo, potni
list, št. BA 025270, izdala UE Kranj.
gnn-26133

Kogej Marko, Mihevčeva ulica 6, Idrija,
potni list, št. AA 523939, izdala UE Idrija.
gnb-26095

Kolenko Jelka, Prežihova 4, Gornja Ra-
dgona, potni list, št. BA 61205, izdala UE
Gornja Radgona. gnm-26259

Končar Zoran, Kidričeva 7, Litija, preklic
potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 42/2000. gnm-26059

Kos Tanja, Kosovo polje 24, Ljubljana,
potni list, št. AA 769074, izdala UE Ljublja-
na. gnd-26043

Kotnjek Stanko, Sovjak 44, Sveti Jurij
ob Ščavnici, potni list, št. BA 581200, izda-
la UE Gornja Radgona. m-739

Kovačević Mara, Šegova ulica 8, Novo
mesto, potni list, št. AA 224112, izdala UE
Novo mesto. gny-25876

Krajnčič Stanko, Mariborska cesta 19,
Orehova vas, potni list, št. AA 389625, iz-
dala UE Maribor. gnq-26055

Kreslin Sabina, Tesarska ulica 18, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 499662, izdala UE
Ljubljana. gni-26163

Kumar Katja, Vedrijan 7/d, Kojsko, pot-
ni list, št. BA 593147, izdala UE Nova Gori-
ca. gne-26267

Lampič Andrej, Ul. borcev za severno
mejo 68, Ljubljana, preklic potnega lista,
objavljen v Ur. l. RS, št. 42/2000.
gnn-26308

Levičnik Miha, Orehovica 20, Izlake, po-
tni list, št. AA 495000, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnx-26123

Lorber Janko, Sladki vrh 5/č, Sladki Vrh,
potni list, št. AA 411834, izdala UE Pesni-
ca. m-770

Loverčič Alenka, Ulica Gradnikove bri-
gade 57, Nova Gorica, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 113135, izdala UE Nova
Gorica. gnd-25872

Mandić Goran, Drska 46, Novo mesto,
potni list, št. AA 555772, izdala UE Novo
mesto. gnp-26256

Mandić Gordana, Drska 46, Novo me-
sto, potni list, št. BA 722046, izdala UE
Novo mesto. gnf-26066

Marin Jan, Partizanska cesta 4, Ravne
na Koroškem, potni list, št. BA 881443,
izdala UE Ravne na Koroškem. gne-25871

Mauko Marija, Kovor, Stagne 14, Tržič,
potni list, št. AA 891328, izdala UE Tržič.
gns-25928

Mehle Blanka, Šared 28/e, Izola - Isola,
potni list, št. AA 203119, izdala UE Izola.
gnh-25918

Mehle Ivan, Šared 28/a, Izola - Isola,
potni list, št. AA 508894, izdala UE Izola.
gnz-25921

Mesec Dejan, Stara Vrhnika 24, Vrhni-
ka, potni list, št. AA 561872, izdala UE
Vrhnika. gnr-26079

Mirnik Jerneja, Arja vas 27, Petrovče,
potni list, št. BA 842777, izdala UE Žalec.
gng-26190

Močnik Blaž, Ul. Tolminskega punta 1,
Tolmin, potni list, št. BA 699113, izdala UE
Tolmin. gno-26157

Močnik Tadej, Slamikarska 14, Mengeš,
potni list, št. BA 24352, izdala UE Domža-
le. gnn-25933

Močnik Tomaž, Mengeška cesta 69, Tr-
zin, potni list, št. BA 251361, izdala UE
Domžale. gnt-26177

Mutvar Robert, Brodarjev trg 5, Ljublja-
na, potni list, št. AA 933159, izdala UE
Ljubljana. gnm-26234

Nedog Mojca, Boračeva 35/b, Raden-
ci, potni list, št. BA 204828, izdala UE Gor-
nja Radgona. gnf-26141

Ogrinc Damjan, Turjak 36, Turjak, potni
list, št. BA 984755, izdala UE Ljubljana.
gni-26288

Okorn Damijan, Kajuhova 29, Ljubljana,
potni list, št. AA 937951, izdala UE Ljublja-
na. gnx-26273

Pavšek Aleš, Cesta Andreja Bitenca 62,
Ljubljana, potni list, št. AA 246244, izdala
UE Ljubljana. gnf-25870

Peklar Bogoslav, Blanca 6, Blanca, pot-
ni list, št. BA 14255, izdala UE Sevnica.
gnh-26164

Penšek Saša, Podkraj 62/b, Velenje,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 94/1999. gny-26197

Perušek Mojca, Tbilisijska 60, Ljubljana,
potni list, št. BA 247570, izdala UE Ljublja-
na. gnw-26149

Pirnat Sašo, Maistrova 2, Slovenj Gra-
dec, potni list, št. AA 801115, izdala UE
Slovenj Gradec. gnw-25874

Poljanec Marjan, Gabrovčec 25, Krka,
potni list, št. BA 724320, izdala UE Grosu-
plje. gnt-26152

Primižič Rok, Preglov trg 12, Ljubljana,
potni list, št. BA 772987, izdala UE Ljublja-
na. gnc-26269

Pugelj Mirko, Cesta 10, Videm-Dobre-
polje, potni list, št. AA 992491, izdala UE
Grosuplje. gnn-25983

Radič Dominik, Trg svobode 23, Tržič,
potni list, št. BA 179467, izdala UE Tržič.
gnr-25929

Salobir Gajšek Uršula, Kersnikova 16,
Slovenj Gradec, potni list, št. BA 080070,
izdala UE Velenje. gnw-26074

Sever Peter, Šeškova 4, Medvode, pot-
ni list, št. BA 561252, izdala UE Ljubljana.
gng-26165

Skale Sandi, Tavčarjeva ulica 6, Roga-
ška Slatina, potni list, št. BA 607132, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnd-26193

Sosolić Izidor, Zalibreg 10/a, Dobrovo v
Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
9502, izdala UE Nova Gorica. gnh-26264

Stanič Jan, Krošljeva 14, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 900516, izdala UE Ljubljana.
gnq-25830

Stanič Karmen, Krošljeva 14, Ljubljana,
potni list, št. AA 461451, izdala UE Ljublja-
na. gns-25828

Stanič Rajko, Krošljeva 14, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 411866, izdala UE Ljubljana.
gnr-25829

Starc Silvo, Lucija, Obala 95, Portorož -
Portorose, maloobmejno prepustnico, št. AI
124656, izdala UE Piran. gnq-26255

Šaldić Ferid, Cesta talcev 15, Šoštanj,
potni list, št. AA 702078, izdala UE Velenje.
gng-26140

Šepec Marjetka, Majcnova ulica 11, Kr-
ško, potni list, št. AA 29656, izdala UE Kr-
ško. gnb-25945

Škrk Andrej, Kolomban 39/b, Ankaran -
Ankarano, potni list, št. AA 489834, izdala
UE Koper. gns-26203

Škrk Vanda, Kolomban 10/b, Ankaran -
Ankarano, potni list, št. AA 169168, izdala
UE Koper. gnt-26202

Škufca Zdenka, Glavna cesta 54, Mirna,
potni list, št. BA 676901, izdala UE Treb-
nje. gnn-26158

