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Sodni register

KOPER

Rg-1665
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02852 z
dne 21. 12. 1999 pri subjektu vpisa
P & CO., Trgovina, poslovne in športne
prireditve, d.o.o., sedež: Vojkovo nabrež-
je 30, 6000 Koper, pod vložno št.
1/05316/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1193546
Sedež: 6310 Izola, Nazorjeva ulica 2.

Rg-1915
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02883
z dne 13. 1. 2000 pri subjektu vpisa ADRIA-
COMMERCE, financiranje, ustanavljanje
in upravljanje podjetij, d.d., sedež: Pri-
staniška ulica 8, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02222/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5003873
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

Štrukelj Zvonimiru, ki je bil razrešen 15. 12.
1998.

Rg-3046
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/01313
z dne 19. 1. 2000 pri subjektu vpisa
FRUTTA ESOTICA, trgovina s sadjem,
d.o.o., Hrvatini, sedež: Hrvatini 178,
6280 Ankaran, pod vložno št.
1/01827/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastop-
nice, čistopis akta o ustanovitvi in spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5467772
Sedež: 6280 Ankaran, Hrvatini 181/B
Osebi, pooblaščeni za zastopanje. di-

rektorica Ferlež Vilma, razrešena 22. 7.
1999; direktor Ciacchi Evrino, Muggia, Ita-
lia, Via Mazzarei 10, ki zastopa družbo brez
omejitev in prokuristka Komljanec-Stepanek
Dunja, Izola, Cankarejv drevored 16, ime-
novana 22. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 2000: 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0130
Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in
vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih šport-
nih površin; 01412 Druge storitve za rast-
linsko pridelavo; 0501 Ribištvo; 0502 Ri-
bogojstvo, ribiške storitve; 1532 Proizvod-
nja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Dru-
ga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 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 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;

5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; z lastnimi nepremični-
nami; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 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 ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
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poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost hol-
dingov; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Oglaševanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih 67.13
samo menjalnice in zastavljalnice; 74.12 iz-
vzeta je revizijska dejavnost.

Sprememba akta o ustanovitvi (čistopis)
z dne 22. 7. 1999.

Rg-3728
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02813
z dne 2. 2. 2000 pod št. vložka
1/05765/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1469363
Firma: AUTOFOAM, proizvodnja in tr-

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

govornostjo
Sedež: 6244 Podgrad, Hrušica b.št.,
Osnovni kapital: 2,400.000 SIT
Ustanovitelji: Prevent, d.d., Slovenj Gra-

dec, Kidričeva 6, vložil 1,320.000 SIT, Še-
pič, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Gradi-
šče 51, Obrov, vložil 720.000 SIT, in PLA-
MA-PUR, d.d., Podgrad, Podgrad, Podgrad
17, vložil 360.000 SIT, vstopili 6. 10.
1999, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šepič Sandi, Obrov, Gradišče pri Ma-
teriji 51, imenovan 6. 10. 1999 zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 2000: 2416 Pro-
izvodnja plastičnih mas v primarni obliki; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov
iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 28511 Prekrivanje kovin s ko-
vino; 28512 Druga površinska in toplotna ob-
delava kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 40105
Distribucija elektrike; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in distri-
bucija vode; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5551 Dejavnost menz; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 64120 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte; 6420 Telekomunikacije; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;

7412 Računovodske, knjigovodske in revizij-
ske dejavnosti, davčno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7470 Čiščenje stavb; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 7525 Zaščita in reševa-
nje pri požarih in nesrečah; 9001 Zbiranje in
odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij,
sežiganje in drugi načini odstranjevanja trd-
nih odpadkov; 90005 Druge dejavnosti jav-
ne higiene.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 7412
razen revizijske dejavnosti.

Rg-3736
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št.
1999/02759 z dne 9. 2. 2000 pri subjek-
tu vpisa CHARM, GUTMAN LONZA & CO.,
Trgovina in storitve, d.n.o., sedež: Ma-
rušičeva 5, 6000 Koper, pod vložno št.
1/05188/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, družbenikov, zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5914566
Firma: CHARM, CEROVAC IRENA &

CO., računovodske in knjigovodske sto-
ritve, d.no.

Skrajšana firma: CHARM, Cerovac Ire-
na & CO., d.n.o.

Ustanovitelj: Gutman Lonza Vera, izsto-
pila 27. 9. 1999; Ličen Milan, Portorož,
Obala 130, vstopil 27. 9. 1999, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Pooblastilo za zatopanje je prenehalo di-
rektorici Gutman Lonza Veri, ki je bila razre-
šena 27. 9. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 9. 1999.

Rg-3738
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/01376
z dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/05768/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:

Matična št.: 1458523
Firma: ZASEBNI ZDRAVSTVENI ZA-

VOD MARC
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrežje

št. 38
Ustanoviteljica: Marc Sanda, Portorož,

Fizine 15, vstopila 30. 7. 1999, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Marc Sonja, imenovana 30. 7.
1999, zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 2. 2000: 8511 Bol-
nišnična zdravstvena dejavnost; 85121 Os-
novna izvenbolnišnična zdravstvena dejav-
nost; 85122 Specialistična izvenbolnišnična
zdravstvena dejavnost; 8513 Zobozdravstve-
na dejavnost; 85141 Samostojne zdravstve-
ne dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
85142 Alternativne oblike zdravljenja; 85143
Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.

Rg-3859
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 2000/00124
z dne 24. 1. 2000 pri subjektu vpisa TEK-
STILNA TOVARNA SENOŽEČE, d.d., se-
dež: Senožeče št. 151, 6224 Senožeče,

pod vložno št. 1/00213/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo pri osebi,
pooblaščeni za zastopanje, in nadzorenga
sveta ter predsednika in namestnika pred-
sednika nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5040175
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Meden Rado, Senožeče, Senožeče
53, ki od 4. 1. 2000 zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Baranja Andrei-
na, izstopila 14. 12. 1999, Može Stanisal-
va, izstopila 24. 11. 1999, Može Andreina,
izstopila in ponovno vstopila 14. 12. 1999
kot predsednica, Brlič Franc, namestnik
predsednice, vstopil 14. 12. 1999, in Vid-
mar Jođžef, vstopil 24. 11. 1999.

Rg-41922
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00779 z
dne 14. 6. 1996 pri subjektu vpisa MAAL-
BO, trgovsko podjetje, export-import,
d.o.o., sedež: Sp. Škofije 42, 6281 Ško-
fije, pod vložno št. 1/03373/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5654424
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 23
Dejavnost, vpisana 14. 6. 1996: 1821

Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2213 Izdajanje revij in periodike; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 51471 Dejavnost knji-
garn; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

KRANJ

Rg-2199
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02317 z dne 22. 12. 1999 pri
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subjektu vpisa VARNOST KRANJ, kranj-
ska varnostna družba, d.d., Bleiweisova
4, Kranj, sedež: Bleiweisova 4, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00536/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, dejavnosti in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5174473
Firma: VARNOST KRANJ, kranjska var-

nostna družba, d.d., Kranj
Sedež: 4000 Kranj, Bleiweisova 20
Dejavnost, vpisana 22. 12. 1999:

73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje.

Sprememba statuta z dne 8. 11. 1999.

Rg-3780
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02046 z dne 5. 1. 2000 pri
subjektu vpisa N INTECH, Tiskana vezja
in kovinske konstrukcije, d.d., sedež:
Ljubljanska c. 24A, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/06006/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča sklep o povečanju os-
novnega kapitala in spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 1192809
Vpiše se sklep skupščine z dne 26. 8.

1999, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 17,432.000 SIT.

Vpiše se sprememba statuta z dne 26. 8.
1999.

Rg-3802
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02184 z dne 7. 1. 2000 pod
št. vložka 1/06536/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zadruge brez
odgovornosti s temile podatki:

Matična št.: 1471040
Firma: ŽIVINOREJSKA ZADRUGA BO-

HINJSKA BELA, z.b.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga brez odgo-

vornosti
Sedež: 4263 Bohinjska Bela, Bohinj-

ska Bela
Osnovni kapital: 63.000 SIT
Ustanovitelji: Žaren Vida, Bohinjska Be-

la, Bohinjska Bela 5, Lesan Marija, Bohinj-
ska Bela, Bohinjska Bela 6, Pogačar Ja-
nez, Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 7,
Gregorc Frančiška, Bohinjska Bela, Bo-
hinjska Bela 8, Papler Franc, Bled, Re-
čiška cesta 23, Dolinar Franc, Križe, Ret-
nje 8, Terseglav Franc Vladimir, Jesenice,
C. revolucije 1, Soklič Frančiška, Bohinj-
ska Bela, Bohinjska Bela 24, Mandeljc
Franci, Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 19,
Kelbl Anton, Bohinjska Bela, Bohinjska Be-
la 32, Vidic Marija, Bohinjska Bela, Bohinj-
ska Bela 35, Zupan Jožef, Bohinjska Bela,
Bohinjska Bela 33, Kelbl Alojzij, Bohinjska

Bela, Bohinjska Bela 15, Tonejc Alojz, Bo-
hinjska Bela, Bohinjska Bela 11, Koblar
Ana, Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 61,
Ravnik Frančišek, Bohinjska Bela, Bohinj-
ska Bela 64, Zupančič Ljudmila, Bohinjska
Bela, Bohinjska Bela 81, Sušnik Franci,
Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 82, Burja
Janez, Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 83,
Burja Miha, Bohinjska Bela, Bohinjska Be-
la 108, Zupan Valentin, Bohinjska Bela,
Bohinjska Bela 101A, Ravnik Viktor, Bo-
hinjska Bela, Bohinjska Bela 30, Ropret
Marko, Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 96,
Pretnar Marija, Bohinjska Bela, Bohinjska
Bela 44, Ropret Alojz, Bohinjska Bela, Bo-
hinjska Bela 88, Zupančič Valentin, Bo-
hinjska Bela, Bohinjska Bela 84, Kunstelj
Peter, Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 80,
Zupančič Zdrakvo, Bohinjska Bela, Bohinj-
ska Bela 91, Jamar Anton, Bohinjska Bela,
Bohinjska Bela 90, Kunčič Ivana, Bohinj-
ska Bela, Bohinjska Bela 49, Robič Zdrav-
ko, Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 71, Be-
guš Jakob, Bled, Šebenje 50, Jamar
Franc, Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 70,
Krivec Milan, Bohinjska Bela, Bohinjska
Bela 62, Stojan Mihael, Bohinjska Bela,
Bohinjska Bela 49A, Poklukar Maja, Bo-
hinjska Bela, Bohinjska Bela 74, Pogačar
Franc, Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 68,
Medja Pavla, Bohinjska Bela, Bohinjska
Bela 69, Mužan Bogomila Ana, Bohinjska
Bela, Bohinjska Bela 150, Žolger Anton
Sigfrid, Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 66,
Dežman Francka, Bled, Podhom 48 A; Sto-
jan Ivan, Bohinjska Bela, Bohinjska Bela
59, Ropret Alojz, Bohinjska Bela, Bohinj-
ska Bela 46, Ravnik Leopold, Bohinjska
Bela, Bohinjska Bela 45, Župnijski urad
Bohinjska Bela, Bohinjska Bela, Bohinjska
Bela 1, Ropret Branka, Kranj, Trg Prešer-
nove brigade 10, Belšak Marija, Bohinjska
Bela, Bohinjska Bela 16, Žmitek Janko,
Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 52 A, Sto-
jan Angela, Bohinjska Bela, Bohinjska Be-
la 59, Avsenik Alojzija, Lesce, Alpska ce-
sta 66, Rutar Vinko, Bohinjska Bela, Bo-
hinjska Bela 23, Zupan Alojzij, Bohinjska
Bela, Bohinjska Bela 128, Gogala Janez,
Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 117, Ja-
mar Janez, Bohinjska Bela, Bohinjska Bela
58, Dolničar Sonja, Bohinjska Bela,
Bohinjska Bela 95, Klavora Milan, Bo-
hinjska Bela, Slamniki 6, Zorč Andrej, Bo-
hinjska Bistrica, Savska 15, Wolf Maksi-
miljan, Blejska Dobrava, Blejska Dobrava
3, Srna Janko, Hrušica, Hrušica 59 B, Žni-
dar Milan, Bohinjska Bela, Obrne 12 A,
Mužan Janez, Bohinjska Bela, Obrne 13,
Pretnar Alojzij, Bohinjska Bela, Bohinjska
Bela 40, in Kelbl Janez, Bohinjska Bela,
Bohinjska Bela 36, vstopili 29. 10. 1999,
vložili po 1.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Sušnik Franci, imenovan 29. 10.
1999, zastopa zadrugo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 1. 2000: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje 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; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0142 Storitve za živinorejo, razen vete-
rinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev divja-
di ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo;
0502 Ribogjstvo, ribiške storitve; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1520 Predelava in konzervi-
ranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega
olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafinira-
nega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Melkarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Pro-
izvodnja krmil; 1572 Proizvodnja hrane za
hišne živali; 1581 Prozodnja kruha, sveže-
ga peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov, proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja slad-
korja; 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 ho-
mogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Pro-izvod-
nja etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vi-
na iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz dru-
gega sadja; 1595 Proizvodnja drugih než-
ganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvod-
nja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji 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, 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 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
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belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
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 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5521 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kam-
pov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitveni-
mi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost odda-
janja sob gospodinjstev turistom; 55234
Dejavnost dijaških, študentskih domov, in-
ternatov; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirska de-
javnost, razen javne pošte; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7011 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7482 Paki-
ranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vr-

tov ter naravnih rezervatov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti.

Rg-4585
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02345 z dne 3. 2. 2000 pod
št. vložka 1/06553/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1469479
Firma: PARTENON, gradbeništvo, tr-

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

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Planina 3
Osnovni kapital: 2,193.800 SIT
Ustanovitelj: Ferati Remzi, Kranj, Ul. Jan-

ka Puclja 9, vstopil 22. 11. 1999, vložil
2,193.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ferati Remzi, imenovan 22. 11.
1999, zastopa družbo brez omejitev, in pro-
kurist Kulić Abdurahman, Tuzla, Izmeta Mu-
ježinovića 17, imenovan 13. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 3. 2. 2000: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina

na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov: 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7011 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro:
K/74.12 ne sme opravljati revizijskih dejav-
nosti; K/74.60 sme opravljati samo dejav-
nost varovanja.

Rg-4588
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02174 z dne 2. 2. 2000 pri
subjektu vpisa MANHATTAN, inženiring,
proizvodnja, trgovina, d.o.o., Brnik, Vo-
povlje 8, Cerklje, obj. 1235-94, sedež:
Vopovlje 8, Brnik 4207 Cerklje, pod vlož-
no št. 1/01582/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in sedeža,
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
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Matična št.: 5562082
Firma: MANHATTAN, inženiring, pro-

izvodnja, trgovina, d.o.o.
Sedež: 4207 Cerklje, Vopovlje 29
Dejavnost, vpisana 2. 2. 2000: 2523

Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
4521 Splošna gradbena dela, 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5211
Trgovna na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5510 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov; 55233 Dejavnost oddaja-
nja sob gospodinjstev turistom; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Rg-4589
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02478 z dne 2. 2. 2000 pod
št. vložka 1/06551/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča samostojnega podjetnika
s temile podatki:

Matična št.: 5323848
Firma: ARVAJ ANTON, s.p. – mesarija
Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: 4000 Kranj, Britof 25
Ustanovitelj: Arvaj Anton, Kranj, Britof 25,

vstopil 29. 11. 1999, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Arvaj
Anton, ki kot samostojni podjetnik zastopa
brez omejitev, in prokuristka Arvaj Ivana,
oba iz Kranja, Britof 25, imenovana 29. 11.
1999.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 2000: 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano
kmetijstvo; 01412 Druge storitve za rast-
linsko pridelavo; 0142 Storitve za živinore-
jo brez veterinarskih storitev; 0150 Lov in
gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1520 Predelava in kon-
zerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1551 Mel-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda;
1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škro-
ba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja
krmil; 1572 Proizvodnja hrane za hišne ži-
vali; 1581 Pro-izvodnja kruha, svežega pe-
civa in slaščic; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov, proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1587 Proizvodnja različnih

začimb, dišav in drugih dodatkov; 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in diete-
tične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
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; 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, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5510 De-
javnost hotelov in podobnih obratov; 5521
Dejavnost planinskih in mladinskih
prenočišč; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov: 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
žičnic, vlečnic; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7012 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v

najem, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Oglaševanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-4590
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 2000/00179 z dne 2. 2. 2000 pri
subjektu vpisa PIN, računalniški sistemi,
d.o.o., Jesenice, sedež: Titova 5, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/01655/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5468108
Sedež: 4270 Jesenice, Delavska 11.

Rg-4591
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 2000/00129 z dne 2. 2. 2000 pri
subjektu vpisa ŠPORT 21. STOLETJA, sto-
ritve, proizvodnja, trgovina, d.o.o., sedež:
Šmarjetna gora 6, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/06516/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža družbe s
temile podatki:

Matična št.: 1459376
Sedež: 4220 Škofja Loka, Kapucin-

ski trg 9.

Rg-4594
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/00822 z dne 4. 2. 2000 pri
subjektu vpisa SAVA ADVANCED POLY-
MERS, proizvodnja, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Škofjeloška c. 6, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/06387/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala družbe, družbenikov in
njihovih poslovnih deležev, prokure in spre-
membo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 1387065
Osnovni kapital: 92,035.448 SIT
Ustanovitelja: Sava, gumarska in kemič-

na industrija, d.d., Kranj, Škofjeloška c. 6,
vstopila 4. 2. 1999, vložila 46,938.079 SIT
in Advanced Polymer Sciences, INC., Avon,
Ohio, vstopil 24. 8. 1999, vložil
45,097.369 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Fius Darko, Secnica, Kajuhova ulica
11, imenovan 24. 8. 1999.

Sprememba družbene pogodbe družbe
z omejeno odgovornostjo z dne 24. 8.
1999.

Rg-4595
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02384 z dne 4. 2. 2000 pri
subjektu vpisa KMETIJSKO GOZDARSKA
ZADRUGA SLOGA, z.o.o., sedež: Šuceva
27, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/05514/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5129745
Dejavnost, vpisana 4. 2. 2000: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112



Stran 4554 / Št. 48 / 2. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja go-
vedi; 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 Storitve za živi-
norejo, razen veterinarskih storitev; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1551 Melkarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja krmil; 1572
Proizvodnja hrane za hišne živali; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina 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;
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;

5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 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 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 toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih

agencij; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7482 Paki-
ranje.

Rg-4598
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 2000/000151 z dne 2. 2. 2000 pri
subjektu vpisa TUTOR TEAM, trgovina in
poslovne storitve, d.o.o., sedež: Delav-
ska cesta 24, 4208 Šenčur, pod vložno
št. 1/06441/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 1411748
Dejavnost, vpisana 2. 2. 2000: 6720

Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih.

Rg-4599
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02299 z dne 22. 2. 2000 pri
subjektu vpisa REVOK TRADE, trgovina in
storitve, Kranj, d.o.o., sedež: Kidričeva
2, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/05113/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
povišanje osnovnega vložka, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo akta ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5814634
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Veselič Renato, Kranj, C.

talcev 3, vstopil 5. 7. 1993, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 2000: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3630 Proizvodnja glasbil; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 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, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
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sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe: 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
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 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 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; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5521 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost
kampov; 55231 Dejavnost otroških leto-
višč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303

Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov: 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6120 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 6210 Zračni promet na
rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 De-
javnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-4600
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02435 z dne 2. 2. 2000 pri
subjektu vpisa GF KMEČKI STROJI, pod-
jetje za trgovino, promet in proizvod-
njo, Škofja Loka, d.o.o., sedež: Kidriče-
va cesta 26, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/02760/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in sedeža, povišanje
osnovnega kapitala in poslovnih deležev
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5547377

Firma: KMEČKI STROJI, Škofja Loka,
podjetje za trgovino, promet in proizvod-
njo, d.o.o.

Skrajšana firma: KMEČKI STROJI, Škof-
ja Loka, d.o.o.

Sedež: 4220 Škofja Loka, Sv. Duh
143

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Guzelj Dragica, vstopila

27. 11. 1991 in Guzelj Franc, vstopil 16. 5.
1994, oba iz Škofje Loke, Sveta Barbara
23, vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 2000: 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 4521 Splošna gradbena dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 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; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem.

Rg-4602
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 2000/00130 z dne 2. 2. 2000 pri
subjektu vpisa HOTEL ŠPIK, gostinstvo in
turizem, d.o.o., sedež: Jezerci 21, 4282
Gozd Martuljek, pod vložno št.
1/06518/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 1469347
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pinterič Ivan, razrešen 1. 2. 2000;
direktorica Potočnik Ljudmila, Bled, Riklije-
va 18, imenovana 1. 2. 2000, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-4603
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02201 z dne 3. 2. 2000 pri
subjektu vpisa ADITRADE, d.o.o., trgov-
sko in proizvodno podjetje, Žiri, sedež:
Cesta na Ledinico 1, 4226 Žiri, pod vlož-
no št. 1/03854/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:
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Matična št.: 5646421
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Dejavnost, vpisana 3. 2. 2000: 5146 Tr-

govina na debelo s farmacevtskimi izdelki.

Rg-4605
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 2000/00182 z dne 3. 2. 2000 pri
subjektu vpisa MYMAX, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Stara Fužina 53 A,
4265 Bohinjsko jezero, pod vložno št.
1/04719/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravo sklepa Srg 728/96 z vpi-
som zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5760933
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Čuk Mihael, razrešen 13. 8. 1996;
direktor Kremser Iztok, Ljubljana, Prvomajs-
ka ul. 15, ki zastopa družbo brez omejitev,
in Mulej Marko, Vrhnika, Voljčeva c. 8, ki
kot pomočnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 13. 8. 1996.

Rg-4606
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02301 z dne 4. 2. 2000 pri
subjektu vpisa SAVA RENT, trgovina in
storitve, d.d., sedež: Škofjeloška c. 6,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/06343/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o povečanju osnovnega kapitala, ter spre-
membo dejavnosti in statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 1331710
Dejavnost, vpisana 4. 2. 2000: 6321

Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem.

Vpiše se sklep skupščine z dne 26. 11.
1999, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 59,348.000 SIT.

Sprememba statuta z dne 26. 11. 1999.

Rg-4607
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 2000/00135 z dne 7. 2. 2000 pod
št. vložka 1/06555/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1489003
Firma: GRADBINEC GIP, gradbeniš-

tvo, d.o.o.
Skrajšana firma: GRADBINEC GIP,

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

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Nazorjeva ulica 1
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Primorje, d.d., družba za

gradbeništvo, inženiring in druge poslovne
storitve, Ajdovščina, Vipavska cesta 3, vsto-
pilo 19. 1. 2000, vložilo 3,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Geršak Zmago, Kranj, Zoisova ul. 4,
ki zastopa družbo brez omejitev, in proku-
rist Mozetič Miran, Bled, Kumerdejeva ulica
15, imenovana 19. 1. 2000.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 2000: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;

1412 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobi-
vanje gline in kaolina; 1450 Pridobivanje
drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 2622 Proizvod-
nja sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja
izolatorjev in izolacijskih elementov iz kera-
mike; 2624 Proizvodnja druge tehnične ke-
ramike; 2625 Proizvodnja drugih keramič-
nih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdrž-
ne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in
talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvod-
nja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za grdbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2682 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811
Pro-izvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 28512 Druga površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3550 Proizvodnja drugih vo-
zil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 40101 Proizvodnja elek-
trike v HE; 40102 Proizvodnja elektrike v
TE in JE; 40103 Druga proizvodnja elektri-
ke; 40104 Prenos elektrike; 40105 Distri-
bucija elektrike; 4020 Oskrba s plinastimi
gorivi po plinovodni mreži; 4100 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 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;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7012 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil 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.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 48 / 2. 6. 2000 / Stran 4557

7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Dejav-
nost holdingov; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost depo-
nij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s poseb-
nimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delova-
nje čistilnih naprav; 90005 Druge dejavno-
sti javne higiene; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-4609
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02342 z dne 3. 2. 2000 pri
subjektu vpisa TERMO, d.d., industrija ter-
mičnih izolacij, Škofja Loka, sedež: Tra-
ta 32, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00369/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5077290
Člani nadzornega sveta: Goršič Jožica

in Nadiževec Albin, izstopila 14. 10. 1999;
Bradeško Franc in Nedižavec Albin, vstopi-
la 14. 10. 1999.

KRŠKO

Rg-3740
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 1999/00648 z dne 7. 2. 2000 pri
subjektu vpisa GRADFING, gradbeništvo,
d.o.o., sedež: Slovenska vas 1C, 8261
Jesenice na Dolenjskem, pod vložno št.
1/04002/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 1411420
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ži-

berna Janko, razrešen 12. 10. 1999 in di-
rektor Kos Srečko, Brežice, Opekarska uli-
ca 1, imenovan 12. 10. 1999, ki zastopa
družbo brez omejitev.

LJUBLJANA

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 40 z dne 17. 5.
2000, stran 3871, Rg-2576, subjekt vpi-
sa ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALID-

SKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Ljublja-
na, se tekst pri osebi, pooblaščeni za za-
stopanje, Cerjak Zdenki, pravilno glasi: di-
rektorica Cerjak Zdenka, Ljubljana,
Scopilijeva ulica 15, imenovana 15. 9.
1999, zastopa Zavod v vseh opravilih
pri prodaji in nakupu vrednostnih pa-
pirjev, plasmaju sredstev ter v vseh
ostalih opravilih v zvezi s finančnim po-
slovanjem Zavoda.

Rg-2515
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 99/13262 z dne 24. 12. 1999 pri
subjektu vpisa MAGISTRAT INTERNA-
TIONAL, zunanjetrgovinsko podjetje,
d.d., Ljubljana, sedež: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13318/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5524261
Osnovni kapital: 38,718.000 SIT
Sprememba statuta z dne 23. 11. 1999.

Rg-4474
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10298 z dne 10. 12. 1999 pri subjek-
tu vpisa GRESILVER, d.o.o., Podpeška
202, Notranje Gorice, podjetje za pro-
izvodnjo, trg. živ. in neživ. proizvodov,
stor., marketing, gradbeni inž., ZT in za-
stopanje..., sedež: Podpeška 202, 1357
Notranje Gorice, pod vložno št.
1/21146/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev
in zastopnikov, dejavnosti in akta o ustano-
vitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5715849
Firma: KTI, konstrukcije, transporter-

ji, inštalacije, d.o.o.
Skrajšana firma: KTI, d.o.o.
Sedež: 1357 Notranje Gorice, Pod-

peška 202, Vnanje Gorice
Osnovni kapital: 2,163.144 SIT
Ustanovitelji: Klemenčič Blanka in Kle-

menčič Gregor, izstopila 15. 9. 1999; Kle-
menčič Silvo, Notranje Gorice, Podpeška
c. 202, Vnanje Gorice, vstopil 15. 9. 1999,
vložil 2,163.144 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Klemenčič Blanka, razrešena
15. 9. 1999; direktor Klemenčič Silvo, raz-
rešen 15. 9. 1999.

Dejavnost, izbrisana 10. 12. 1999:
5530 Gostinske storitve prehrane; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 9000 Storitve javne
higiene;  90005  Druge  storitve  javne
higiene;  9303  Druge  storitve  za  nego
telesa.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1999: 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 7440 Oglaševanje; 9000 Odstranjeva-
nje odpadkov in odplak; druge dejavnosti-
javne higiene; 90005 Druge dejavnosti jav-
ne higiene; 9304 Druge dejavnosti za nego
telesa.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 11. 1999.

Rg-301729
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05451 z dne 15. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa POSLOVNA GALANTERIJA
DAN, družba za usposabljanje in za-
poslovanje gluhih in naglušnih ter dru-
gih invalidov, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Vojkova 78, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29683/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
zastopnika in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 1213857
Ustanovitelj: Dan, d.d., Ljubljana, izstop

21. 9. 1998 in Tiskarna Dan, d.o.o., Ljub-
ljana, Vojkova 78, vstop 21. 9. 1998, vlo-
žek 1,550.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sajovic Damjan, razrešen 24. 9.
1998 in direktor Kobav Marjan, Preserje,
Levstikova 7, imenovan 24. 9. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 9. 1998.

MURSKA SOBOTA

Rg-3483
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/01236 z dne 17. 12.
1999 pri subjektu vpisa LEKOP KERAL
COMMERCE, proizvodnja in prodaja, Ve-
lika Polana, d.o.o., sedež: Velika Polana
b. št. , 9225 Velika Polana, pod vložno št.
1/01300/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča odredbo tega sodišča opr. št.
P 191/99-9 z dne 2. 12. 1999 s temile
podatki:

Matična št.: 5585554
Po odredbi tega sodišča opr. št.

P 191/99-9 z dne 2. 12. 1999 se izbriše
prepoved odtujitve in obremenitve poslov-
nega deleža Tompa Jožefa.

Rg-3862
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 1999/01080 z dne 31. 1.
2000 pri subjektu vpisa TRANSPORT
PUŠENJAK, d.o.o., sedež: Noršinci 1f,
9240 Ljutomer, pod vložno št.
1/02108/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, osnovnega
kapitala, družbenikov in njihovih poslovnih
deležev, zastopnika in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5872774
Sedež: 9240 Ljutomer, Noršinci 1f
Osnovni kapital: 3,306.380 SIT
Ustanoviteljica: Pušenjak Janja, Ljuto-

mer, Noršinci pri Ljutomeru 1/F, vstopila
18. 10. 1999, vložila 1,653.190 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Pušenjak Janja, imenovana
18. 10. 1999, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 2000: 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
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kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 10. 1999.

Rg-3865
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 1999/01315 z dne 31. 5.
2000 pod št. vložka 1/02437/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1491083
Firma: PUNGRAD, javno komunalno

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PUNGRAD, javno pod-

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

govornostjo
Sedež: 9265 Bodonci, Bodonci 7
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Občina Puconci, Pucon-

ci, Puconci 80, vstopila 13. 12. 1999, vlo-
žila 2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zrinski Tomislav, Puconci, Vaneča
50 A, imenovan 13. 12. 1999, kot vršilec
dolžnosti direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Člana nadzornega sveta: Franko Franc
in Sever Stanko, vstopila 15. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 2000: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 1421 Pridobivanje
gramoza in peska; 4020 Oskrba s plinasti-
mi gorivi po plinovodni mreži; 4100 Zbira-
nje, čiščenje in distribucija vode; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;

74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge dejavnosti javne higie-
ne; 9303 Pogrebna dejavnost.

V firmi družbe je bila tuja črka z dodatno
oznako vpisana tako, da je bila dodatna oz-
naka izpuščena (9.a člen pravilnika o nači-
nu vodenja sodnega registra, Ur. l. RS, št.
18/94 in 3/97).

Rg-3868
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 2000/00237 z dne 10. 2.
2000 pri subjektu vpisa BORAK, Storitve-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Gornja
Radgona, sedež: Panonska 1, 9250 Gor-
nja Radgona, pod vložno št. 1/02162/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in akta družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5351774
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Panon-

ska 1
Dejavnost, izbrisana 10. 2. 2000: 5511

Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5551 Storitve menz; 6022
Storitve taksistov; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 10. 2. 2000: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 55100 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejav-
nost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitniških in
sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turi-
stičnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivost-
mi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospo-
dinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost pre-
mičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost
turističnih kmetij brez nastanitvenih zmoglji-
vosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambe-
nih obratov: 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60213 Dejav-
nost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6030 Cevovodni transport; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj, s turizmom

povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 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; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 7415 Dejavnost holdingov; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Sprememba akta družbe z dne 28. 1.
2000.