Špiclin Frančišek, Cesta v Gorice 8, Lju-
bljana, potni list, št. AA 171165, izdala UE
Ljubljana. gnq-25934

Šter Franc, Hrastje 111, Kranj, potni list,
št. BA 158875, izdala UE Kranj. gnv-25925

Šuran Luciana, Šared 28/j, Izola - Isola,
potni list, št. AA 507686, izdala UE Izola.
gnr-26204
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Teropšič Nina, Hafnerjevo naselje 80,
Škofja Loka, potni list, št. BA 854598, izda-
la UE Škofja Loka. gnk-26286

Tomažič Roman, Gregorčičeva ulica 28,
Bled, potni list, št. AA 255820, izdala UE
Radovljica. gnm-25984

Tominc Venčeslav, Javornik 59, Ravne
na Koroškem, potni list, št. BA 000779458,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnh-26139

Trošt Ivan, Podbreg 18, Podnanos, pot-
ni list, št. AA 909418, izdala UE Ajdovšči-
na. gnl-26060

Uhan Romanka, Kozakova 8, Grosuplje,
potni list, št. AA 448713, izdala UE Ljublja-
na. gnt-25827

Urbanc Anja, Resljeva cesta 3, Ljublja-
na, potni list, št. BA 898373, izdala UE
Ljubljana. gnr-25954

Vekjet Matjaž, Pot na Kamenšak 14, Le-
nart v Slov.goricah, potni list, št. AA
732883, izdala UE Maribor. gnj-26262

Verbič Ksenija, Stara cesta 33, Cerklje
na Gorenjskem, potni list, št. AA 496837,
izdala UE Kranj. gne-26092

Verbič Tomaž, Stara cesta 33, Cerklje
na Gorenjskem, potni list, št. AA 815767,
izdala UE Kranj. gnd-26093

Videršnik Denis, Javornik 54, Ravne na
Koroškem, potni list, št. BA 277295, izdala
UE Ravne na Koroškem. gno-26057

Vidmar Martina, Zapuže 102, Ajdovšči-
na, potni list, št. BA 709402, izdala UE
Ajdovščina. gnl-26260

Vučko Silvo, Gornja Bistrica 39, Čren-
šovci, potni list, št. AA 388357, izdala UE
Lendava. gnv-26200

Vukajč Dezider, Motovilci 2, Grad, potni
list, št. AA 620306, izdala UE Murska So-
bota. gnc-26169

Zajc Franc Marjan, Pod bukvami 54, Lju-
bljana, potni list, št. AA 447108, izdala UE
Ljubljana. gnf-26191

Zlatnik Andrej, Frankovci 42, Ormož, po-
tni list, št. BA 279135, izdala UE Ormož.
gnr-26254

Zudič Boris, Seča 5, Portorož - Portoro-
se, maloobmejno prepustnico, št. AI
144535, izdala UE Piran. gnn-26258

Osebne izkaznice

Adan Stanislav, Ljubljanska ulica 63, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 167578.
gnt-26227

Anžič Ivan, Preglov trg 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 109303. gns-26128

Arl Ajda, Trg 4, Prevalje, osebno izkazni-
co, št. 130761. gni-26138

Beković Miloš, Okrogarjeva ulica 3, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 115273.
gnh-26064

Čelhar Jožica, Peričeva 37, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 117452. gnv-26300

Debevec Franc, Trubarjeva 41/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 2612.
gnf-25841

Detelbah Drago, Cvetkova 19, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 113448.
gnm-26159

Dremelj Barbara, Ocvirkova 7, Ljublja-
na-Črnuče, osebno izkaznico, št. 128750.
gnd-26068

Erjavec Tadeja, Polanškova 38, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 259566.
gnj-26312

Glažar Saša Aleksij, Sodarska 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 296054.
gni-25838

Glinik Pavel, Tribej 8/a, Libeliče, oseb-
no izkaznico, št. 237461. gnc-26094

Ikovic Boštjan, Vojkova cesta 87, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 280108.
gnv-26075

Ilijevec Špelca, Lovrenc 24/d, Lovrenc
na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 41880. gnk-26261

Ilnikar Marjan, Trg na stavbah 10, Litija,
osebno izkaznico, št. 161289. gnc-25844

Ivančič Vera, Vukovski dol 1, Jarenina,
osebno izkaznico, št. 64774. m-753

Jarc Peter, Ulica Marje Boršnikove 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 322267.
gnu-26026

Jejčič Ivan, Vilharjeva 43, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 4216. gnp-26156

Kamničar Bojan, Ročica 34, Jakobski
Dol, osebno izkaznico, št. 260561. m-744

Kastrat Ferdo, Jaka Platiše 1, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 24557. gnq-25930

Kodelja Starin Jerina Ursula, Uršičev št-
radon 17, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 42321. gnz-26246

Kovačič Aleš, Spodnji stari grad 8/a, Kr-
ško, osebno izkaznico, št. 103305.
gnd-26268

Krese Albina, Kogojeva 4, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 65228. gnm-26284

Kum Bernarda, Trubarjeva ulica 53/b,
Celje, osebno izkaznico, št. 148733.
gng-26265

Lavrenčič Matej, Obrežna ulica 55, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 288833.
gnw-26249

Lušin Igor, Zagradec pri Grosupljem 43,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 305687.
gnn-25833

Makuc Alojz, Na jami 9, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 53184. gns-25953

Morina Ajet, Kolodvorska 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 306075. gnp-25831

Okorn Miran, Luče 48/b, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 246372. gnl-25860

Prekupec Milan, Viška 49, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 269295. gnl-25935

Rafolt Marko, Bratovševa ploščad 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 64792.
gno-25882

Rakić Jovica, Gaberje 77, Lendava - Le-
ndva, osebno izkaznico, št. AH 9887 - za
tujca. gnn-25958

Slemenjak Domen, Ožbalt 62, Ožbalt,
osebno izkaznico, št. 24290. gne-25867

Slemenšek Anton, Pristava 52, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. AA
517960. gnz-26146

Suhadolnik Aleksander, Kožljek 1, Be-
gunje pri Cerknici, osebno izkaznico,
št. 287372. gnc-26069

Šepić Mario, Postružnikova 8, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. AH 12107 - za tujca.
gnw-25949

Šolar Matjaž, Poštna pot 7, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 234968. gnx-26073

Štancer Martina, Cesta Kozjanskega od-
reda 96, Šentjur, osebno izkaznico,
št. 25334. gnn-26083

Tešanović Sanja, Bevkova ulica 8, Ža-
lec, osebno izkaznico, št. 322153.
gnh-26089

Tomažič Angela, Trstenik 9, Benedikt,
osebno izkaznico, št. 50215. m-743

Turšič Anton, Ruska ulica 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 11997. gni-26013

Vranetič Marija, Taborska 25, Ljubljana-
Šentvid, osebno izkaznico, št. 163699.
gnj-26237

Vučko Silvo, Gornja Bistrica 39, Čren-
šovci, osebno izkaznico, št. 107828.
gnx-26198

Zor Rajko, Celovška 122, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 69811. gnl-26135

Žitnik Marija, Hrenova 5, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 83015. gno-26182