Rg-3871
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 1999/01063 z dne 31. 1.
2000 pri subjektu vpisa AMD – ASTA, pod-
jetje za storitve in trgovino, Murska So-
bota, d.o.o., sedež: Noršinska 2, 9000
Murska Sobota, pod vložno št.
1/01982/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5795460
Dejavnost, izbrisana 31. 1. 2000: 501

Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 511 Posred-
ništvo; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 555 Stori-
tve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
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jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 2000: 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; 3520 Proizvodnja želez-
niških in drugih tirnih vozil; 3530 Proizvod-
nja zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Pro-
izvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja
koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo 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 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z 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; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-

nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina 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; 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.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost pre-
mičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost
turističnih kmetij brez nastanitvenih zmoglji-
vosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambe-
nih obratov: 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 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); 6022 De-
javnost taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;

6030 Cevovodni transport; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj, s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 7011 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem.

Od dejavnost, vpisane pod šifro 51.18
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod šifro 51.46 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki pa družba opravlja
samo trgovino na debelo z medicinskimi in-
strumenti in opremo ter trgovino na debelo
z ortopedskimi pripomočki.

Sprememba akta družbe z dne 12. 10.
1999.

Rg-3872
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 2000/00003 z dne 24. 1.
2000 pri subjektu vpisa KEMOTOP, pod-
jetje za trgovino, inženiring, proizvodnjo
ter uvoz in izvoz, d.o.o., sedež: Slomško-
va 70, 9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/00836/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbene pogod-
be in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5482747
Dejavnost, vpisana 24. 1. 2000: 2874

Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 64120 Kurirska dejavnost,
razen javne pošte; 7011 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge dejavnosti javne higie-
ne.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 12. 1999.

Rg-4469
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 1999/01235 z dne 27. 1.
2000 pri subjektu vpisa SERVIS VOZIL IN
KMETIJSKE MEHANIZACIJE LJU-
TOMER, d.d., sedež: Kolodvorska 16/a,
9240 Ljutomer, pod vložno št.
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1/00223/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine z
dne 2. 12. 1999, spremembo statuta, de-
javnosti in članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5171407
Člani nadzornega sveta: Vuk Ivo, Sever

Mirko in Slana Janja, izstopili 23. 12. 1997;
Rozmanič Janez, vstopil 23. 12. 1997, ter
Grah Metod in Tisaj Darko, vstopila 2. 12.
1999.

Dejavnost, izbrisana 27. 1. 2000: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 2000: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo motornih koles; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-

gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba statuta z dne 2. 12. 1999.
Vpiše se predložitev notarskega zapisni-

ka o seji skupščine delniške družbe z dne
2. 12. 1999.

NOVA GORICA

Rg-2063
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 1999/01669 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03968/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev za-
voda s temile podatki:

Matična št.: 1471309
Firma: LOKALNA TURISTIČNA OR-

GANIZACIJA SOTOČJE TOLMIN, Zavod
za pospeševanje turizma

Skrajšana firma: LTO SOTOČJE TOL-
MIN

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež:  5220  Tolmin,  Petra  Skalar-

ja 4
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Občina Tolmin, Tolmin,

Ul. Padlih borcev 1B, vstop 15. 7. 1999,
vložek 2,000.000 SIT, odgovornost: odgo-
varja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Humar Janko, Tolmin, Gregorčiče-
va 20, imenovan 28. 9. 1999, kot v.d. di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 1. 2000: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 6021 Drug kopenski potniški pro-

met na rednih linijah; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Ogla-
ševanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 7513 Dejav-
nost javnih ustanov za pospeševanje po-
slovnih dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9111 Dejavnost poslovnih in
delodajalskih združenj; 9112 Dejavnost
strokovnih združenj; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 9251 Dejavnost knjižnic in
arhivov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo
kulturne dediščine; 9253 Dejavnost bota-
ničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezerva-
tov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-3111
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 1999/01923 z dne 9. 2.
2000 pod št. vložka 1/03976/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1490869
Firma: COSTRUZIONI DONDI – NOVA

GORICA, d.o.o., Družba za projektira-
nje in gradnjo ter čiščenje in distribuci-
jo vode

Skrajšana firma: CD - NG d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Cesta 25.

junija 1b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Costruzioni Dondi, s.p.a.,

Rovigo, Viale delle industrie 9, vstop
11. 10. 1999, vložek 2,100.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dondi Gianni Padova Via Rimini 2,
zastopa družbo brez omejitev in prokurist
Rusjan Dejan, Dobrovo, Kozana 94/d, oba
imenovana 11. 10. 1999.

Dejavnost, vpisana 9. 2. 2000: 4010
Oskrba z elektriko, 4020 Oskrba s plinasti-
mi gorivi po plinovodni mreži; 4030 Oskrba
s paro in toplo vodo; 4100 Zbiranje, čišče-
nje in distribucija vode; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Rg-4151
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00319 z dne 10. 12. 1999 pod
št. vložka 1/02627/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
pripojitve s temile podatki:

Matična št.: 5472598
Firma: KOLINSKA ROGAŠKI VRELCI,

d.o.o., proizvodnja mineralne vode in
brezalkoholnih pijač

Skrajšana firma: KOLINSKA ROGAŠKI
VRELCI, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Kidri-
čeva 35

Osnovni kapital: 625,176.440,30 SIT
Izbris subjekta vpisa po sklepu o pripoji-

tvi pri prevzemni družbi Okrožnega sodišča
v Ljubljani Srg 981/99 (vl. št. 1/00275/00)
z dne 17. 8. 1999.

LJUBLJANA

Srg 01269/95 Rg-59
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-

no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415 De-
javnost holdingov; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 9000 Odstranjevanje
odpadkov in odplak; druge dejavnosti javne
higiene.

Rg-301195
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00918 z dne 7. 1.
1999 pri subjektu vpisa Mesna industrija
Primorske, d.d., sedež: Panovška 1,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00072/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine in
razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5007518
Dejavnost, vpisana 7. 1. 1999: 52472

Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu.

NOVO MESTO

Rg-6283
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00947 z dne 2. 12.
1999 pri subjektu vpisa BERG 2000, trgo-
vina, proizvodnja in turizem, d.o.o., se-
dež: Cvibelj 27, 8360 Žužemberk, pod
vložno št. 1/01415/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o spremembah in dopolnitvah ured-
be o uvedbi in uporabi standardne klasifika-
cije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5433029
Dejavnost, vpisana 2. 12. 1999: 52462

Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Dejavnost
kampov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 5551
Dejavnost menz; 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte;

7440 Oglaševanje; 9303 Pogrebna de-
javnost; 9304 Druge dejavnosti za nego
telesa.

SLOVENJ GRADEC

Rg-3021
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 1999/00662 z dne 19. 1.
2000 pri subjektu vpisa LESNA, tovarna
pohištva Prevalje, d.d., sedež: Polje št.
1, 2391 Prevalje, pod vložno št.
1/01809/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5039126
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Fabjan Rafael, razrešen 5. 10. 1999 in di-
rektor Kordež Bojan, Ravne na Koroškem,
Trg svobode 12/b, vstop 6. 10. 1999, za-
stopa družbo z omejitvijo, da le s soglasjem
nadzornega sveta lahko opravlja naslednje
posle: nabava, prodaja ali obremenitev ne-
premičnin in premičnin nad 2,500.000 SIT;
odpiranje podružnic in obratov ali njihovo
zapiranje; najemanje posojil ali dajanje po-
roštev, ki presežejo znesek 10,000.000
SIT in sklepanje trajnih poslov preko enega
leta z drugimi partnerji.

šče na predlog E&M, d.o.o., Stara Cerkev,
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe E&M, Pod-
jetje za prevoz, proizvodnjo in trgovino,
d.o.o., Stara Cerkev, Gorneje 48, objavlja
sklep:

E&M, d.o.o., Stara Cerkev, reg. št. vl.
1/09798/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 13. 3.
1995.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Emerik Žansky, Gorneje
48, Stara Cerkev, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 1996

MARIBOR

Srg 1743/2000 Rg-58
Družba ELGO, podjetje za razvoj, pro-

izvodnjo, servis in trženje profesional-
nih elektronskih naprav in sestavnih de-
lov, d.o.o., Josipa Priola 35, Maribor, reg.
št. vl. 1/958-00, katere družbenika sta Go-
dec Matjaž in Godec Ilze Herta, oba Ulica
Josipa Priola 35, Maribor, po sklepu druž-
benikov družbe z dne 5. 4. 2000 preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Godec
Matjaž in Godec Ilze Herta.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 5. 2000

SLOVENJ GRADEC

Srg 645/99 Rg-57
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v

registrski zadevi št. Srg 645/99 zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku dne 24. 11. 1999 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/9536-00 vpiše izbris družbe EDITH
IN PETER KRASSER, marketing in ma-
nagement, d.n.o., s sedežem Muta, Gor-
tina 127, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe prevzameta Edith in Peter
Krasser iz Avstrije, Wies, Altenmarkt 195.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 11. 1999
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Evidenca statutov
sindikatov

Ob-28910
Pravila ZSSS sindikat Gozdarstva Gr-

ča, d.d., Kočevje, Rožna ulica 39, čigar
spremembe so bile zaradi imena in sedeža
sprejeta dne 3. 3. 2000, se hranijo pri
Upravni enoti Kočevje.

Pravila so vpisana v evidenco statutov sin-
dikatov pod zap. št. 58 z dne 17. 5. 2000.

Št. 06/02-02400-23/93 Ob-28919
Pravila sindikata z imenom sindikat pod-

jetja Petrol zemeljski plin, d.o.o., Ljublja-
na, s sedežem Cesta ljubljanske brigade
11, Ljubljana, se z dnem 13. 4. 2000 izbri-
šejo iz registra statutov sindikatov, zaradi reor-
ganizacije in spremembe imena sindikata.

Pravila sindikata delavcev Geoplina,
Ljubljana, s sedežem Cesta ljubljanske
brigade 11, Ljubljana, se z dnem 13. 4.
2000 hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, iz-
postava Šiška, Trg prekomorskih brigad 1,
Ljubljana.

Pravila ostanejo še naprej vpisana v evi-
denco statutov sindikatov pod zap. št. 24, z
isto matično številko, ki jo je pridobil v letu
1993 pri Zavodu za statistiko Republike Slo-
venije

Št. 12100-0001/00-008 Ob-28921
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo

pravila Sindikalne skupine Sindikata Glo-
sa – Sindikat Prešernovega gledališča
Kranj.

Sedež sindikata je v Kranju, Glavni trg 6.
Pravila sindikalne skupine Sindikata Glosa

– Sindikata Prešernovega gledališča Kranj,
so z dnem izdaje te odločbe, vpisana v evi-
denco statutov sindikatov pod zap. št. 161.

Št. 03-MZ-013-3-94 Ob-28924
Pravila Zveze svobodnih sindikatov

Slovenije, Sindikata lesarstva Sloveni-
je, Sindikata Inles Ribnica, d.d., Ribni-
ca, ki so bila z odločbo št. 05-PL-013-3-94
z dne 28. 2. 1994 sprejeta v hrambo pri
Občini Ribnica pod zap. št. 4, se vzame iz
hrambe in izbriše iz evidence statutov sin-
dikatov.

Razglasi sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 61/2000 S-28672
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

61/2000 z dne 22. 5. 2000 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Koptom, Pro-
izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Se-

nožeti 105, Dol pri Ljubljani, matična šte-
vilka 55007979, šifra dejavnosti 11.303 in
ga z istim sklepom zaključilo.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2000

St 89/2000 S-28697
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

89/2000 z dne 22. 5. 2000 začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Marketing
Mix, Podjetje za proizvodnjo, predela-
vo, notranjo in zunanjo trgovino neži-
vilskih proizvodov, marketing..., d.o.o.,
Gortanova  21,  Ljubljana,  matična  šte-
vilka 5299454 in ga z istim sklepom za-
ključilo.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2000

St 13/99 S-28698
To sodišče je s sklepom opr. št. St

13/99 dne 17. 5. 2000 začelo stečajni po-
stopek nad stečajnim dolžnikom Ferkmes,
d.o.o., Dogoška c. 1, Maribor.

Odslej firma glasi Ferkmes, d.o.o., Do-
goška c. 1, Maribor – v stečaju.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Maj-
da Jaki, univ. dipl. ek., Koroška 75, Mari-
bor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva ob-
jave tega oklica, in sicer v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi listinami in kol-
kovane s predpisano sodno takso.

Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi.

Narok za preizkus terjatev bo dne 11. 9.
2000 ob 9. uri, soba 253 tukajšnjega so-
dišča.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 22. 5.
2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 5. 2000

St 33/2000 S-28699
To sodišče je s sklepom St 33/2000

dne 22. 5. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Facig, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.d., Kapiteljska 7,
Ljubljana, matična številka 5503876, šifra
dejavnosti 51.190.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ka-
tarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 16. 11. 2000 ob 12.30, soba 368
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 5. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2000

St 107/2000 S-28701
To sodišče je s sklepom St 107/2000

dne 22. 5. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Miša, servisno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Podgorska pot 2, Kam-
nik, matična številka 5351880, šifra dejav-
nosti 090121.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ka-
tarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 12. 9. 2000 ob 12. uri, soba 368 tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 5. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2000

St 6/2000 S-28703
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

stečajnega dolžnika Video Games, Pro-
izvodnja in storitve, d.o.o., Nova Gorica,
Trinka Zamejskega 9, izven naroka dne
23. 5. 2000 sklenilo:

Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom Video Games, Proizvodnja in storitve,
d.o.o., Nova Gorica, Trinka Zamejskega 9
in ki se takoj zaključi.

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

Pravnomočen sklep o zaključku stečajne-
ga postopka se vpiše v sodni register Okrož-
nega sodišča v Novi Gorici, vl. št. 10189100.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi v
zvezi s stečajnim postopkom.

Neporabljeni del premoženja se izroči
Mestni občini Nova Gorica, brez prevzema
obveznosti.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 5. 2000

St 17/2000-44 S-28704
To sodišče je v stečajnem senatu pod

predsedstvom sodnika Janeza Goličiča ob
sodelovanju članic senata Janje Roblek in
Sonje Švegelj, s sklepom St 17/2000 z
dne 22. 3. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Inženiring Projekt, d.o.o.,
Kranj, Nazorjeva 1.

Narok za preizkus terjatev v stečajnem
postopku stečajnega dolžnika Inženiring
projekt, d.o.o., Kranj, določen za dne 12. 6.
2000 ob 10. uri, v sobi 014/klet Okrožne-
ga sodišča v Kranju, se prekliče in se pred-
loži na dne 20. 6. 2000 ob 11. uri, v sobi
014/klet tega sodišča.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 19. 5. 2000
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St 20/99 S-28705
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

stečajnega dolžnika Unikum, Proizvodno
trgovsko podjetje, d.o.o., Ajdovščina,
Prešernova 11, ki ga zastopa odv. Dušan
Žorž iz Ajdovščine, izven naroka dne 23. 5.
2000 sklenilo:

Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom Unikum, Proizvodno trgovsko podjet-
je, d.o.o., Ajdovščina, Prešernova 11 in ki
se takoj zaključi.

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

Pravnomočen sklep o zaključku stečaj-
nega postopka se vpiše v sodni register
Okrožnega sodišča v Novi Gorici, vl. št.
101938.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi v
zvezi s stečajnim postopkom.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 5. 2000

St 18/2000-8 S-28707
To sodišče je na seji senata dne 23. 5.

2000 pod opr. št. St 18/2000 sprejelo
naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Dom
servis Radovan Brate, s.p., Roje 19, Mir-
na, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Dom servis Radovan Brate, s.p., Roje 19,
Mirna, izbriše iz vpisnika samostojnih pod-
jetnikov.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 23. 5. 2000

St 57/94 S-28708
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Eurotrans, p.o., Goriča vas
11a, Ribnica – v stečaju, za dne 5. 7.
2000 ob 9.20, v sobi 307/III tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313,
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2000

St 21/2000-14 S-28709
To sodišče je s sklepom St 21/2000

dne 24. 5. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Promar, Podjetje za mar-
keting in storitve, d.o.o., Stegne 35,
Ljubljana, matična številka 5631424, šifra
dejavnosti 11002.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Gre-
ga Erman iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 9. 2000 ob 10. uri, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 5. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2000

St 80/99 S-28710
To sodišče preklicuje razpisan narok za

prisilno poravnavo v postopku prisilne po-
ravnave nad dolžnikom Lesnina Veletrgo-
vina, d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, za
dne 28. 6. 2000 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tega sodišča in določi nov narok
za prisilno poravnavo za dne 6. 9. 2000
ob 11. uri, v konferenčni dvorani tega so-
dišča.

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

St 55/2000-8 S-28712
To sodišče je s sklepom St 55/2000

dne 24. 5. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom VOM Audio-Video, d.o.o.,
Čopova 14, Ljubljana, matična številka
5437601, šifra dejavnosti 070123.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Gre-
ga Erman iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 9. 2000 ob 9.45, soba 352/III tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 5. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2000

St 41/96-641 S-28713
Stečajni postopek nad dolžnikom Zde-

nex, Trgovsko podjetje, d.o.o. – v steča-
ju, Šentilj, Šentilj 51.

To sodišče je dne 23. 5. 2000 s
sklepom opr. št. St 41/96 razrešilo dolžno-
sti stečajnega upravitelja Alojza Stopniška
in za novo stečajno upraviteljico določilo
Majdo Jaki, dipl. ekonomistko, stan. Ko-
roška c. 75, Maribor.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 5. 2000

St 13/2000 S-28715
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 13/2000 sklep z
dne 24. 5. 2000:

Poravnalni senat na podlagi načrta fi-
nančne reorganizacije in vseh priloženih do-
kumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovlje-
nih terjatev po čl. 43 in 44/II ZPPSL, v
skladu z dol. 52. člena ZPPSL razpisuje na-
rok za prisilno poravnavo nad dolžnikom
ESO KIKO, Kleparstvo, izolacije, kon-
strukcije, d.o.o., Kajuhova 17/a, Šoštanj,

ki bo dne 21. junija 2000 ob 14.30, 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 (čl. 54/II ZPPSL), naj glasovnico
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 24. 5. 2000

St 18/2000-11 S-28716
Z dnem 24. 5. 2000 se začne stečajni

postopek nad dolžnikom Edelfurnier, Tr-
govina z lesom in lesnimi izdelki Marki-
šavci, d.o.o., Markišavci št. 36.

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 oklica. 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.

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 5. 9. 2000 ob 13.30, v sobi št. 9 tega
sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 24. 5. 2000 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka. Tega dne na-
stopijo vse pravne posledice začetka ste-
čajnega postopka nad dolžnikom in prene-
hajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečaj-
nega dolžnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 5. 2000

St 18/99 S-28723
To sodišče je s sklepom opr. št. St 18/99

z dne 21. 4. 2000, predlog za začetek po-
stopka prisilne poravnave z dne 10. 12.
1999, zavrglo in postopek prisilne poravna-
ve nad dolžnikom Lesna – Tovarna stavb-
nega pohištva Radlje, d.o.o., ustavilo.

Sklep o zavrženju predloga za prisilno
poravnavo in o ustavitvi postopka prisilne
poravnave je postal pravnomočen dne
11. 5. 2000.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 4. 2000

St 10/2000-10 S-28913
To sodišče v Novem mestu je na seji

senata dne 24. 5. 2000 pod opr. št. St
10/2000 sprejelo naslednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom FAC,
trgovsko in gostinsko-turistično podjetje
Novo mesto, d.o.o., Ljubljanska 27, Novo
mesto, matična številka 5348064, šifra de-
javnosti 70.132, se začne in zaključi.
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Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
FAC, trgovsko in gostinsko-turistično pod-
jetje Novo mesto, d.o.o., Ljubljanska 27,
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 24. 5. 2000

St 8/99 S-28914
To sodišče je s sklepom opr. št. St

8/99, z dne 24. 5. 2000, začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
ŽAMA trgovina, d.o.o., Glavni trg 11,
Slovenj Gradec, ker premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške postopka.

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

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika ŽAMA trgovina, d.o.o., Glavni
trg 11, Slovenj Gradec, iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 5. 2000

Razpisi
 delovnih mest

Št. 033-37/2000 Ob-28778
Svet Centra za socialno delo Izola razpi-

suje delovno mesto
direktorja Centra za socialno delo

Izola za dobo 4 let.
Za direktorja je lahko imenovan kandi-

dat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, izpolnjuje še naslednje:

– ima visoko ali višjo izobrazbo socialne,
psihološke, pedagoške, pravne, upravne ali
sociološke smeri,

– 5 let delovnih izkušenj na področju so-
cialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit s področja so-
cialnega varstva.

Prijave z dokazili pošljite v roku 8 dni po
objavi na naslov: Center za socialno delo
Izola, Veluščkova 4, z oznako “razpis za
direktorja”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni.

Center za socialno delo Izola

Ob-28911
Na podlagi 30. in 36. člena statuta Psi-

hiatrične klinike Ljubljana, direktorica Psi-
hiatrične klinike Ljubljana razpisuje prosti
delovni mesti

I. direktorja za splošne zadeve
II. direktorja zdravstvene nege
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev določenih z zakonom izpolnjevati še sle-
deče pogoje:

Pod I.
– visoka izobrazba ekonomske, pravne

ali druge družboslovne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z vo-

denjem.
Pod II.

– pridobljen naziv višja medicinska se-
stra oziroma višji medicinski tehnik,

– dodatna visokošolska izobrazba s po-
dročja pedagogike, organizacije dela ali so-
ciologije,

– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju vodenja zdravstvene nege.

Kandidat mora predložiti program dela
in razvoja zdravstvene nege v PK Ljubljana.

Mandat direktorjev pod I. in II. traja štiri
leta. Direktorja sta po preteku te dobe lah-
ko ponovno imenovana.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev naj kandidatje pošljejo v osmih dneh od
dneva objave razpisa na naslov: Psihiatrič-
na klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260
Ljubljana-Polje,  v  zaprti  ovojnici,  s  pri-
pisom “Razpis - direktor za splošne za-
deve“ oziroma “Razpis - direktor zdravstve-
ne nege“.

Kandidatje bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh od dneva objave razpisa.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Ob-28912
Osnovna šola Bistrica, Begunjska cesta

2, 4290 Tržič, razpisuje prosta delovna me-
sta za šolsko leto 2000/2001:

1 učitelja razrednega pouka za dolo-
čen čas, do 31. 8. 2001, s polnim delov-
nim časom,

1 učitelja razrednega pouka in slo-
venskega jezika, za določen čas, do
21. 8. 2001, s polnim delovnim časom,

1 učitelja gospodinjstva in tehnične-
ga pouka, za določen čas, do 31. 8. 2001,
s polnim delovnim časom,

1 učitelja likovne vzgoje, za določen
čas, do 31. 8. 2001, s polnim delovnim
časom,

1 svetovalnega delavca, za določen
čas, do 31. 8. 2001, s polnim delovnim
časom; delovno obveznost bo dopolnjeval s
poučevanjem tehničnega pouka,

1 učitelja računalništva, za določen
čas do 31. 8. 2001, s polnim delovnim ča-
som.

Začetek dela je 1. 9. 2000.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določa zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja. Prijave z doka-
zili o izpolnjevanju pogojev pošljite na na-
slov šole v 8 dneh po objavi razpisa z ozna-
ko “razpis”.

Kandidati bodo obveščeni o izboru v za-
konitem roku.

Osnovna šola Bistrica
Tržič

Ob-28954
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-

suplje, objavlja prosto delovno mesto za
tajnika občine – direktor občinske

uprave Področje dela – vodenje občin-
ske uprave.

Kandidat mora ob izpolnjevanju splošnih
zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje
pogoje:

– visoka izobrazba pravne ali druge
ustrezne smeri in pet let delovnih izkušenj,

– poskusno delo 6 mesecev,
– strokovni izpit iz ZUP-a,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno mesto razpisuje za nedoločen

čas s polnim delovnim časom.

Kandidati naj prijavo z dokazili o izpolnje-
vanju pogojev pošljejo do 12. 6. 2000, na
naslov: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v pet-
najstih dneh po imenovanju.

Občina Grosuplje

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-B
Naročilo objave namere o

javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT

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

Št. 8120/1586/2000 Ob-28787
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-24-42.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: dobava odklopnikov in
ločilnikov 220 in 110 kV, ocenjena vred-
nost 270,000.000 SIT.

3. Kraj dobave: enote elektroprenosa –
Slovenija.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila blaga, če je znan: 18. 8. 2000.

5.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

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. 02/00 Ob-28653
1. Naročnik,  poštni  naslov,  št.  tele-

faksa: Občina Prebold, Hmeljarska 3,
3312 Prebold, tel. 063/700-06-20, faks
063/700-06-21.

2. Vrsta in obseg del: Osnovna šola Pre-
bold - ureditev šolskega prostora za
uvedbo programa 9-letne osnovne šole.
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Ocenjena vrednost del: 250,000.000
SIT.

3. Kraj izvedbe del: Prebold.
4. Predvideni datum objave javnega raz-

pisa: oktober 2000.
5.

Občina Prebold

Št. 400-01/2000-5 Ob-28719
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Starše, Starše 93, 2205 Star-
še, 062/688-059.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: izgradnja kanalizacije s hišnimi pri-
ključki v Zlatoličju.

Ocenjena vrednost naročila:
174,000.000 SIT (v letu 2000 70,000.000
SIT).

3. Kraj izvedbe del: Zlatoličje.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: avgust
2000.

5. Morebitne druge informacije: Bojan
Grus, 02/686-48-21.

Občina Starše

Št. 35/8-2000 Ob-28733
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za zdravstvo, Štefano-
va 5, Ljubljana, tel. 061/178-60-01, faks
061/178-60-58.

Pooblaščeni naročnik: Splošna bolnišni-
ca Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnja-
ka 6, Murska Sobota.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izvedba grad-
beno-obrtniških in inštalacijskih del z zu-
nanjo ureditvijo in vgradnjo notranje
opreme pri novogradnji ginekološko-po-
rodniškega oddelka Splošne bolnišnice
Murska Sobota.

Ocenjena vrednost: 1.180,000.000
SIT.

3. Kraj izvedbe del: Rakičan pri Murski
Soboti (bolnišnični kompleks).

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila gradbenih del, če je znan: avgust
2000.

5.
Splošna bolnišnica Murska Sobota

Št. 87/2000 Ob-28739
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: JP Vodovod – Kanalizacija, Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana, telefaks
061/317-851.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: obnova vo-
dovoda in kanalizacije v Rožni dolini,
Ljubljana; ocenjena vrednost
350,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: Rožna dolina v Ljub-
ljani.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila gradbenih del, če je znan: oktober
2000.

5. Morebitne druge informacije: na javni
razpis bodo vabljeni samo izvajalci, ki so
pridobili priznano sposobnost za gradnjo in
obnovo vodovodnega omrežja (Ur. l. RS, št.
44-45/99).

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Ob-28969
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Družba za avtoceste v RS-DARS
d.d., Ulica 14.divizije 4, 3000 Celje, izpo-
stava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
061/309-43-93.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: namera o jav-
nem naročilu za: AC Slivnica-Pesnica, po-
dodsek Zrkovska cesta-Pesnica od km
10+847 do km 17+150: gradnja podod-
seka;

– trasa AC,
– trasa deviacij in priključnih cest,
– dograditev rondojskega križišča v Pe-

snici,
– premostitveni objekti od 5 do 50 m

(prepusti, mostovi, podvozi, nadvozi),
– premostitveni objekti nad 50 m (via-

dukti, mostovi),
– dvocevni predor,
– galerija,
– ureditev vodnogospodarskih regulacij

in objektov,
– komunalna in energetska infrastruktura,
– arhitekturna in prostorska ureditev.
Ocenjena vrednost: 21.000,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Mestna občina Mari-

bor: (Zrkovci, Malečnik, Vodole); Občina
Pesnica: (Pekel, Dragučova, Pesnica).

4.
5. Morebitne druge informacije: predvi-

deni rok začetka del: december 2000;
predvideni rok dokončanja del: december
2005 oziroma 60 mesecev.

6. Financiranje: v skladu z SD NPIA v
RS, št. 41 z dne 29. 5. 1998) – domača
sredstva in kredit EIB.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

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

Preklic
Ob-28786

Dom starejših občanov Novo mesto na
podlagi sodelovanja z Ministrstvom za delo,
družino in socialne zadeve, o sofinanciranju
rekonstrukcije in opreme kuhinje, preklicu-
je javni razpis, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 36-37 z dne 5. 5. 2000, Ob-26644.

Razpis bo izdalo Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve.

Dom starejših občanov Novo mesto

Dopolnitev javnega razpisa
Ob-29119

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za dobavo ušesnih znamk za gove-

do, naročnika Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 36-37 z
dne 5. 5. 2000, Ob-26565, se v 12. točki
doda odstavek:

“Upoštevane bodo tudi ponudbe, ka-
terim bo predložena bilanca stanja in
uspeha za leto 1997, 1998 in 1999, ki
ni revidirana.”

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Popravek
Ob-28889

V javnem razpisu za nakup endoskopske
opreme naročnika Klinični center Ljubljana,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 44 z
dne 26. 5. 2000, Ob-28236, se 3.(c) toč-
ka popravi in pravilno glasi:

3. (c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevane-
ga blaga, za katere dele oziroma skupine:
ponudbe so lahko delne.

Klinični center Ljubljana

Popravek
Ob-29076

V javnem razpisu brez omejitev za blago
(3 neopremljena, vseljiva stanovanja), objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 37 z dne 5. 5.
2000, Ob-26524, popravek v Uradnem listu
RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000, Ob-27319,
se 7.a točka popravi in pravilno glasi:

Datum in ura do kdaj je potrebno predlo-
žiti ponudbe: 12. 6. 2000, do 10. ure,
izročeno - sprejeto v vložišču naročnika.

V 8. točki pa se ustrezno prilagodi da-
tum in čas odpiranja ponudb, ki se pravilno
glasi: 12. 6. 2000, ob 15. uri.

Ministrstvo za zdravstvo

Popravek

Ob-29077
V javnem razpisu brez omejitev za blago (7

oziroma 9 neopremljenih, vseljivih stanovanj),
naročnika Ministrstvo za zdravstvo, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 37 z dne 5. 5.
2000, Ob-26525, popravek v Uradnem listu
RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000, Ob-27320 se
7.a točka popravi in pravilno glasi:

Datum in ura, do kdaj je potrebno pred-
ložiti ponudbe: 12. 6. 2000, do 10. ure,
izročeno - sprejeto v vložišču naročnika.

V 8. točki pa se ustrezno prilagodi da-
tum in čas odpiranja ponudb, ki se pravilno
glasi: 12. 6. 2000 ob 12. uri.

Ministrstvo za zdravstvo

Ob-29014
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje
in prostor, Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana,
tel. 061/322-061, faks 061/132-92-71.