Žnidaršič Kranjc Alenka, Einspielerjeva
23, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 211856. gnk-26161

Vozniška dovoljenja

Alagić Šaha, Heroja Veronika 17, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, št. 281542, iz-
dala UE Jesenice. gno-25911

Anakiev Dimitar, Brunov drevored 19,
Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 1338068,
izdala UE Tolmin. gnj-26112

Babič Uroš, Zelenica 10, Tržič, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 9231.
gnw-25849

Balantič Zvonko, Čanje 15, Blanca, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 2597, izdala UE Sevnica. gng-26290

Belehar Stanislav, Voklo 101, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
231404, reg. št. 3804, izdala UE Kranj.
gny-26122

Belobrk Janko, Cesta v Pečale 30, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
566307, reg. št. 56529, izdala UE Ljublja-
na. gno-26282

Benčina Vida, Dane pri Sežani 9, Seža-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9315, izdala UE Sežana. gnx-26048

Bevc Marko, Šmarjeta 18, Šmarješke
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 30927, izdala UE Novo mesto.
gnh-26214

Birsa Erik, Zavrhek 4, Vremski Britof,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 17385,
izdala UE Sežana. gnl-26035

Bizjak Maja, Ulica Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1365272, reg. št. 212529, izdala UE
Ljubljana. gnm-26134
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Bobnar Katja, Godešič 153, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 24583, izdala UE Škofja Loka.
gnl-26285

Bortek Luka, Polje, Cesta XII/2a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250098, reg. št. 223779, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-26281

Brlan Marko, Triglavska ulica 40, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1192683, reg. št. 216836, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-26283

Brumen Bernard, Konšakova 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 49146. m-748

Budnar Matjaž, Dolanci 7, Štanjel, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 11625, izdala
UE Ajdovščina. gnr-26029

Bulovec Lilijana, Mlakarjeva 47, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
804451, reg. št. 23538, izdala UE Kranj.
gnn-26208

Butinar Marko, Obala 111, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 11629, izdala UE Piran. gny-26022

Cvetič Mojca, Obrtna cesta 62, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 35311. gnd-26143

Cvetković Lidija, Rusjanov trg 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1102961, reg. št. 212427, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-25862

Ćajić Drago, Voduškova ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096047, reg. št. 161254, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-26306

Draksler Sebastjan, Marna 19/b, Dol pri
Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 5974, izdala UE Hrastnik.
gnp-26206

Duga Reni, Pod vinogradi 4, Straža, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 36153, izdala UE Novo mesto.
gnw-26299

Egelja Janko, Beblerjev trg 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
685932, reg. št. 99617, izdala UE Ljublja-
na. gnd-26243

Flajnik Mirko, Belčji vrh 12, Dragatuš,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 3557, izdala UE Črnomelj. gni-26188

Flegar Ciril, Ropoča 28, Rogašovci, vo-
zniško dovoljenje, št. 29773. gng-26040

Forneci Dejan, Zgornji Lehen na Pohor-
ju 36, Ribnica na Pohorju, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 8847, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnz-26196

Francelj Andreja, Ratljevo 26, Struge,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12749, izdala UE Kočevje. gnc-26044

Frntič Simon, Glinškova ploščad 7, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1211795, reg. št. 173587, izdala UE
Ljubljana. gno-26307

Frntić Franjo, Glinškova ploščad 7, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
140134, reg. št. 146043, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-26131

Gaber Jožef, Nemčavci 2/f, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 28945.
gnh-26039

Gambeta David, Krmelj 56, Krmelj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1389683,
reg. št. 12222. gnj-26062

Gardner Sylvie Paulette, Glenview 293,
Oshawa, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1352228, reg. št. 229734, izdala UE
Ljubljana. gnt-25977

Gavrilovič Milan, Ob spomeniku 14, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 6597, izdala UE Koper. gnm-26109

Germ Aleksander, Kozjak nad Pesnico
12/b, Zgornja Kungota, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 5886, izdala UE Pesnica.
m-771

Godec Miljana, Dalmatinska 38, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 61214. m-760

Gomboc Vjekoslav, Markišavci 34, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 33884.
gnr-25854

Gorenšek Metej, Jakšičeva ulica 2, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164003, reg. št. 185284, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-26052

Gorišek Janez, Teharje 49, Teharje, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 23281,
izdala UE Celje. gnx-25898

Götz Ivica, Župančičeva 5, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 287445,
reg. št. 6792, izdala UE Kranj. gnr-25858

Grebec Robert, Poklukarjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 611788, reg. št. 189356, izdala UE
Ljubljana. gnh-25939

Gregorčič Helena, Vidmarjeva ulica 19,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 28477, izdala UE Novo mesto.
gnp-26081

Gregorka Janez, Žabnica 47, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 974391, reg. št. 173253, izdala UE Lju-
bljana. gnv-26150

Gruber Peter, Sele 62/a, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 4413. gnm-26034

Gumzej Irena, Mariborska cesta 62, Ore-
hova vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 69782, izdala UE Maribor. m-758

Hauko Danijela, Petanjci 2, Tišina, voz-
niško dovoljenje, št. 27830. gns-25853

Horvat Metka, Gorica 37, Puconci, voz-
niško dovoljenje, št. 22628. gnd-26118

Hren Ignac, Zb. Gora 34/b, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, reg. št. 3371. gnf-26091

Husič Zijad, Log 23, Hrastnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 5642, izdala UE
Hrastnik. gnm-25909

Ikovic Boštjan, Vojkova cesta 87, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244271, reg. št. 209200, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-26076

Isović Jasmin, Gregorčičeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1368748, reg. št. 234873, izdala UE
Ljubljana. gno-26036

Jakšič Andrija, Knafelčeva 34, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6792,
izdala UE Maribor. m-751

Jan Dragica, Cesta na Bokalce 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

516235, reg. št. 173633, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-26176

Jarc Peter, Ulica Marje Boršnikove 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1373339, reg. št. 14195, izdala UE
Ljubljana. gnv-26025

Jeglič Franc, Bistrica 14, Naklo, preklic
duplikata vozniškega dovoljenja, kat. AB-
CEFGH, št. S 1259199, reg. št. 43426,
izdala UE Kranj. gnc-26294

Jelen Cvetka, Panonska cesta 15, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 2174, izdala UE Gornja Radgona.
gny-26222

Jeram Ksenja, Mlaška cesta 53, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1194838, reg. št. 35738. gno-26107

Jeras Aleš, Lepe njive 81, Mozirje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17189, iz-
dala UE Kamnik. gnm-25834

Jović Ljubiša, Podvozna pot 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št.
S 91184, reg. št. 12515, izdala UE Ljublja-
na. gnn-25883

Jurić Dražan, Onek 1, Kočevje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12812,
izdala UE Kočevje. gnt-25852

Kališnik Matjaž, Vodice nad Kamnikom
2/a, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14594, izdala UE Kamnik.
gno-25932

Kapus Ljuba, Prešernova 8, Bled, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 529377,
reg. št. 22167. gnl-26110

Kastelec Jože, Šentjošt 15/b, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 21075,
izdala UE Novo mesto. gnl-26185

Kelc Aleksander, Trniče 54, Marjeta na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 298314, reg. št. 95644, izdala
UE Maribor. m-755