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

3. (a) Kraj dobave: sedeži posameznih
območnih enot Inšpektorata Republike Slo-
venije za okolje in prostor (dalje IRSOP), in
sicer:

– Območna enota IRSOP Ljubljana, Vil-
harjeva cesta 33, Ljubljana;
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– Območna enota IRSOP Celje, Trg celj-
skih knezov 9, Celje;

– Območna enota IRSOP Koper, Trg
Brolo 4, Koper;

– Območna enota IRSOP Kranj, Sloven-
ski trg 1, Kranj;

– Območna enota IRSOP Murska Sobo-
ta, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota;

– Območna enota IRSOP Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica;

– Območna enota IRSOP Novo mesto,
Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto in

– Območna enota IRSOP Maribor, Ulica
heroja Tomšiča 2, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: pisarniški material.

Zap. Naziv materiala Količina
št.

1. fotokopirni papir A4 – Neusiedler copy 5.500 zav.
2. fotokopirni papir A3 – Neusiedler copy 120 zav.
3. faks papir – role 216 mm × 30 m× 12 mm 30 rol

Kuverte
4. format A4 (bele, silikonske) 10.000 kom.
5. format A5 (bele, silikonske) 30.000 kom.
6. amerikanke (bele, samolepilne) 15.000 kom.
7. kuverte s povratnico, obr. 0,43 A 35.000 kom.
8. vabilo, obr. 0,50 6.000 kom.

MAPF
9. herbarij mapa s trakom (brez klape) 500 kom.

10. prešpan mapa (s klapo) 550 kom.
11. ovoj za spise (rjav) – obr. 0,14 13.000 kom.
12. ovoj za spise (upr. post.) – obr. 0,111 6.000 kom.
13. popis spisa, obr. 8,154 13.000 kom.

Registratorji
14. A4 – široki (samostoječi) 600 kom.
15. A4 – ozki (samostoječi) 400 kom.

Ostalo
16. samolepilne nalepke (38 × 75) 400 kom.
17. kolegij blok A4 (črtan) 300 kom.
18. kartice za kartotečno kazalo (rumeno, belo), obr. 0,116 11.000 kom.
19. voščilnice, obr. 0,13 8.000 kom.
20. prijava nastopa dopusta, obr. 0,54 47 kom.
21. potni nalog za pot. promet, obr. 4,7 100 kom.
22. abecedna kazala (indeks za registrator, A5) 250 kom.
23. knjižica motornega vozila, obr. 4,22 60 kom.

Tonerji
24. za fotokopirne stroje (Canon NP 6030) 40 kom.
25. za laserske tiskalnike (Laser Jet HP – 5p) 40 kom.
26. kartuše za faks (Canon BJ, BX2 – črna) 60 kom.
27. kartuše za tiskalnike (Epson Stylus 820) 300 kom.

Trakovi
28. za pisalne stroje (Olivetti ET 112) 17 kom.
29. za matrične tiskalnike (Epson LQ 570) 50 kom.

Diskete in kasete
30. diskete 3,5 HD (1/10) 200 škatel
31. škatle za shranjevanje disket (1/10) 23 kom.

PVC proizvodi
32. folije za printerje (Laser A4, 1/50) 5 zavitkov
33. PVC mapa s sponko 1.000 kom.
34. PVC mapa – srajčke (A4-L, nedrseče) 4.000 kom.

Ostalo
35. kemični svinčniki (Pilot BPS GP Medium, 1.0) 300 kom.
36. tehnični svinčnik 0,5 100 kom.
37. vložki za kemične svinčnike (Pilot) 500 kom.
38. vložki za tehnične svinčnike 0,5 (1/12) 50 kompl.
39. spenjalec (Leitz 5500) 25 kom.
40. sponke za papir (vel. 14) 380 škatel
41. sponke za papir (vel. 12) 500 škatel
42. sponke za spenjač (24/6) 400 škatel
43. razpenjalec sponk 25 kom.
44. luknjač (SAX 408) 30 kom.
45. radirka 50 kom.
46. lepilo UHU (21 gr.) 170 kom.
47. korekturno sredstvo (25 ml) 230 kom.
48. flomastri (signir, 1/4) 50 kompl.
49. post-it lističi (srednji, kocka), 76 mm × 76 mm 500 kom.
50. post-it lističi (mali), 38 mm × 51 mm 400 kom.
51. škarje za papir 25 kom.
52. ravnilo PVC (30 cm) 20 kom.
53. blazinice za žige (Trodat 4480) 20 kom.
54. blazinice za žige (Trodat 4913) 30 kom.
55. blazinice za žige (Trodat 4924) 20 kom.

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

4. Datum dobave, če je predvideno:
sukcesivne dobave.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor,
Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: se ne zahteva.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 6. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS
za okolje in prostor, Vilharjeva 33, 1000
Ljubljana, soba 111/I.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 6. 2000 ob 10. uri, v prostorih Republi-
ke Slovenije, Ministrstva za okolje in pro-
stor, Inšpektorata RS za okolje in prostor,
Vilharjeva 33 v Ljubljani, v mali sejni sobi.

9. Zavarovanja resnosti ponudbe, če so
v tem postopku zahtevana: se ne zahteva.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik financira
razpisano naročilo v celoti iz sredstev prora-
čuna RS in poravnava plačila v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna RS in po-
godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki 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:

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Davčni upravi RS;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da z njegove strani ni zakonskih ovir za
sklenitev pogodbe;

– da je plačilno sposoben, da število blo-
kad žiro računa iz obrazca BON 2 ni večje
od 3 dni v preteklih 6 mesecih od datuma
izdaje obrazca ali potrdilo poslovne banke,
ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni;

– da proti njemu ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

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

– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v prete-

klih treh letih niso bili obsojeni zaradi kazni-
vih dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima proste tehnične in blagovne
zmogljivosti za izvedbo ponudbe.
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Zahteve so podrobneje navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 6. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
bodo točkovana in s tem ovrednotena s toč-
kami, pri čemer je za posamezno merilo
določen maksimum:

– ponudbena cena 90 točk,
– odzivni čas 10 točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom

zbranih točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki na naslovu na-
ročnika; kontaktna oseba naročnika je Te-
rezija Horvat, faks 061/132-92-71.

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

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ni bil objavljen.

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor

Inšpektorat RS za okolje in prostor

Št. 961-15/00-2-228 Ob-28657
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: po pooblastilu Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve je naročnik Za-
vod RS za zaposlovanje, Glinška ulica 12,
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: Ribnica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je

potrebno dobaviti: dobava in montaža
pisarniške opreme za potrebe Zavoda
RS za zaposlovanje, Urad za delo Rib-
nica.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
13,750.000 SIT.

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

30. 8. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

do 30. 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 5. 6. 2000 do
13. 6. 2000 vsak delovni dan med 10. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu 20.000 SIT na ŽR
50106-603-44712, sklic na št.
961-13/00 in pripisom “Razpisna do-
kumentacija – Pisarniška oprema UD Rib-
nica”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 20. 6. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: vložišče Zavoda RS za

zaposlovanje, Glinška ul. 12, Ljubljana (klet
–  soba  4)  z  oznako  “Ponudba  -  ne
odpiraj” in z navedbo predmeta naročila; in
sicer “Javni razpis – Pisarniška oprema UD
Ribnica” s pripisom št. objave v Uradnem
listu RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 6. 2000 ob
12.15 v sejni sobi Zavoda RS za zaposlova-
nje, Glinška ul. 12, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora za finančno zava-
rovanje resnosti ponudbe predložiti bianko
menico v višini 10% ponudbene vrednosti
naročila in menično izjavo s klavzulo brez
protesta.

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. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom podpisal pogodbo o
dobavi in montaži pisarniške opreme.

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 in sposobnosti so navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki lahko
umaknejo ponudbe: do pričetka odpiranja
ponudb (20. 6. 2000 do 12. ure).

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

Ponudbene cene:
– višina,
– fiksnost cen.
Najnižja  ponudbena  cena  se  točkuje

s 100 točkami, za vsakih 50.000 SIT nad
najnižjo ponudbeno ceno se odšteje
1 točka.

Rok dobave (šteje se od podpisa po-
godbe)

– od 20 – 30 dni 100 točk,
– od 30 – 40 dni 70 točk,
– od 40 – 60 dni 50 točk,
– nad 60 dni 30 točk.
Plačilo (vrednosti za vsakih 5 dni daljši

plačilni rok):
– od 30 – 35 dni 20 točk,
– od 35 – 40 dni 30 točk,
– od 40 – 45 dni 40 točk,
– od 45 – 50 dni 50 točk,
– od 50 – 55 dni 60 točk,
– od 55 – 60 dni 70 točk,
– od 60 – 65 dni 80 točk,
– od 65 – 70 dni 90 točk,
– nad 70 dni 100 točk.
Dodatne ugodnosti: vrednotijo se druge

ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku in
jih je možno finančno ovrednotiti. Število
točk po tej postavki je maksimalno 50 točk
po oceni strokovne komisije.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudnik lahko morebitne druge infor-
macije in pojasnila dobi pri Mariji Poglajen,
tel. 061/218-838, faks 061/125-16-50
vsak delovni dan med 10. in 12. uro do
16. 6. 2000.

16.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne: to je prva objava
javnega razpisa za to naročilo.

Zavod RS za zaposlovanje

Št. 13/00 Ob-28685
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: protokolarna darila in
aranžiranje protokolarnih prostorov.

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

– sklop A: protokolarna darila,
– sklop B: aranžiranje protokolarnih pro-

storov.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

17,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
– sklop A: 9,000.000 SIT,
– sklop B: 8,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: v

razpisni dokumentaciji.
5. Predvideni datum zaključka dobave: v

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, soba 255/II.,
Alenka Mihelčič.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT, ŽR št.:
50100-630-810108, sklic na št. 121.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je
potrebno  predložiti  ponudbe: 27. 6. 2000
do 11.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Mestna občina Ljublja-
na, Mestna uprava, Adamič Lundrovo na-
brežje 2, soba 255/II., Alenka Mihelčič –
osebno.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 6. 2000 ob 12. uri, Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Adamič Lundro-
vo n. 2, Ljubljana, soba 143/I.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v razpisni dokumen-
taciji.

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

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 27. 6. 2000 od
12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): za
sklop A in za sklop B: cena 30% in kvaliteta
70%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: v razpisni dokumentaciji.

16., 17.
Mestna občina Ljubljana
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Št. 22/00 Ob-28686
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2.

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

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

Sklop A: papirna konfekcija,
Sklop B: higienske vrečke,
Sklop C: kasete in milniki,
Sklop D: kocke za pisuar, metlice za

WC, tekoče milo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
Sklop A: 8,000.000 SIT,
Sklop B: 500.000 SIT,
Sklop C: 1,000.000 SIT,
Sklop D: 500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: v

razpisni dokumentaciji.
5. Predvideni datum zaključka dobave: v

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Ludnrovo nabrežje 2, soba 255/II.,
Alenka Mihelčič.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT ŽR št:
50100-630-810108 sklic na št.
121-14000.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 6. 2000 do 9.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo nabrežje
2, soba 255/II., Alenka Mihelčič – osebno.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 6. 2000 ob 10. uri, Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Adamič Lundro-
vo n. 2, Ljubljana, soba 143/I.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: v razpisni dokumentaciji.

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

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 27. 6. 2000 od
10. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
100%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: v razpisni dokumentaciji.

16., 17.
Mestna občina Ljubljana

Ob-28687
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa:  Zavod  za  zdravstveno  varstvo

Maribor, Prvomajska ul. 1, faks
062/413-978.

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

3. (a) Kraj dobave: fco Zavod za
zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska ul.
1.

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

Karakteristike: merilni princip: mikroteht-
nica, brez radioaktivnosti. Meja detekcije:
2,8 ug/m3 pri 3 l. Pretok 0,5 do 5,0 l/min.
Merilno območje: do nekaj mg/m3. Avto-
matični zbiralnik prašnih delcev na filtrih z
minimalno 8 programabilnih kanalov, mon-
tažni pribor.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila (z DDV):
6,600.000 SIT.

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

kasneje 30 dni od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

najkasneje do 15. 7. 2000.
6. (a) Kontaktna oseba, ki daje informa-

cije v zvezi s to ponudbo je: Benjamin Lu-
kan, univ. dipl. fiz.

(b) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 9. 6. 2000 do 10.
ure.

(c) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno var-
stvo Maribor, Prvomajska ul. 1, z oznako
Ne odpiraj – ponudba za javni razpis
“oprema-imisijski merilnik”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 2000 ob 13. uri, Zavod za zdravstve-
no varstvo Maribor, Prvomajska ul. 1, Inšti-
tut za varstvo okolja.

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

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– ustreznost ponudbe zahtevani tehnič-

ni specifikaciji,
– kvaliteta ponujene opreme,
– kompatibilnost z obstoječo opremo,
– cena,
– plačilni pogoji,
– servisiranje, odzivni čas servisa,
– garancije,
– druge morebitne ugodnosti.
15. Kot dokazilo o usposobljenosti in

sposobnosti mora ponudnik predložiti:
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden

postopek prisilne poravnave, stečajni po-
stopek ali postopek likvidacije - potrdilo iz-
da pristojno sodišče oziroma davčna upra-
va; staro največ 1 mesec;

– sodno overjeno dokazilo o registraciji
(staro največ 3 mesece);

– potrdilo, da proti ponudniku ni izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost; staro največ 1 me-
sec;

– BON 1, 2 ali BON 3, ne starejši od 30
dni, oziroma bilanca stanja in bilanca uspe-
ha ali druge dokumente, ki v državi ponud-
nici vsebujejo te podatke;

– garancijo za resnost ponudbe v višini
10% razpisane vrednosti, z rokom veljavno-
sti do 10. 6. 2000.

16.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 12. 5. 2000 v Urad-
nem listu RS, št. 39 pod št. Ob-27213.

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Št. 096-23/00 Ob-28688
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet, podružnica Maribor, Svetoza-
revska 9.

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

3. (a) Kraj dobave: Maribor, Svetozarev-
ska 9 (fco razloženo v skladišče).

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

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT/leto.

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

sukcesivno do zaključka delovanja naročni-
ka (predvidoma do konca leta 2001).

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, podružnica Maribor, Svetozarevska 9,
pri Zdenku Krepflu ali oddelku za splošne
naloge.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 9. 6. 2000 (med
9. in 14. uro z dokazilom o plačilu zneska
za razpisno dokumentacijo).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun št. 51800-609-1200.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 6. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet, podružnica Maribor,
Svetozarevska 9 (vložišče).

8. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb:  19. 6. 2000  ob  9. uri,  Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet, po-
družnica Maribor, Svetozarevska 9, sejna
soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: menica v višini 5% orientacijske
vrednosti naročila z veljavnostjo najmanj do
30. 7. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačevanje mesečno,
do 15. v mesecu za dobave v preteklem
mesecu.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa

ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: določene v razpisni dokumen-
taciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izteka veljav-
nosti ponudbe (najmanj do 30. 7. 2000).

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 48 / 2. 6. 2000 / Stran 4569

nost ponudbe, finančno stanje ponudnika,
kvaliteta, reference in cena (kot v razpisni
dokumentaciji).

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: podrobnejše informacije o naročilu
lahko ponudniki pridobijo na naslovu na-
ročnika pri Zdenku Krepflu, tel.
062/221-242.

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

čilo je bil objavljen dne 31. 3. 2000, pod
št. Ob-24287, objava o izidu pa dne 19. 5.
2000.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Ob-28689
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Koroška cesta 37 b, 3320 Velenje, telefaks
03/896-11-27, tel. 03/896-11-00.

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

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

trebno dobaviti: tovorno vozilo IVECO
EURO CARGO z nadgradnjo.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

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

skladu z razpisno dokumentacijo.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno podjetje Velenje, d.o.o., Služba
za investicijski inženiring, Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, Zoran Rodič.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 16. junija
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 12.000 SIT + 19% DDV - vir-
mansko nakazilo na žiro račun št.
52800-601-46145 - sklic na št. 161.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. junija 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Služba za investicijski inženiring, Ko-
roška cesta 37b, 3320 Velenje, prejemnik
Zoran Rodič.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. junij 2000 ob 11.30 v sejni sobi Komu-
nalnega podjetja Velenje, Koroška c. 37 b,
Velenje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija, ki se bo
glasila na 10% razpisane vrednosti – ve-
ljavna najmanj 45 dni po izteku razpisnega
roka.

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

13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
a) opcija za gotovinsko plačilo:
– ponudbena cena 90%,
– plačilni pogoji 6%,
– dodatne ugodnosti 4%;
b) opcija za leasing plačilo:
– ponudbena cena 95%,
– dodatne ugodnosti 5%;
(kriteriji so razvidni v razpisni dokumen-

taciji št. R- 06/00-B, maj 2000).
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: v zvezi z razpisom: Komunalno podjet-
je Velenje, d.o.o., Služba za investicijski in-
ženiring, Koroška cesta 37b, 3320 Vele-
nje, Zoran Rodič.

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

ročilo  je  bil  objavljen  dne  21. 4. 2000
pod št. 25895, objava o izidu pa dne
26. 5. 2000.

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Št. 402-36/00-5 Ob-28690
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Mestna občina Ljubljana, Pre-
šernov trg 2, 1000 Ljubljana, telefaks
306-12-02.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. (a) Kraj dobave: Mestna občina Ljub-
ljana, Prešernov trg 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 8 službenih vozil.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
27,950.000 SIT.

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

sklop A – 6,500.000 SIT,
sklop B – 5,100.000 SIT,
sklop C – 3,400.000 SIT,
sklop D – 3,600.000 SIT,
sklop E – 6,500.000 SIT,
sklop F – 2,850.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
sklop A – 7 tednov,
sklop B – 2 tedna,
sklop C – 6 tednov,
sklop D – 2 tedna,
sklop E – 7 tednov,
sklop F – 2 tedna.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Prešernov trg 2, Alenka Petkovšek.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, ŽR št.:
50100-630-810108 sklic na št. 121-10205
s pripisom JR-402-36/00 službena vozila.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 6. 2000 do 9.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Mestna občina Ljublja-
na, Mestna uprava, Prešernov trg 2, Dani
Klarič.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo n. 2, Ljubljana, soba
143/I, 26. 6. 2000 ob 10. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija – v razpisni do-
kumentaciji.

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

11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 23. 6. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena 55%,
– plačilni pogoji 15%,
– kvaliteta 15%,
– dodatne ugodnosti 15%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: v razpisni dokumentaciji.
16., 17.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Št. 04-676/00 Ob-28777
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze, Upra-
va Republike Slovenije za pomorstvo, Uk-
marejv trg 2, Koper, tel. 066/66 32 100,
telefaks 066/66 32 102.

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

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

trebno dobaviti:
1. simulator za rokovanje s teko-

čim tovorom za VLCC ladjo,
2. simulator za rokovanje s teko-

čim tovorom za ladjo, ki prevaža kemi-
kalije,

3. simulator nakladanja za kontej-
nersko ladjo,

4. simulator nakladanja ladje za
prevoz razsutega tovora,

5. simulator nakladanja za RO-RO
ladjo,

6. simulator nakladanja za večna-
mensko ladjo.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik lahko predloži delno ponudbo, in
sicer le ponudbo za dobavo enega, več ali
vseh simulatorjev.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

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

predvideni rok dobave – julij 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

predvideni rok dobave – julij 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za promet in zveze, Uprava Repub-
like Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg
2, Koper, kontaktna oseba je Ines Hrastič
Pavlič.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnina za razpisno do-
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kumentacijo znaša 3.000 SIT, nakazilo z
virmanom na žiro račun št.
51400-845-20054 – Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo, sklic na št.
04-11040/99-00.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 6. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za promet in zve-
ze, Uprava Republike Slovenije za po-
morstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 6. 2000 ob 12. uri na sedežu Uprave
Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmar-
jev trg 2, Koper.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni v razpisni do-
kumentaciji.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

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

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

Merilo teža merila

1. izpolnjevanje tehničnih
zahtev naročnika 0-40

2. ponudbena cena 0-25
3. število ponujenih simulatorjev 0-10
4. rok dobave 0-05
5. čas servisiranja 0-05
6. možnost nadgradnje 0-05
7. mrežna povezava 0-05
8. garancijski rok 0-05

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije na naslovu kot pod
1. točko.

16., 17.
Ministrstvo za promet in zveze

Uprava RS za pomorstvo

Št. 3459/00 Ob-28780
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje za vzdrževanje avto-
cest, d.o.o., Grič 54, Ljubljana, 159-01-49.

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

3. (a) Kraj dobave: Avtocestne baze v
Republiki Sloveniji.

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

Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naročnik
bo upošteval samo popolne ponudbe.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
75,000.000 SIT.

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

cesivno julij–december 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-

no podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Grič 54, Ljubljana, soba 303.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT s potrjenim nalo-
gom za prenos na ŽR 50102-601-21275
ali z gotovino v blagajni naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 7. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje za vzdrževa-
nje avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljubljana, so-
ba 308 – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 7. 2000 ob 9. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001
Ljubljana, soba 14a.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene. Veljavnost bančne garan-
cije mora biti najmanj 70 dni od odpiranja
ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik financira naro-
čilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo iz-
vedeno skladno z vzorcem pogodbe, kateri
je priložen razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec ali
skupno nastopanje (joint venture) z naved-
bo in pisnim pooblastilom vodilnemu part-
nerju.

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora izpolnjevati minimal-
ne pogoje, katere zahteva zakon za oprav-
ljanje dejavnosti, v okviru predmeta javne-
ga naročila, da je denarno likviden, da ni
pod prisilno upravo ali v stečaju, da ima
poslovne izkušnje iz predmeta javnega
naročila.

Dokazila mora ponudnik priložiti ponud-
bi na način kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 4. 7. 2000 do
4. 9. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
rok dobave, garancija, reference, druge
ugodnosti.

Teža in način uporabe meril je podan v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve, ki bodo na-
ročniku posredovane pisno do 21. 6.
2000.

Morebitne druge informacije o javnem
naročilu dobijo ponudniki na naslovu naroč-
nika ali po tel. 159-87-57 pri inž. Branetu
Bizjanu.

16., 17.
Javno podjetje za vzdrževanje

avtocest, d.o.o.

Št. 3460/00 Ob-28781
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje za vzdrževanje avto-
cest, d.o.o., Grič 54, Ljubljana, 159-01-49.

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

3. (a) Kraj dobave: Avtocestne baze v
Republiki Sloveniji.

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

Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
28,500.000 SIT.

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

cesivno julij–november 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 11. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Grič 54, Ljubljana, soba 303.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT s potrjenim nalo-
gom za prenos na ŽR 50102-601-21275
ali z gotovino v blagajni naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 6. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje za vzdrževa-
nje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljublja-
na, soba 308 – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 6. 2000 ob 9. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljub-
ljana, soba 14a.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene. Veljavnost bančne garan-
cije mora biti najmanj 70 dni od odpiranja
ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik financira naro-
čilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo iz-
vedeno skladno z vzorcem pogodbe, kateri
je priložen razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec ali
skupno nastopanje (joint venture) z naved-
bo in pisnim pooblastilom vodilnemu part-
nerju.

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora izpolnjevati minimal-
ne pogoje, katere zahteva zakon za oprav-
ljanje dejavnosti, v okviru predmeta javne-
ga naročila, da je denarno likviden, da ni
pod prisilno upravo ali v stečaju, da ima
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poslovne izkušnje iz predmeta javnega
naročila.

Dokazila mora ponudnik priložiti ponud-
bi na način kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 22. 6. 2000 do
22. 8. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
rok dobave, garancija, reference, druge
ugodnosti.

Teža in način uporabe meril je podan v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve, ki bodo na-
ročniku posredovane pisno, do 12. 6.
2000.

Morebitne druge informacije o javnem
naročilu dobijo ponudniki na naslovu naroč-
nika ali po tel. 159-87-57 pri Branetu Bizja-
nu inž.

16., 17.
Javno podjetje za vzdrževanje

avtocest, d.o.o.

Št. 41405-00085/2000 0400 01 Ob-28782
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa:Mestna občina Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, tel. 062/22010, faks
062 2201 293.

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

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

trebno dobaviti:
1. kombinirano vozilo (št. sedežev

8+1) za prevoz oseb in scenske opreme
za potrebe Lutkovnega gledališča Mari-
bor,

2. vozilo – furgon za prevoz hrane
v termos posodah za potrebe OŠ Kam-
nica.

Tehnične karakteristike posameznih vo-
zil so navedene v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevane-
ga blaga, za katere dele oziroma skupine:
ponudniki se lahko potegujejo za oba dela
ali samo en del razpisnega javnega na-
ročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
ocenjena vrednost naročila je 7,677.000
SIT.

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

1. kombinirano vozilo (št. sedežev
8+1) za prevoz oseb in scenske opreme –
5,577.000 SIT,

2. vozilo – furgon za prevoz hrane v
termos posodah – 2,100.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
– za kombinirano vozilo za Lutkovno gle-

dališče do 30. 9. 2000,
– za vozilo – furgon za OŠ Kamnica do

30. 8. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 9. 2000 in 30. 8. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, Mari-

bor, kontaktna oseba je Majda Miholič, tel.
062 2201 316.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo predložijo dokazi-
lo o plačilu pristojbine v višini 5.000 SIT na
ŽR 51800-630-25505 z namenom na-
kazila “Pristojbina za javni razpis za avto-
mobila”.

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: Mestna občina Maribor, Od-
delek za družbene dejavnosti, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, soba 342/III nadst.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 6. 2000 ob 12. uri v kletni sejni sobi
Mestne občine Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: se ne zahteva.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo se izvede po iz-
vedbi pogodbenih obveznosti v roku naj-
manj 30 dni od dneva prejema računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom se bo sklenila pogodba v skladu
z 61. členom zakona o javnih naročilih.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 26. 6. 2000.

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

– osnovno merilo za izbiro najugodnej-
šega ponudnika bo ponudbena cena,

– naročnik si pridržuje pravico, da bo pri
ponudnikih, ki bodo od najcenejše ponud-
be odstopale do 2% dal prednost ponudni-
ku z več izkazanimi referencami pri podob-
nih dobavah in da merila “najnižja cena” ne
bo upošteval pri ponudnikih, za katere ima
lastna ali pridobljena dokazila, da pri prejš-
njih dobavah niso izkazali pričakovanih refe-
renc (glede rokov dobav, nudenja ustrezne-
ga servisa ...).

15., 16., 17.
Mestna občina Maribor

Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 120/2000 Ob-28906
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, Ljubljana, faks 475 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: 2 samostojna sistema av-
dio matričnih preklopnikov.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
36,000.000 SIT.

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

več 3 mesece po podpisu pogodbe.
5. Predvideni  datum  zaključka  doba-

ve: največ 3,5 meseca po podpisu po-
godbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana,
Komercialna služba, informacije pri Alenki
Rome tel. 01/475 2189, faks 01/475
2186.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 6. 6. do 13. 6.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi na telefaks 01/475 2186
in na podlagi dokazila o vplačilu. Način pla-
čila je negotovinski, na račun pri APP, Ljub-
ljana, št. 50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(številko razpisa) in z navedbo davčne šte-
vilke in sedeža podjetja. Dodatne informaci-
je so na razpolago samo v pisni obliki, in
sicer: za tehnični del pri Marku Filliju, faks
05/66 85 560, za komercialni del pri Alen-
ki Rome, faks 01/475 2186.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 3. 7. 2000
do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, Slovenija.
Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah, oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – za razpis
– Ponudba za razpis št. 120/2000 – avdio
matrična preklopnika.”

Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 7. 2000 ob 10. uri v prostorih JZ RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, v veliki
sejni sobi v 5. nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe, v
znesku 1,000.000 SIT, nepreklicna, brez-
pogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 5. 9. 2000.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: 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 in ostala merila po razpisni doku-
mentaciji.
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15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega
naročila od razpisanega, odvisno od raz-
položljivih finančnih sredstev in dejanskih
potreb.

16., 17.
Javni zavod RTV Slovenija

Št. 115/2000 Ob-28909
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, Ljubljana, faks 475 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: računalniška oprema po
naslednjih blagovnih skupinah:

– skupina A: osebni računalniki - note-
sniki (17 kosov),

– skupina B: osebni računalniki (151 ko-
sov),

– skupina C: tiskalniki (33 kosov),
– skupina D: scenerji (3 kosi),
– skupina E: monitorji (24 kosov),
– skupna F: strežniki (4 kosi),
– skupina G: strežnik za radijsko doku-

mentacijo (1 kos),
– skupina H: sistem za varovanje podat-

kov (1 kos).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
92,700.000 SIT.

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

– skupina A: ca. 12,000.000 SIT,
– skupina B: ca. 48,200.000 SIT,
– skupna C: ca. 4,000.000 SIT,
– skupina D: ca. 600.000 SIT,
– skupina E: ca. 2,500.000 SIT,
– skupina F: ca. 16,500.000 SIT,
– skupina G: ca. 3,300.000 SIT,
– skupina H: ca. 5,600.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: naj-

več 60 dni po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

največ 60 dni po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana,
Sektor Informatike - tajništvo, tel.
01/475-4224, faks 01/475 4220.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 6. 6. do 13. 6.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi na telefaks 01/475 4220
in na podlagi dokazila o vplačilu. Način plači-
la je negotovinski, na račun pri APP, Ljublja-
na, št. 50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(številko razpisa) in z navedbo davčne šte-
vilke in sedeža podjetja. Dodatne informaci-
je so na razpolago samo v pisni obliki, in
sicer: za tehnični del pri Cirilu Burgarju, faks
01/475 4220, za komercialni del pri Alenki
Rome, faks 01/475 2186.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 3. 7. 2000
do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, Slovenija.
Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah, oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – za razpis
– Ponudba za razpis št. 115/2000 – raču-
nalniška oprema.”

Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 7. 2000 ob 10. uri v prostorih JZ RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, v veliki
sejni sobi v 5. nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe, v
znesku 5% od ponujene vrednosti, nepre-
klicna, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv; veljavna do 2. 9. 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: 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, dobavni rok,
tehnična ustreznost in 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. 3-235.00/1 Ob-28925
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Institut “Jožef Stefan“, Jamova 39,
1000 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 Ste-
fan“, Jamova 30, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: “raziskovalna oprema
za biokemijski laboratorij - aparatura
za tekočinsko kromatografijo protei-
nov“ - subvencionirana s strani MZT v
okviru paketa X pod zaporedno št.
235.00/1.

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

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

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

tober 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
oktober 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-
stitut “Jožef Stefan“ – vložišče Instituta Ja-
mova 39, 1000 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 14. ure do 9. 6. 2000 na podlagi
dokazila o vplačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT virmansko na
žiro račun št. 50101-603-50272 z naved-
bo “aparatura“ ali na blagajni IJS od 10. do
14. ure.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 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 - Po-
nudba za aparaturo za tekočinsko kroma-
tografijo proteinov“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 6. 2000 ob 11. uri na Institutu “Jožef
Stefan“, Jamova 39, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 5% od vrednosti
ponudbe.

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

11. Zahtevana  pravna  oblika,  ki  jo
mora  prevzeti  skupina  ponudnikov  stori-
tev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: po-
godba.

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):

Merila pri ocenjevanju in vrednotenju
ponudb:

ponudbena cena – 20%,
tehnične karakteristike ponujene opre-

me, ocenjene na podlagi priložene tehnič-
ne dokumentacije in opisa opreme – pred-
nost bodo imele ponudbe, ki bodo ponuja-
le najnovejši program (tehnične in tehno-
loške rešitve) in obenem dokazovale
prednosti njihove ponudbe pred konku-
renčnimi – 25%,

plačilni pogoji – prednost bodo imele
ponudbe, ki bodo nudile najboljše plačilne
pogoje – 5%,

dobavni rok – prednost bodo imele po-
nudbe, 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 – prednost bodo
imeli ponudniki, ki:

– imajo lastno servisno mrežo,
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– imajo nižje cene servisa in vzdrže-
vanja,

– vzdržujejo zalogo rezervnih delov,
– imajo krajši odzivni čas – 20%
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 – 15%

Ocenjevanje: pri vsakem merilu bodo po-
nudniki ocenjeni na lestvici med 0 in 10
točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Jana Selan, tel. 061/177-33-54.