Kern Alojz, Plač 18, Zgornja Kungota,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 107293, izdala UE Maribor. m-764

Kerševan Adrijana, Gradišče nad Prvači-
no 98, Renče, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 36501, izdala UE Nova Gorica.
gnx-26077

Kerševan Marko, Čopova ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 217566, reg. št. 18633, izdala UE Ljub-
ljana. gne-25892

Kesič Drago, Glavarjeva ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096190, reg. št. 53840, izdala UE Ljub-
ljana. gns-26078

Kikelj Ivana, Ulica Marje Boršnikove 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 309222, reg. št. 14165, izdala UE
Ljubljana. gng-26065

Klabjan Bojan, Krožna cesta 64, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
reg. št. 27301, izdala UE Koper.
gny-26047

Klanjšček Rok, Nazorjeva ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
935351, reg. št. 8963, izdala UE Ljublja-
na. gnd-25943



Stran 4340 / Št. 44 / 26. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Kodelja Starin Jerina Ursula, Uršičev št-
radon 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 133949, reg. št. 62170,
izdala UE Ljubljana. gnb-26245

Kokalj Aleksandra, Grbinska cesta 39,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
147674. gnr-26104

Kokol Mateja, Selska cesta 21, Ptuj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35560, iz-
dala UE Ptuj. gnp-26031

Koletnik Franc, Zg. Duplek 143, Spod-
nji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 99947, izdala UE Maribor. m-741

Kompare Aljaž, Janševa 3, Mengeš, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1263928, reg. št. 28817, izdala UE Dom-
žale. gnq-25959

Konc Janez, Gregorčičeva 41, Bled, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
725305, reg. št. 3876. gnu-26101

Končan Tomaž, Ul. Frankolovskih žrtev
34, Celje, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 39/2000.
gnb-26270

Koradej Domen, Vojkova cesta 91, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1434492, reg. št. 237739, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-25866

Korbun Mojca, Trubarjeva 9, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 30545. gnx-26148

Kos Slavko, Koritnica 14, Grahovo ob
Bači, vozniško dovoljenje, št. S 105423,
izdala UE Tolmin. gny-25847

Kotar Rihard, Kidričeva ulica 37, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
964140, izdala UE Laško. gnf-26195

Kotnjek Stanko, Sovjak 44, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. 6490, izdala UE Gornja Radgona.
m-738

Krajnc Klemen, Gregorčičeva 4, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 2128.
gnm-25859

Kramar Franko, Staro selo 1, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. S 794021, izdala
UE Tolmin. gnz-25846

Krancelbinder Boštjan, Žepovci 55, Apa-
če, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 12431,
izdala UE Gornja Radgona. gnz-26121

Kraševec Andrej, Aškerčeva 12, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1245113, reg. št. 33094, izdala UE Dom-
žale. gny-25922

Lamut Milojka, Ulica bratov Učakar 66,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 169676, reg. št. 9460, izdala UE Lju-
bljana. gnj-26287

Leban Goran, Trg Dušana Kvedra 3, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 100560, izdala UE Maribor. m-763

Leben Bojan, Dašnica 143, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15933, izdala UE Škofja Loka.
gnq-26130

Lugonjić Milorad, Panonska 5/a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 98654, izdala UE Maribor. m-737

Lušin Marko, Cesta na Trato 43, Kočev-
je, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 37/2000. gnu-26151

Luznar Gabrijela, Hafnerjevo naselje 59,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16264, izdala UE Škofja Loka.
gnm-26209

Luznar Otmar, Hafnerjevo naselje 59,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 8953, izdala UE Škofja
Loka. gnl-26210

Majdič Bojana, Petelinkarjeva 1, Kiso-
vec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1032230. gnj-26241

Makuc Alojz, Na jami 9, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1266860,
reg. št. 91836, izdala UE Ljubljana.
gnx-25952

Markočič Milena, Ložice 62, Anhovo, vo-
zniško dovoljenje. gnh-26114

Markovič Aleš, Ljubno 30, Podnart, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1273229, reg. št. 20584, izdala UE Rado-
vljica. gnd-25893

Mavrič Blaž, Dobrava 60, Otočec, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. 35217, izdala
UE Novo mesto. gnk-25936

Mažgon Jožef, Pod Plevno 67, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 4451, izdala UE Škofja Loka.
gno-26082

Medek Stevo, Ulica 1. maja 1, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1431324, reg. št. 5040, izdala UE Metli-
ka. gnq-25855

Merlak Matjaž, Planina 161, Planina, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 7473,
izdala UE Postojna. gne-26221

Milič Nataša, Kolodvorska 13, Pivka, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10000, iz-
dala UE Postojna. gnb-26224

Mokotar Suzana, Mirna pot 2, Celje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 46075, iz-
dala UE Kranj. gnt-25956

Murn Zdravko, Lanišče 32, Škofljica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1366074, reg. št. 191920, izdala UE Ljub-
ljana. gni-25938

Nadai Andrej, Puconci 67, Puconci, vo-
zniško dovoljenje, št. 33243. gni-25913

Novak Boštjan, Letonjeva 2, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 116132,
izdala UE Maribor. m-745

Novosel Boštjan, Pod Trško goro 56,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 25233, izdala UE Novo mesto.
gnr-25879

Omanović Elvis, Cesta talcev 87b, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1175599, izdala UE Radovljica. gnl-26010

Ornik Daniela, Biš 25/a, Trnovska vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 41530,
izdala UE Ptuj. gnx-26023

Pavlič Pivk Vesna, Jenkova 2, Kranj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1115663, reg. št. 36043, izdala UE Kranj.
gno-25857

Pelcl Martin, Janžev vrh 38, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 1083, izdala UE Gornja Radgona.
gnc-26019

Pergar Janez, Domajinci 36, Cankova,
vozniško dovoljenje, št. 33258.
gnh-26014

Perko Damjan, Seliškarjeva 4, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 916. gnf-26216

Petovar Ivan, Trg 8/a, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9690, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnl-25910

Petrović Đorđo, Pot na Golovec 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1041753, reg. št. 150644, izdala UE Ljub-
ljana. gni-26038

Pintar Tomaž, Gor. brdo 4, Poljane nad
Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18303, izdala UE Škofja Loka.
gnp-25931

Podgoršek Srečko, Šaleki 81, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
946307, reg. št. 18685, izdala UE Vele-
nje. gnc-26194

Pompe Urban, Stolovnik 67, Brestani-
ca, vozniško dovoljenje, št. 15397.
gnj-25937

Popović Brano, Hafnerjeva ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1351108, reg. št. 6578, izdala UE Ljublja-
na. gne-26242

Popović Giorgio, Kocjančičeva 37, An-
karan - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 44030. gnc-26119

Posel Mario, Pod lipami 18, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 45655,
izdala UE Celje. gns-25878

Potočnik Greta, Krožna cesta 17, Rado-
mlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1263755, reg. št. 26685, izdala UE Dom-
žale. gng-25840

Prah Alenka, Klemenova ulica 160, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1366222, reg. št. 234160, izdala UE Ljub-
ljana. gny-26297

Pšak Martin, Ljutomerska 44, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 11491, izdala UE Ormož. gnw-26124

Pukmeister Jože, Pesniški dvor 11, Pe-
snica pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, št. 1421, izdala UE Pesnica.
m-762

Ratej Boris, Lačna gora 27, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 16392. gns-26028

Ravnik Janez, Srednja vas 20, Srednja
vas v Bohinju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1322477, reg. št. 24190.
gnx-25948

Razboršek Kristina, Britof 314, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
805014, reg. št. 37869, izdala UE Kranj.
gno-26257

Rebec Mitja, Povir 51/f, Sežana, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. 16315, iz-
dala UE Sežana. gng-26115

Romih Robert, Čeče 64/c, Hrastnik, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. 6280, izdala
UE Hrastnik. gnn-25908

Rožanc Bojan, Robičeva ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
217998, reg. št. 130069, izdala UE Ljub-
ljana. gne-26167

Savanović Milorad, Polje cesta VIII/2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 597595, reg. št. 2949, izdala UE Lju-
bljana. gng-25890
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Sekereš Arpad, Dobrovnik 174, Dobro-
vnik - Dobronak, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 14812, izdala UE Lendava.
gnj-26187

Semolič Jordan, Jožeta Pahorja 4, Se-
žana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10633, izdala UE Sežana. gnx-25848

Sivka Jožefa, Jenkova 62, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
912486, reg. št. 36988, izdala UE Mari-
bor. m-761

Slana Marko, Sovjak 92, Sveti Jurij ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13969, izdala UE Gornja Radgona.
gnl-25914

Slijepčević Slađana, Steletova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1148795, reg. št. 2440, izdala UE
Radovljica. gns-26228

Slunjski Damijan, Bohoričeva ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1000028, reg. št. 208909, izdala UE
Ljubljana. gng-26240

Stanovnik Marjeta Deva, Ulica bratov Ba-
bnik 44, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 244650, reg. št. 9158, izdala
UE Ljubljana. gnq-26280

Suhač Slavica Fanika, Sp. Brnik 93,
Cerklje na Gorenjskem, duplikat vozniške-
ga dovoljenja, kat. BGH, št. S 360715,
reg. št. 37010, izdala UE Kranj.
gne-26017

Suhadolnik Aleksander, Kožljek 1, Be-
gunje pri Cerknici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10321, izdala UE Postojna.
gnb-26070

Sulič Ingrid, Vukovica 54/a, Volčja Dra-
ga, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala
UE Nova Gorica. gnc-25894

Ščuka Leon, V Hrastovec 1, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 280269, reg. št. 25495, izdala UE Nova
Gorica. gnh-26289

Škaper Goran, Vaneča 30, Puconci, vo-
zniško dovoljenje, št. 27307. gne-26117

Škerl Janez, Črtomirova lica 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1266695, reg. št. 146744, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-26137

Šolaja Drago, Grčarice 36, Dolenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 5743, izdala UE Ribnica. gng-26215

Šoln Damjan, Kamnogoriška cesta 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 932522, reg. št. 148935, izdala UE
Ljubljana. gnd-25868

Štefe Dušan, Alpska 33, Lesce, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 529278,
reg. št. 21839. gno-25907

Štekovič Mirko, Polene 21, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 11405. gnx-25923

Štern Beno, Ul. Milke Volk 24, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 27770, izdala UE Maribor. m-752

Štrukelj Marjan, Šempas 126, Šempas,
vozniško dovoljenje. gnp-25906

Šušteršič Janez, Celovška cesta 122,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 512171, reg. št. 43006, izdala UE
Ljubljana. gny-25997

Švajger Zdenka, Ob Radoljni 43, Lovre-
nc na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 2842, izdala UE Ruše. m-740

Telalovič Ahmed, Hrušica 151, Hrušica,
vozniško dovoljenje, št. S 743637, izdala
UE Jesenice. gnq-26105

Tomažič Angela, Trstenik 9, Benedikt,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6013,
izdala UE Lenart. m-742

Toplak Antonija, Kajuhova 2, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 5409, izdala UE Slovenske Konji-
ce. gnk-26186

Trempus Mojca, Brestrniška 173, Bre-
sternica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. S 799217, reg. št. 49567, izdala
UE Maribor. m-765

Ulčar Gerlinda, Jarnikova 3, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 54709, iz-
dala UE Maribor. m-746

Vabič Mitja, Gregorčičeva 49, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 869803,
reg. št. 23369, izdala UE Radovljica.
gnw-26174

Vidmar Nada, Obala 119, Lucija, Porto-
rož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9934, izdala UE Piran.
gnl-25985

Vimpolšek Gregor, Lenartova pot 22,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 14074, izdala UE Brežice.
gnd-26018

Vinazza Lancner Aleksandra, Bilje 48,
Renče, vozniško dovoljenje. gnt-26102

Vrabič Janez, Malgajeva 5/b, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
235358, reg. št. 2168, izdala UE Maribor.
m-772

Vučko Silvo, Gornja Bistrica 39, Čren-
šovci, vozniško dovoljenje, kat. BCDEF-
GH, št. 7554, izdala UE Lendava.
gnw-26199

Vuk Marko, Miren 109, Miren, vozniško
dovoljenje. gnb-26020

Zobavnik Gorazd, Zikova ulica 2, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1162646, reg. št. 19588. gnw-26274

Žbona Stanislav, Prijateljev trg 2, Rib-
nica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 1993, izdala UE Ribnica. gnd-25843

Živič Lidija, Abramičeva ulica 4, Ptuj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39233, iz-
dala UE Ptuj. gnn-25912

Žlebir Renata, Cesta revolucije 1, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 0028884, izdala UE Jesenice.
gnj-26012

Žnidaršič Kranjc Alenka, Einspielerjeva
ulica 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1352343, reg. št. 229864, iz-
dala UE Ljubljana. gnl-26160

Žnidaršič Sabina, Maroltova ulica 1, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
891160, reg. št. 178151, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-26293

Žvikart Davor, Medlog 24, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 47212,
izdala UE Celje. gni-26142

Zavarovalne police

Cajnko Majda, Kardeljeva ulica 69, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. 249559, izda-
la zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Mari-
bor. gnc-26219

FIBAS d. o. o., Šutna 54, Kamnik, zava-
rovalno polico, št. 101286885, izdala za-
varovalnica Slovenica d. d.. gnx-26298

Halilović Fahrudin, Cesta Španskih bor-
cev 63/b, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 101296940, izdala zavarovalnica Slove-
nica d.d. gne-25917

Juvan Ivan, Zavodnje 56, Šoštanj, zava-
rovalno polico, št. 229353, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnu-26251

Kosi Aleš, Jakčeva 17, Ljubljana, zava-
rovalno polico, št. 101227578, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gny-25947

Koščak Tadej, Vir pri Stični 44, Ivančna
Gorica, zavarovalno polico, št. 665402, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnu-26226

Markelj Janez, Žiganja vas 59/a, Duplje,
zavarovalno polico, št. AO 327748.
gnk-26211

Marovt Urban, Dravinjska cesta 46, Po-
ljčane, zavarovalno polico, št. 39667, izda-
la zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Mari-
bor. gnx-26223

Murn Zdravko, Lanišče 32, Škofljica, za-
varovalno polico, št. 715848, izdala zava-
rovalnica Tilia. gnv-25950