16., 17.
Institut “Jožef Stefan“

Št. 332-04-12/00 Ob-28926
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, faks
061/178-5579.

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: meso in mesni izdelki pod
točkama: II.b. – Meso perutnine in II.c. –
Meso divjadi, za Oddelek za organizira-
no prehrano po specifikaciji iz razpisne do-
kumentacije (specifikacija zajema količino
dvoletnih dobav).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj mora ponuditi blago v celoti po po-
samezni točki specifikacije iz razpisne do-
kumentacije (točke specifikacije so: II.b.
Meso perutnine, II.c. Meso divjadi).

Obdobje, za katerega se izvaja delni po-
novni javni razpis: dve leti.

(č) Ocenjena vrednost naročila za dobo
dveh let: 19,000.000 SIT.

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

četek 1. 7. 2000, postopno (dnevne, te-
denske dobave).

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2002.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, 1000 Ljubljana, Romana Zajc ali
Mojca Gregorič, s pooblastilom za dvig raz-
pisne dokumentacije; faks 061/178-55-79,
informacije po tel. 061/178-52-40, Tatja-
na Kozole, vsak delovni dan od 8.30 do 10.
ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 6. 2000,
vsak delovni dan od 8.30 do 10. ure.

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

predložiti ponudbe: 22. 6. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno

predložiti ponudbe: Republika Slovenija,
Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljub-
ljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 6. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: akceptni nalog s pooblastilom za
vnovčenje v višini 10% ocenjene vrednosti
naročila, to je 1,900.000 SIT, oziroma koli-
kor ponudnik predloži ponudbo samo za po-
samezno točko specifikacije iz razpisne do-
kumentacije, ki je določena kot celota, pred-
loži akceptni nalog v navedeni višini, to je:

– za točko specifikacije II.b.: 1,400.000
SIT,

– za točko specifikacije II.c.: 500.000
SIT,

z datumom valute do vključno datuma
veljavnosti ponudbe, to je 20. 9. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili po-
sebnih razpisnih pogojev.

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

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

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, ustrezna pooblastila in de-
lovne zmožnosti ter zadostne proste tehnič-
ne zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanes-
ljivost, izkušnje in ugled.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 9. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejše ponudbe so:

1. usposobljenost in sposobnost po-
nudnika za realizacijo razpisanih del (0–50
točk),

2. plačilni pogoji (0,2 točki za vsak
dan daljši plačilni rok od zahtevanega, ven-
dar največ za 60 dni),

3. dobavni rok za urgentna naročila
(5 točk za dobavni rok v 1 uri, 3 točke za
dobavni rok v 2 urah),

4. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (3 točke).

Pri vrednotenju po točkah od 1 do 4
se upošteva vplivnostni faktor 0,4.

5. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: 10. 7.
2000.

16., 17.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 791-10-2/00-3221 Ob-28930
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, Ljubljana, Tivolska 50, faks
061/17-85-470.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo se odda z
javnim razpisom izbire izvajalca brez ome-
jitev.

3. (a) Kraj dobave:
– Ljubljana, Ig in Radovljica – ribe in ribji

izdelki,
– Koper – ribe in ribji izdelki ter ostali

prehrambeni artikli,
– Maribor, Murska Sobota in Rogoza –

meso in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki ter
ostali prehrambeni artikli.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeni artikli za
prehrano zaprtih oseb. Predmet javnega
naročila so prehrambeni artikli po prehram-
benih skupinah: meso in mesni izdelki, ri-
be in ribji izdelki ter drugi prehrambeni arti-
kli. V ta razpis niso vključeni: kruh in sveži
pekovski izdelki, sveža zelenjava in sveže
sadje.

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

– za celotno javno naročilo dobave vseh
prehrambenih skupin za vse zavode ali sa-
mo za izbrani zavod,

– za dobavo izbrane skupine prehram-
benih artiklov za vse ali posamezne zavode.

(č) Ocenjena vrednost celotnega naroči-
la: 90,000.000 SIT.

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

bava je sukcesivna z enoletno pogodbo.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

pogodba velja leto dni od podpisa.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se dobi na naslovu:
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij –
tajništvo, Tivolska 50 – 13. nadstropje, Ljub-
ljana. Dvig je možen samo osebno s pisnim
pooblastilom.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do dneva oddaje
ponudb.

(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 potrebno
predložiti do 10. 7. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: v vložišče ali tajništvo naroč-
nika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 7. 2000
ob  9. uri,  v  sejni  sobi  na  naslovu
naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
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drugih dokumentih: plačilo naročila je po
dobavi 30 dni po prejemu računa.

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:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifika-
cijami za prodajo predmeta javnega naro-
čila. Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti
mora poravnane vse davčne in druge z
zakonom določene obveznosti. Podrobnej-
še zahteve so podane v razpisni dokumen-
taciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do datuma, ki je dolo-
čen za odpiranje ponudb.

14. Merila  za  dodelitev  naročila,  teža
in  način  uporabe  meril  (21. člen ZJN):
merila za izbor: cena (85%), rok plačila
(15%).

Naročnik ne bo organiziral sestanka s
ponudniki.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu posre-
dujeta naslovu naročnika Božidar Peteh, tel.
061/17-85-256, ali Gabrijel Učakar, tel.
061/17-85-650.

16., 17.
Uprava za izvrševanje

kazenskih sankcij

Št. 343-6/00-3221 Ob-28931
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, Ljubljana, Tivolska 50, faks
061/17-85-470.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo se odda z
javnim razpisom izbire izvajalca brez ome-
jitev.

3. (a) Kraj dobave: prevzem se opravi pri
ponudniku.

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

– specialna vozila za prevoz zaprtih
oseb,

– dostavna vozila,
– srednje enoprostorno vozilo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji se lahko potegujejo tudi samo za
del naročila: ali samo za specialna vozila, ali
samo za dostavna vozila ali samo za srednje
enoprostorno vozilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila: okvirna
vrednost celotnega naročila je 29,000.000
SIT.

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

– za specialna vozila: 18,000.000 SIT,
– za dostavna vozila: 8,000.000 SIT,
– za enoprostorno vozilo: 3,000.000

SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

bava čim prej, najkasneje pa 15. 11. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

zadnji rok dobave je 15. 11. 2000 (pogoj
naročnika).

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se dobi na naslovu:
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij –
tajništvo, Tivolska 50 – 13. nadstropje, Ljub-
ljana. Dvig je možen samo osebno s pisnim
pooblastilom.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do dneva oddaje
ponudb.

(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 potrebno
predložiti do 30. 6. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: v vložišče ali tajništvo naroč-
nika.

8. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 5. 7.
2000 ob 9. uri, v sejni sobi na naslovu
naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: naročnik zahteva bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
od ponudbene vrednosti, če skupna vred-
nost ponudbe presega vrednost
25,000.000 SIT, oziroma ne glede na
vrednost, če ponudnik daje ponudbo za
specialna vozila.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo naročila je po
dobavi 30 dni po izstavitvi računa.

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:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifika-
cijami za prodajo predmeta javnega naro-
čila. Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti
mora poravnane vse davčne in druge z
zakonom določene obveznosti. Podrobnej-
še zahteve so podane v razpisni dokumen-
taciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do datuma, ki je dolo-
čen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbor: cena 80%, rok dobave 10% in rok
plačila 10%.

Vsi ponudniki, ki se zanimajo za oddajo
ponudbe za specialna vozila, imajo mož-
nost ogleda vzorčnega vozila na lokaciji: Za-
vod za prestajanje kazni zapora Ljubljana,
Povšetova ul. 5, tel. 061/300-55-32, kon-
taktna oseba Franc Misja. Ogled vzorčnega
vozila je možen le po predhodni najavi in
dogovoru po telefonu. Ogled ni pogoj, je pa
priporočljiv in zaželjen za natančno izdelavo
po željah naročnika.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Božidar Peteh, tel.

061/17-85-256, ali Gabrijel Učakar, tel.
061/17-85-650.

16., 17.
Uprava za izvrševanje

kazenskih sankcij

Št. 1139/1-2000 Ob-28932
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,
Gosposvetska ul. 12, 4000 Kranj, faks
064/226-702.

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

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

trebno dobaviti: nakup računalniške opre-
me.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj mora zagotoviti 100% razpisane vr-
ste materiala.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,800.000 SIT.

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

letu 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno varstvo Kranj, Gospos-
vetska ul. 12, 4000 Kranj, tajništvo, tel.
064/282-623, faks 064/226-702.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 6. 2000,
med 8. in 12. uro, po enodnevni predhodni
najavi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR 51500-603-30393.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 23. 6. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno var-
stvo Kranj, Gosposvetska ul. 12, 4000
Kranj. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpi-
raj” in s številko javnega razpisa, objavljene-
ga v Uradnem listu RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 6. 2000 ob
11. uri, na naslovu: Zavod za zdravstveno
varstvo Kranj, Gosposvetska ul. 12, 4000
Kranj, pritličje, sejna soba.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 6. 2000 po
9. uri.
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14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije, povezane s tem javnim
naročilom, se sprejemajo do 28. 4. 2000
po faksu 064/226-702. Kontaktna oseba:
Janez Petrič.

16., 17.
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Ob-28933
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Zalog, Cerutova 7,
1129 Ljubljana.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Zalog,
Cerutova 7, 1129 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:

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

va in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
orientacijska letna vrednost 13,670.000
SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki –
1,932.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki – 3,094.000
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe –
170.000 SIT,

4. jajca – 120.000 SIT,
5. olja in izdelki – 200.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –

1,677.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje – 335.000 SIT,
8. sadni sokovi – 877.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

350.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –

275.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi – 3,433.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –

1,207.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave živil od 1. 9. 2000 do
31. 8. 2002.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 2002.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Zalog, Cerutova 7, 1129 Ljub-
ljana, v tajništvu šole, vsak dan od 9. do 12.
ure, od 2. 6. 2000 dalje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 6. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v ceno je
vključen 19% DDV) na žiro račun šole, št.
50103-603-46119.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 6. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Zalog, Ceru-
tova 7, 1129 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 6. 2000 ob 10. uri, v prostorih Osnov-
ne šole Zalog, Cerutova 7, 1129 Ljubljana.

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, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni do-
bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

ostale strokovne delavce.
13. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 21. 6. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
niku: Osnovna šola Zalog, Cerutova 7, 1129
Ljubljana, pri Mileni Mirkov ali Jerneji Upelj,
tel. 061/481-736, faks 061/481-024.

16., 17.
Osnovna šola Zalog

Št. 01371/00 Ob-28935
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (na-
bava 449-2302), faks 062/449-2311.

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

3. (a) Kraj dobave: PC Maribor in PC
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 200 kosov poštnih zaboj-
nikov za prevoz poštnih vreč in paketov
(PVZ), 50 kosov poštnih zabojnikov za
prevoz prismarnic (PZ).

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

25,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 30

dni po podpisu pogodbe izdelati prototip,
60 dni od potrditve oziroma modifikacije
prototipa izdelati kompletno naročilo.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 11. 2000.

6. (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 (449-2302), faks
062/449-2311, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman ali
splošna položnica, žiro račun
51800-601-180.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200
(449-2302), faks 062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 7. 2000 ob 10. uri, III. nadstropje, upra-
va, Slomškov trg 10, Maribor.

9., 10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

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

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

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

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti, kolikor vrednost ponudbe prese-
ga 25,000.000 SIT brez DDV,

– 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 blokad žiro računa iz
obrazca BON 2, zap. št. 6, največ 10 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki vo-
di njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran več kot 10 dni,
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– 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 izpolnil po-
godbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb ali
ni dostavil originalnih dokumentov, ki niso
starejši kot 30 dni oziroma notarsko overje-
ne fotokopije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 8. 2000.

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

– ponudbena cena 30 točk,
– reference na trgu 30 točk (po prilože-

nih referenčnih potrdilih).
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: najkasneje do 23. 6. 2000.
16., 17.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 126 Ob-28936
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zavod za farmacijo in za preizku-
šanje zdravil, Ljubljana, Ptujska 21, faks
061/300-37-01.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Ptujska 21.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: laboratorijska oprema –
dezintometer.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,500.000 SIT.

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
PRO’ 55, Biro za projektiranje in inženiring,
d.o.o., Ziherlova 2, Ljubljana – Majda Stei-
ner, tel. 283-55-96.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (z DDV), ŽR
50101-601-57273 (PRO’ 55, d.o.o.).

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: do 19. 6. 2000
do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: PRO’ 55, Biro za projektira-
nje in inženiring, d.o.o., 1000 Ljubljana,
Ziherlova 2.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”, z
navedbo predmeta naročila.

8. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 19. 6.
2000 ob 13. uri, v prostorih Zavoda za
farmacijo in preizkušanje zdravil, Ljubljana,
Ptujska 21.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-

snost ponudbe: za resnost ponudbe se
zahteva brezpogojna bančna garancija za
resnost ponudbe, plačljiva na prvi poziv, v
višini 3% od vrednosti javnega razpisa, ve-
ljavna do 19. 9. 2000, tj. garancija na
obrazcu, ki je sestavni del navodil o vrstah
finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki
zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti
v postopku javnega naročanja (Ur. l. RS,
št. 73/97).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila je 30 dni po
dobavi in potrditvi s strani naročnika (navo-
dilo o izvrševanju proračuna, Ur. l. RS, št.
13 z dne 1. 3. 1996).

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 6. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): točko-
vana merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji (reference – 10 točk, rok – 10 točk,
cena – 30 točk, finančna sposobnost – 5
točk, garancija – 5 točk, servis – 20 točk,
skladnost vsebine ponudbe – 20 točk).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora biti sestavljena na origi-
nalnih popisih.

Investitor si pridržuje pravico do naročila
v zmanjšanem obsegu od razpisanega. Ra-
čunske napake gredo v škodo ponudniku
(pri merilih za dodelitev naročila).

16., 17.
PRO’ 55, d.o.o., po pooblastilu

Zavoda za farmacijo in
preizkušanje zdravil

Ob-28941
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Ptuj, Volkmerjeva
10, 2250 Ptuj, 062/771-453.

2. Način  izbire  najugodnejšega  po-
nudnika (3. člen ZJN): z javnim razpisom
za izbiro izvajalca brez omejitev (3. člen
ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Ptuj, Volkmerjeva 10
in enota Muretinci 45, Gorišnica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago in
pralna ter čistilna sredstva in papirna
galanterija po skupinah, z ocenjenimi vred-
nostmi:

A) kruh in pekovsko pecivo: 5,000.000
SIT,

B) mleko in mlečni izdelki: 14,000.000
SIT,

C) goveje meso in teletina: 12,000.000
SIT,

D) ostale vrste mesa in mesni izdelki:
19,000.000 SIT,

E) sveže sadje in zelenjava: 13,000.000
SIT,

F) splošno prehrambeno blago:
28,000.000 SIT,

G) pralna in čistilna sredstva ter papirna
galanterija: 8,000.000 SIT.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje za dobavo blaga v
posamezni skupini, vendar mora zagotavlja-
ti 100% dobavo blaga posamezne skupine,
na katero se prijavlja.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
99,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: navede-
na ob vrstah blaga v točki 3 pod oznako (b).