Pasarič Irena, Legenska cesta 11, Slo-
venj Gradec, zavarovalno polico,
št. 247898, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnt-26252

PI&B d.o.o., Ulica Olge Mohorjeve 9,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 273575,
izdala zavarovalnica Slovenica.
gnm-25884

Sevčnikar Mihael, Stantetova 4, Velenje,
zavarovalno polico, št. 241731, izdala za-
varovalnica Slovenica. gns-26253

Tepina Janez, Pševska cesta 19, Kranj,
zavarovalno polico, št. 737156, izdala za-
varovalnica Tilia d. d.. gnj-26212

Vesel Alojzij, Vrh nad Želimljami 7, Škof-
ljica, zavarovalno polico, št. 592821 in
592402, izdala zavarovalnica Tilia.
gnh-25864

Spričevala

Bartol Marjanca, Travnik 999, Loški Po-
tok, spričevalo o končani OŠ Dr. Antona
Debeljaka Loški Potok, izdano leta 1983,
izdano na ime Turk Marjanca. gne-25942

Bartol Vlasta, Martina Krpana 6, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Komerci-
alne šole v Ljubljani, izdano leta 1981.
gnp-25881

Bela Milan, Zg. Semarska 34, Sv.trojica
v Slov.goricah, diplomo Srednje agroživil-
ske šole v Mariboru, izdana 24. 4. 1987.
m-756

Bertole Anton, Vodovodna 25, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje go-
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stinske šole Maribor, izdano leta 1994.
m-750

Beručan Jože, Glogovica 14, Šentvid pri
Stični, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1996. gng-26015

Bratko Tadej Bor, Jadranska cesta 14/d,
Ankaran - Ankarano, spričevalo 1. letnika
Gimnazije Ledina, izdano leta 1998.
gns-26278

Brodar Urška, Gajeva ulica 14, Radom-
lje, spričevalo 1., 2., 3. letnika ter spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole,
izdano leta 1995, 1996 in 1997.
gnf-26016

Bunič Dragoslav, Banja Luka, BIH, spri-
čevalo 1., 2., 3. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole
Ivan Kavčič. gnb-26220

Bunjevac Ladi, Slavka Gruma 56, Novo
mesto, spričevalo 703, izdano leta 1973.
gnb-26045

Cimerman Matej, Rezjanska 15, Mari-
bor, izkaz 1. do 5. razreda OŠ Tabor I,
izdano v letih 1995 do 1999. m-768

Čad Bojan, Šeškova ulica 2, Radomlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Vide Janežič v Poljanah, izdano leta 1979.
gnm-25888

Černe Marija, Ježni vrh 5, Šmartno pri
Litiji, spričevalo o zaključnem izpitu Poklic-
ne šole za usnjeno in krzneno konf. Domža-
le, izdano leta 1978, izdano na ime Možina
Marija. gnv-25900

Dobovečak Ivan, Benkovec 84, Bednjak,
spričevalo Srednje gradbene šole Ivana Ka-
včiča v Ljubljani, izdano leta 1983.
gnn-26033

Esih Maja, Levec 4/a, Petrovče, spriče-
valo Srednje ekonomske šole Celje, izdano
leta 1999. gnz-26271

Fantinič Jana, Šalara 22, Koper - Capo-
distria, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gostinske in trgovske šole Izola, izdano
leta 1995. gnk-25861

Faris Petra, Lepodvorska ulica 15, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, smer turistični tehnik,
izdano leta 1993. gnq-25980

Fojkar Gordana, Brilejeva ulica 1, Ljub-
ljana, letno spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ke-
mijske šole in gimnazije, izdano leta 1992,
1993 in 1994, izdano na ime Ilič Gordana.
gnk-26136

Gimpelj Antonija, Blažičeva ulica 16, Lju-
bljana, spričevalo o zaključnem izpitu Frize-
rske šole, izdano leta 1958, izdano na ime
Jarc Antonija. gnt-26127

Godeša Melita, Unec 92, Rakek, spri-
čevalo 3. letnika Ekonomske srednje šole v
Postojni. gnz-26071

Hlebec Gregor, Gradišče nad Pijavo
Gorico 142/a, Škofljica, spričevalo 2.
letnika Srednje upravno administrativne
šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnm-25863

Horvat Anton, Breg 11/b, Loka pri Zida-
nem Mostu, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole v Celju, izdano leta
1975. gnh-25839

Jagodič Srečko, Gorica pri Slivnici 125,
Gorica pri Slivnici, spričevalo 4. letnika in
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, iz-
dano leta 1977. gnm-26184

Jakofčič Anton, Plintovec 5/c, Zgornja
Kungota, spričevalo o zaključnem izpitu I.
gimnazije Maribor, izdano leta 1991. m-747

Janežič Franc, Ropretova cesta 43, Me-
ngeš, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za usposabljanje invalidne mladine v Kamni-
ku, izdano leta 1981. gnl-26239

Javernik Sandra, Ragovska ulica 6/a,
Novo mesto, indeks, izdala fakulteta za far-
macijo - podiplomski študij. gnv-26275

Jelovšek Janez, Drenov grič 93, Vrhni-
ka, maturitetno spričevalo Gimnazije peda-
goške smeri v Ljubljani, izdano leta 1980.
gnb-25920

Jurgec Branislav, Partizanska 2, Poljča-
ne, zaključno spričevalo Srednje ekonom-
ske šole, izdala Delavska univerza v Ljublja-
ni leta 1983. m-754

Klančnik Helena, Rožna dolina, Cesta
XIX/4, Ljubljana, spričevalo od 1. do 5. raz-
reda OŠ Vič. gnj-25837

Kocjančič David, Gortanova 8, Izola -
Isola, spričevalo o končani OŠ izdala Delav-
ska univerza Koper. gnn-26108

Koren Cecilija, Ulica St. Kovača 89, Tur-
nišče, zaključno spričevalo Srednje vzgoji-
teljske šole Maribor, šolsko leto 1976/77.
gny-25851

Krek Uroš, Podlubnik 300, Škofja Loka,
indeks, št. 20970685, izdala Pravna fakul-
teta v Ljublajni. gnq-26155

Lazarević Vidak, Matije Tomca 1, Dom-
žale, indeks, št. 1368, izdala Srednja gosti-
nska šola v Ljubljani. gnf-25891

Leben Franc, Planina 5, Ajdovščina, dip-
lomo Pedagoške akademije, št. RŠ-
8682/86-6, izdana leta 1986. gnt-26027

Leben Franc, Planina 5, Ajdovščina,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdal Republiški komite za vzgojo in izobra-
ževanje ter telesno kulturo, izdano leta
1989. gnq-26030

Ljubijančić Elviz, Železnikarjeva ulica 18,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje tr-
govske šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
gnf-26041

Lorgar Vida, Žibernik 27/a, Rogaška Sla-
tina, spričevalo Poklicne frizerske šole
ŠCBK Celje, št. 8733, izdano 27. 1. 1982.
gnr-25904

Luin Zdravko, Hruševica 46, Štanjel, os-
novnošolsko spričevalo, izdano leta 1970.
gni-26213

Marjetič Aleš, Kandijska cesta 39, Novo
mesto, indeks, št. 26201378, izdala Fakul-
teta za gradbeništvo in geodezijo.
gns-26053

Mesojedec Sabina, Ljubljanska cesta
4/a, Grosuplje, potrdilo o uspehu 2. letnika
Srednje šole Josipa Jurčiča, izdano leta
1999. gnk-25886

Mihin Ivan, Varaždinska 197, Varaždin,
diplomo za voznike, št. 846, izdala Srednja
šola kmetijske mehanizacije dne
25. 6. 1987. m-773

Mihovar Globokar Ksenija, Bizoviška
13/e, Ljubljana, potrdilo o opravljenem st-

rokovnem izpitu št. 1865, izdal Republiški
sekretariat za pravosodje in upravo dne
26. 11. 1986. gno-25982

Miletić Elvis, Ul. bratov Učakar 50, Ljub-
ljana, indeks, št. 81411201, izdala EPF v
Mariboru. gnv-26154

Mislej Kristina, I. tankovske brigade 3,
Sežana, indeks, št. 313, izdala SŠ Srečka
Kosovela Sežana leto izdaje 1986.
gns-25903

Mohorič Gregor, Škrabčeva ulica 23,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnj-26087

Muha Tadej, Horjul 58, Horjul, indeks in
spričevala o zaključnih izpitih, izdala Sred-
nja elektro šola v Ljubljani. gnu-25951

Munih Eva, Ob sotočju 14, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izda-
no leta 1999. gnc-25994

Narat Miran, Homec, V. ulica 15, Rado-
mlje, maturitetno spričevalo Centra strokov-
nih šol v Domžalah, izdano leta 1983.
gnz-26175

Okorn Polonca, Kajuhova ulica 29, Lju-
bljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1992.
gnr-26054

Omergović Tatjana, Gogalova 4, Kranj,
spričevalo, izdano na ime Gajser Tatjana,
leta 1981 - varuhinja. gnq-26205

Perossa Nina, Obala 127, Lucija, Por-
torož - Portorose, spričevalo 3. letnika Gi-
mnazije Piran, izdano leta 1999.
gnu-26201

Piskar Jaka, Rozmanova 6, Ljubljana, sp-
ričevalo o končani OŠ Spodnja Šiška, izda-
no leta 1998. gnp-26181

Placer Igor, Kačiče 14, Divača, spriče-
valo 3. letnika Srednje gradbene šole Ajdo-
vščina, št. 537, izdano leta 1991.
gne-26192

Plešec Jure, Sojerjeva 55, Ljubljana, in-
deks, št. 18980729, izdala Filozofska fa-
kulteta v Ljubljani. gng-25865

Požar Andreja, Pot na Orlek 4, Pivka,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole, zap.
št. I-E/541, izdano 18. 6. 1999.
gny-25972

Predikaka Roman, Trubarjeva ulica 5,
Maribor, spričevalo OŠ Bratov Polančič.
m-759

Puntar Nataša, Ograje št. 13, Logatec,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega ce-
ntra za blagovni promet, smer aranžerski
tehnik, izdano leta 1984. gnn-26183

Radoš Marta, Pomjan 4, Šmarje, spriče-
valo 3. letnika Gimnazije Koper. gno-26207

Ropoša Igor, Antoličičeva 14, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje elektro raču-
nalniške šole Maribor, izdano leta 1993.
m-769

Saldić Vasilije, Muzejski trg 6, Koper -
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne kovinarske šole v Škofji Loki, izda-
no leta 1982. gnv-26050

Sarač Erna, Kardeljev trg 3, Velenje, in-
deks, št. 11990133, izdala Visoka zdravst-
vena šola v Ljubljani. gng-25915

Slevc Bogdan, Kamonje 27, Prezid, Hr-
vaška, spričevalo o zaključnem izpitu Cent-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 44 / 26. 5. 2000 / Stran 4343

ra srednjih šol v Domžalah, št. 361/K82,
izdano leta 1982. gnq-26080

Sušić Emilija, Meža 2, Dravograd, inde-
ks, št. 11990132, izdala Visoka zdravstve-
na šola v Ljubljani. gnf-25916

Šemsudin Džopa, Andreja Kumarja 33,
Ljubljana, indeks, št. 18990365, izdala Fi-
lozofska fakulteta v Ljubljani. gni-26313

Šibelja Sergej, Tomačevica 22, Komen,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehnične le-
sarske šole v Novi Gorici, št. 24, izdano
27. 6. 1983. gnt-25902

Štrucl Bojan, Videm pri Ptuju 78, Videm
pri Ptuju, diplomo , šolsko leto 1986/87.
gnf-26116

Šubic Tomaž, Delavska ulica 16, Žiri,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kme-
tijske šole v Novi Gorici, izdano leta 1991.
gnr-26279

Šuštar David, Sela pri Kamniku 1/b, Ka-
mnik, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje ekonomske šole v Kamniku, izdano leta
1990. gng-26244

Taurer Janko, Ljubljanska cesta 4, Ko-
per - Capodistria, spričevalo 3. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje poli-
cijske šole, izdano leta 1993 in 1994.
gnr-26229

Topolovec Franc, Apačka cesta 9, Gor-
nja Radgona, maturitetno spričevalo Stroj-
ne tehnične in tekstilne šole Maribor, izda-
no leta 1975. m-749

Veranič Mirjana, Sp. Preloge 11/b, Slo-
venske Konjice, indeks, št. 81556795,
EPF. m-766

Vrhunc Dejan, Prušnikova 70, Ljubljana,
indeks, št. 1473, izdala Srednje šole za go-
stinstvo in turizem. gnf-26166

Zafred Podgornik Irma, IX. korpus 55,
Solkan, spričevalo 5. letnika Srednje šole -
Gimnazije Koper, vzgojiteljska smer, izdano
leta 1978, izdano na ime Zafred Irma.
gnq-25905

Zagoda Mirjam, Zadlog 48, Črni vrh nad
Idrijo, indeks, št. 4227, izdala NTF v Ljub-
ljani. gnp-26235

Žnidaršič Robert, Gradišče 8, Ljubljana,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje
kemijske šole. gnq-26230

Žugečič Nataša, Ograje 23/a, Logatec,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje vzgojite-
ljske šole in gimnazija Ljubljana.
gny-26247

Ostali preklici

AP MS, d.d., Bakovska ulica 29/a, Mur-
ska Sobota, preklicuje licenco za opravlja-
nje prevoza oseb v cestnem prometu za
avtobus reg. št. MS 71-69S, znamke Mer-
cedes Benz O 404, ki jo je 18. 9. 1997
izdala Gospodarska zbornica Slovenije.
Ob-28266

Avtohiša Pionir, d.o.o., Cesta bratov
Cerjakov 11, 8250 Brežice, preklicuje iz-

gubljeno listino – homologacijo št.
A1003577 za tovorno vozilo Renault Kan-
goo Express 1,9. Ob-28267

AVTOŠOLA PROMETEJ d.o.o., Canka-
rjeva 1, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0114993
za vozilo Renault Clio, št. šasije
VF1B57AO513878825. gnl-25889

BAJC d.o.o., Goriška 56, Ajdovščina,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 259901, izdana 15. 7. 1997
za vozilo Daewoo lanos 1.6, št. šasije KLA-
TF696EWB075932. gnz-25896

Bambič Božo, Šmalčja vas 27, Šentjer-
nej, delovno knjižico, ser. št. 0415534,
izdala UE Novo mesto. gne-26042

Cerkovnik Nina, Čadovlje pri Tržiču 8,
Tržič, potrdilo o usposobljenosti za vodite-
lja čolna, št. 02/13-10225/99, izdala
30. 10. 1999. gnb-26145

Dermelj Boštjan, Vošnjakova ulica 12,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, št. 02/13-7318/98.
gnk-25940

Doležal Rus Vlasta Viktorija, Podmilšča-
kova ulica 31, Ljubljana, izjavo o ustrezno-
sti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1017318. gnp-26231

Drmota Julijana, Doslovče 25, Žirovni-
ca, delovno knjižico. gnb-26120

GELTAR d.o.o., Ulica 21. oktobra 12,
Črnomelj, kopijo licence za opravljanje pre-
voza stvari za lastne potrebe v notranjem
cestnem prometu št. 1964/41, za vozilo
Zastava 83.12 AD z reg. oznako NM D8-
699, izdala GZS. gni-26263

Glavan Ivan, Nadgoriška cesta 37, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnu-26051

Gregorčič Matjaž, Sergeja Mašera 4/a,
Kobarid, delavno knjižico, izdala UE Tol-
min, leta 1999. gni-26113

Gregorič Aljoša, Cesta XVI/22c, Ljub-
ljana-Polje, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1102600.
gnc-25944

Grgić Krešimir, Cesarjeva ulica 24,
Novo mesto, študentsko izkaznico,
št. 31950225, izdala Fakulteta za farmaci-
jo v Ljubljani. gnt-26302

Guček Lidija, Podjavorškova 3, Celje,
študentsko izkaznico, št. 93454763.
m-767

Hlastan Hanijel, Pod kostanji 24, Celje,
delovno knjižico. gnb-25895

Injac Mirko, Avšičeva ul. 13, Novo me-
sto, delovno knjižico, ser. št. 0337244,
reg. št. 40111, izdala UE Novo mesto.
gns-26103

JATIS d.o.o., Ižanska cesta 339, Ljub-
ljana, licenco za tovorno vozilo DAF reg.
št. KK 26-66L, št. licence 0001100/25,
izdana 20. 1. 1998 pri Gospodarski zbor-
nici. gnw-26099

KIA MOTORS IMPORT d.d., Leskoško-
va 2, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in teh-
nični brezhibnosti vozila, št. A 1204054 in
A 1203863. gnt-26277

Knez Avgust, Škerjančeva ulica 2, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za vodite-
lja čolna, št. 02/13-6171/96. gnb-25995

Kobal Albin, Breg ob Savi 88, Mavčiče,
izkaznico vojnega veterana. gng-26090

Kocjančič David, Gortanova 8, Izola -
Isola, potrdilo o usposobljenosti za vodite-
lja čolna, št. 02/13-01778-09/95.
gnp-26106

Kokalj Miha, Cesta brigad 55, Novo me-
sto, študentsko izkaznico, št. 64990277,
izdala fakulteta za elektrotehniko.
gnd-26168

Kunič Marko, Ul. 21. oktobra 15, Čr-
nomelj, dijaško mesečno vozovnico,
št. 14035, izdal LPP. gnp-26310

Livadić Elvis, Kolesarska pot 4, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 37219.
gny-26147

Lukšič Marko, Šalijeva 3, Novo mesto,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1078481. gnp-25856

MPI D.O.O., Grilčeva 4, Idrija, carinsko
deklaracijo, št. 7467 za vozilo VW GOLF
1,6, št. šasije WVWZZZ1JZYD617083.
gnv-26125

Murič Ekrem, Zapuže 23, Begunje na
Gorenjskem, delovno knjižico. gnv-25850

Nikolić Miljana, Pot k Savi 67/g, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 28048, izdal LPP. gnf-26291

Oremuž Jana, Lipje 19/a, Velenje, de-
lovno knjižico. gnt-25877

Papler Marko, Mivka 4, Ljubljana, delo-
vno knjižico. gnz-26021

PAVČNIK d.o.o., Partizanska cesta 59,
Dol pri Hrastniku, licenco za opravljanje
prevozov, št. 004025/4026-LM20/1997
z dne 8. 1. 1997, izdala Obrtna zbornica
Slovenije, za vozilo MAGIRUS-DEUTZ
310D 16FL, reg. št. LJ D2-70H.
gnk-26061

PIVOVARNA LAŠKO d.d., Trubarjeva
28, Laško, licenco za opravljanje prevo-
zov, št. 146/13, za vozilo Iveco eurocargo
100 E 15, reg. št. CE 63-31H, izdala Gos-
podarska zbornica Slovenije, dne 23. 10.
1997. gne-25946

Porić Asmir, Preglov trg 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13351, iz-
dal LPP. gne-26067

Radvajn Maksimiljan, Dolnji Lakoš 67,
Lendava - Lendva, delovno knjižico, ser.
št. A 0298905, izdana 18. 1. 1995 pri UE
Lendava. gni-26063

Rajk Bojan, Leninova 2, Gornja Radgo-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-5356/00-98, VČ-
1674/98. gne-26217

Rodman Sergej, Ulica Gradnikove bri-
gade 16, Vipava, študentsko izkaznico,
št. 24950115, izdala Fakulteta za elektro-
tehniko. gnl-25885

Rovere Vojko, Ob Koprivnici 15, Celje,
delovno knjižico. gnw-26024

Simenčič Dragica, Ulica Saše Deva 1,
Maribor, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, št. 02/13-1764/96. m-757
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Sosolič Izidor, Zalibreg 10/a, Dobrovo
v Brdih, kmetijski vložek, št. 2731, izdala
UE Nova Gorica. gnf-26266

Stančič Boris, Trg Rivoli 5, Kranj, voz-
no karto, št. za mesec maj, relacija Kranj -
Šentvid, izdal Integral Tržič. gnu-25901

Starčič Primož, Pionirska ul. 4, Raden-
ci, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-355095. gnz-26046

Štefančič Petra, Topniška 64, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 15357,
izdal LPP. gnu-26301

Štrukelj Radivoj, Puhova ulica 1, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za vodite-
lja čolna, št. 02/134512/99. gny-26172

Toni Špela, Anžurjeva ulica 10/c, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnx-26248

Tonin Patricia, Lepodvorska 35, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 31846, izdal LPP. gni-25842

Triler Branko, Dražen vrh 25, Sv.Ana v
Slov.goricah, delovno knjižico,
št. 294459, reg. št. 13610, izdala UE Le-
nart, 19. 9. 1994. m-774

Urbašek Savinka, Maistrova 11, Slove-
nj Gradec, homologacijo št. 82808 za
AUDI A 6. gnd-26218

Zorn Milan, Linhartova cesta 17, Ljub-
ljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 100872. gnu-26276

Zupan Irena, Med trtami 9, Nova Gori-
ca, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1110640. gnj-26037

Zupan Klemen, Zaboršt pri Dolu 11/b,
Dol pri Ljubljani, delovno knjižico.
gns-25978
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