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivna dobava blaga od 1. 9. 2000 do
31. 8. 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
upokojencev Ptuj, Volkmerjeva 10, 2250
Ptuj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 5. 6. 2000 do
vključno 12. 6. 2000, od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 7.000 SIT na ŽR št.
52400-603-30575.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 7. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom upokojencev Ptuj, Volk-
merjeva 10, 2250 Ptuj, z navedenimi ozna-
kami po razpisni dokumentaciji.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 7. 2000 ob 13. uri, v sejni sobi Doma
upokojencev Ptuj, Volkmerjeva 10, 2250
Ptuj.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% raz-
pisane vrednosti posamezne skupine, na
katero se prijavlja.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok
30 dni od prejema računa.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni po odpi-
ranju ponudb oziroma do sklenitve pogod-
be z naročnikom.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): popol-
nost ponudbe, finančno stanje ponudnika,
kvaliteta, cena, asortiman, dobavni in plačil-
ni pogoji in pogoji za izpolnitev obveznosti
(kot v razpisni dokumentaciji).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– revizija pri posamezni skupini ali pod-
skupini razpisanega blaga ne zadrži izvrši-
tve sklepa pri ostalih skupinah blaga;

– kontaktna oseba Antonija Žumbar, tel.
787-401, v času od 5. 6. 2000 do 23. 6.
2000, vsak delovnik od 7.30 do 9. ure.

16., 17.
Dom upokojencev Ptuj
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Ob-28943
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dijaški dom Murska Sobota, Tomši-
čeva 15, 9000 Murska Sobota.

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

3. (a) Kraj dobave: Dijaški dom Murska
Sobota, Tomšičeva 15, 9000 Murska So-
bota.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:

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

va in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
orientacijska letna vrednost 17,720.000 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki –
1,600.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki – 7,000.000
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe –
600.000 SIT,

4. jajca – 300.000 SIT,
5. olja in izdelki – 770.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –

1,700.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje – 1,000.000 SIT,
8. sadni sokovi – 650.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

800.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –

800.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi – 1,200.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –

1,300.000 SIT.
4. Datum dobave živil: od 1. 9. 2000 do

31. 8. 2002.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 8. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Di-
jaški dom Murska Sobota, Tomšičeva 15,
9000 Murska Sobota – v tajništvu doma
vsak dan od 9. do 12. ure, od 2. 6. 2000
dalje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 6. 2000 do
12. ure.

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

na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v ceno je
vključen 19% DDV) na žiro račun doma št.
51900-603-30463.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 6. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dijaški dom Murska Sobota,
Tomšičeva 15, 9000 Murska Sobota.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 6. 2000 ob 11. uri, v prostorih Di-
jaškega doma Murska Sobota, Tomšičeva
15, 9000 Murska Sobota.

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, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni do-
bavitelj, z možnostjo sodelovanja podizva-
jalcev, ki jih navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

ostale strokovne delavce.
13. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 20. 6. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Dijaški dom Murska Sobota, Tomši-
čeva 15, 9000 Murska Sobota, tel.
069/300-310, ravnateljica ga. Berden.

16., 17.
Dijaški dom Murska Sobota

Št. 38/2000 Ob-28945
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Trebnje, Kidričeva 11,
Trebnje, tel. 068/44-046, faks
068/44-096.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Treb-
nje, Kidričeva 11, Trebnje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

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

skupinah ali pa za celoto. Ponudba ponud-
nika, ki se bo potegoval samo za del skupi-
ne, se bo štela za nepopolno in se ne bo
obravnavala.

1. meso in mesni izdelki,
2. kruh in pekovski izdelki,
3. paštete,
4. ribe,
5. jajca,
6. krompir,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. sveže sadje in zelenjava,
9. konzervirana živila,
10. sokovi in sirupi,
11. olja, margarina, sladkor,
12. testenine in zmrznjeni izdelki,
13. ostalo prehrambeno blago,
14. začimbe, dodatki k jedem.

Dobava živil po vseh skupinah je sukce-
sivna.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
25,535.013 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroči-
lo se deli na štirinajst skupin, in sicer:

1. meso in mesni izdelki (6,312.312
SIT),

2. kruh in pekovski izdelki
(6,542.400 SIT),

3. paštete (625.644 SIT),
4. ribe (175.500 SIT),
5. jajca (123.120 SIT),
6. krompir (108.000 SIT),
7. mleko in mlečni izdelki (4,946.500

SIT),
8. sveže sadje in zelenjava

(1,404.720 SIT),
9. konzervirana živila (1,770.200

SIT),
10. sokovi in sirupi (875.772 SIT),
11. olja, margarina, sladkor (400.977

SIT),
12. testenine in zmrznjeni izdelki

(820.880 SIT),
13. ostalo prehrambeno blago

(701.038 SIT),
14. začimbe, dodatki k jedem

(727.950 SIT).
Količine živil po posamezni skupini so

opredeljene v razpisni dokumentaciji.
4. Datum dobave, če je predvideno: od

1. 9. 2000 do 1. 9. 2001, in sicer sukce-
sivno.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 9. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Trebnje, Kidričeva 11, 8210
Trebnje, računovodstvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan, vključno
do 3. 7. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
52120-603-32083, ali v gotovini na sede-
žu naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo
osebno oddane do 4. 7. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Trebnje, Ki-
dričeva 11, Trebnje, v zapečateni kuverti z
oznako: “Ponudba – Ne odpiraj” in številka
te objave.
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Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo skupno za Os-
novne šole Trebnje, Veliki Gaber, Šentru-
pert, Mirna in Mokronog, dne 4. 7. 2000
ob 12. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: za zavarovanje resnosti po-
nudbe je potrebno predložiti bančno ga-
rancijo v višini 10% ponudbene vrednosti.
Naročnik ne zahteva bančne garancije za
resnost ponudbe, če se naročilo oddaja
po sklopih in je vrednost posameznega
sklopa ali sklopov nižja od zneska, ki je
določen v 10. členu zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije, ponudnik
pa predloži ponudbo le za en sklop ali več
sklopov, katerih vrednost je nižja od zne-
ska, ki je določen za posamezno prora-
čunsko obdobje v predpisu, ki ureja izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije. Od-
dati mora menico v višini 10% ponujene
vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se
financira v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna RS, navodili o izvrševanju pro-
računa in v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, sa-
mostojni dobavitelji z možnostjo sodelova-
nja podizvajalcev, ki se jih v ponudbi nave-
de. Naročnik za posamezno skupino lahko
izbere dva ponudnika.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do začetka odpiranja
ponudb, do 4. 7. 2000 do 11. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merilo
za dodelitev naročila je ponudbena cena in
ostala merila, ki so navedena v razpisni
dokumentaciji, reference na področju
predmeta javnega naročanja, dosedanje iz-
kušnje na področju javnega naročanja s
priporočili naročnikov, sposobnost rednih
sukcesivnih dobav naročniku, na način, kot
jo zahteva naročnik, kvaliteta izdelkov, pla-
čilni roki. Naročnik ni vezan skleniti pogod-
be s ponudnikom z najnižjo ponudbeno
ceno. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 14 dneh po odpiranju
ponudb.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki zahtevajo samo v pisni obliki na
naslovu: Osnovna šola Trebnje, Kidričeva
11, Trebnje, do tri dni pred javnim odpira-
njem ponudb.

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

čilo: ponovitev razpisa.
Osnovna šola Trebnje

Ob-28947
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Mokronog, Gubčeva
cesta 4, Mokronog, tel. 068/499-510, faks
068/499-510.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Mokro-
nog, Gubčeva cesta 4, Mokronog.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

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

Ponudba ponudnika, ki se bo potegoval
samo za del skupine, se bo štela za nepo-
polno in se ne bo obravnavala.

Skupine:
1. meso in mesni izdelki,
2. ribe,
3. kruh in pekovski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. pecivo in slaščičarski izdelki,
6. sveže sadje in zelenjava,
7. konzervirana živila,
8. sokovi in sirupi,
9. zamrznjeni izdelki,
10. začimbe, čaji in drugi dodatki je-

dem,
11. ostalo prehrambeno blago.

Dobava živil po vseh skupinah je sukce-
sivna.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,867.391 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroči-
lo se deli na enajst skupin, in sicer:

1. skupina: meso in mesni izdelki:
3,785.910 SIT,

2. skupina: ribe: 180.500 SIT,
3. skupina: kruh in pekovski izdelki:

2,350.000 SIT,
4. skupina: mleko in mlečni izdelki:

1,277.746 SIT,
5. skupina: pecivo in slaščičarski iz-

delki: 825.900 SIT,
6. skupina: sveže sadje in zelenjava:

782.537 SIT,
7. skupina: konzervirana živila:

346.176 SIT,
8. skupina: sokovi in sirupi: 385.884

SIT,
9. skupina: zamrznjeni izdelki:

357.388 SIT,
10. skupina: začimbe, čaji in drugi

dodatki jedem: 386.411 SIT,
11. skupina: ostalo prehrambeno bla-

go: 1,188.939 SIT.
Količine živil po posamezni skupini so

opredeljene v razpisni dokumentaciji.
4. Datum dobave, če je predvideno: od

1. 9. 2000 do 1. 9. 2001, in sicer sukce-
sivno.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 9. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Mokronog, Gubčeva cesta 4,
Mokronog, računovodstvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan, vključno
do 3. 7. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
52120-603-32062, ali v gotovini na sede-
žu naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo
osebno oddane do 4. 7. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Mokronog,
Gubčeva cesta 4, Mokronog, v zapečateni
kuverti z oznako: “Ponudba – Ne odpiraj” in
številka te objave. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo skupno za Os-
novne šole Trebnje, Veliki Gaber, Šentru-
pert, Mirna in Mokronog, dne 4. 7. 2000
ob 12. uri, v prostorih tajništva Osnovne
šole Trebnje, Kidričeva 11, Trebnje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik ne zahteva bančne ga-
rancije za resnost ponudbe, zahteva pa
predložitev menice do višine 10% ponud-
bene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se fi-
nancira v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna RS, navodili o izvrševanju
proračuna in v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, sa-
mostojni dobavitelji z možnostjo sodelova-
nja podizvajalcev, ki se jih v ponudbi nave-
de. Naročnik za posamezno skupino lahko
izbere dva ponudnika.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do začetka odpiranja
ponudb, do 4. 7. 2000 do 11. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merilo
za dodelitev naročila je ponudbena cena in
ostala merila, ki so navedena v razpisni
dokumentaciji, reference na področju
predmeta javnega naročanja, dosedanje iz-
kušnje na področju javnega naročanja s
priporočili naročnikov, sposobnost rednih
sukcesivnih dobav naročniku, na način, kot
jo zahteva naročnik, kvaliteta izdelkov, pla-
čilni roki. Naročnik ni vezan skleniti pogod-
be s ponudnikom z najnižjo ponudbeno
ceno. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 14 dneh po odpiranju
ponudb.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki zahtevajo samo v pisni obliki na
naslovu: Osnovna šola Mokronog, Gubče-
va cesta 4, Mokronog, do tri dni pred jav-
nim odpiranjem ponudb.
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16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo: ponovitev razpisa.
Osnovna šola Mokronog

Ob-28949
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Osnovna šola Mirna, Cesta na Fu-
žine 1, Mirna, tel. 07/31-35-162, faks
07/34-35-170.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Mirna,
Cesta na Fužine 1, Mirna.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročila po
skupinah ali pa za celoto. Ponudba ponud-
nika, ki se bo potegoval samo za del skupi-
ne, se bo štela za nepopolno in se ne bo
obravnavala.

1. meso in mesni izdelki,
2. kruh in pekovski izdelki,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. paštete,
5. ribe,
6. jajca,
7. krompir,
8. pecivo in slaščičarski izdelki,
9. sokovi in sirupi,
10. sveže sadje in zelenjava,
11. konzervirano sadje, zelenjava in

ostala živila,
12. začimbe, čaji in drugi dodatki k

jedem,
13. olje, margarine, sladkor,
14. testenine in zamrznjeni izdelki,
15. ostalo prehrambeno blago.

Dobava živil po vseh skupinah je sukce-
sivna.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
19,550.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroči-
lo se deli na petnajst skupin, in sicer:

1. skupina: meso in mesni izdelki:
5,650.000 SIT,

2. skupina: kruh in pekovski izdelki:
4,400.000 SIT,

3. skupina: mleko in mlečni izdelki:
2,000.000 SIT,

4. skupina: paštete: 400.000 SIT,
5. skupina: ribe: 200.000 SIT,
6. skupina: jajca: 120.000 SIT,
7. skupina: krompir: 450.000 SIT,
8. skupina: pecivo in slaščičarski iz-

delki: 750.000 SIT,
9. skupina: sokovi in sirupi: 450.000

SIT,
10. skupina: sveže sadje in zelenja-

va: 1,500.000 SIT,
11. skupina: konzervirano sadje, ze-

lenjava in ostala živila: 650.000 SIT,
12. skupina: začimbe, čaji in drugi

dodatki k jedem: 750.000 SIT,
13. skupina: olje, margarine, sladkor:

670.000 SIT,
14. skupina: testenine in zamrznjeni

izdelki: 650.000 SIT,

15. skupina: ostalo prehrambeno bla-
go: 910.000 SIT.

Količine živil po posamezni skupini so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 9. 2000 do 1. 9. 2001, in sicer sukce-
sivno.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 9. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Mirna, Cesta na Fužine 1, Mir-
na, računovodstvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan, vključno
do 3. 7. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
52120-603-32067, ali v gotovini na sede-
žu naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo
osebno oddane do 4. 7. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Mirna, Cesta
na Fužine 1, Mirna, v zapečateni kuverti z
oznako: “Ponudba – Ne odpiraj” in številka
te objave. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo skupno za Os-
novne šole Trebnje, Veliki Gaber, Šentru-
pert, Mirna in Mokronog, dne 4. 7. 2000
ob 12. uri, v prostorih tajništva Osnovne
šole Trebnje, Kidričeva 11, Trebnje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik ne zahteva bančne ga-
rancije za resnost ponudbe, zahteva pa
predložitev menice do višine 10% ponud-
bene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, sa-
mostojni dobavitelji z možnostjo sodelova-
nja podizvajalcev, ki se jih v ponudbi nave-
de. Naročnik za posamezno skupino lahko
izbere dva ponudnika.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do začetka odpiranja
ponudb, do 4. 7. 2000 do 11. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merilo
za dodelitev naročila je ponudbena cena in
ostala merila, ki so navedena v razpisni
dokumentaciji, reference na področju
predmeta javnega naročanja, dosedanje iz-
kušnje na področju javnega naročanja s
priporočili naročnikov, sposobnost rednih
sukcesivnih dobav naročniku, na način, kot

jo zahteva naročnik, kvaliteta izdelkov, pla-
čilni roki. Naročnik ni vezan skleniti pogod-
be s ponudnikom z najnižjo ponudbeno ce-
no. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje v 14 dneh po odpiranju
ponudb.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki zahtevajo samo v pisni obliki na
naslovu: Osnovna šola Mirna, Cesta na Fu-
žine 1, Mirna, do tri dni pred javnim odpira-
njem ponudb.

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

čilo: ponovitev razpisa.
Osnovna šola Mirna

Ob-28950
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Osnovna šola Veliki Gaber, Veliki
Gaber 41, 8213 Veliki Gaber, tel.
068/469-110, faks 068/469-111.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Veliki
Gaber, Veliki Gaber 41, 8213 Veliki Gaber.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročila po
skupinah ali pa za celoto. Ponudba ponud-
nika, ki se bo potegoval samo za del skupi-
ne, se bo štela za nepopolno in se ne bo
obravnavala.

1. meso in mesni izdelki,
2. ribe,
3. kruh in pekovski izdelki,
4. pecivo in slaščičarski izdelki,
5. mleko in mlečni izdelki,
6. sveže in vloženo sadje ter zele-

njava,
7. ostala živila.

Dobava živil po vseh skupinah je sukce-
sivna.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,200.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroči-
lo se deli na sedem skupin, in sicer:

1. skupina: meso in mesni izdelki:
2,800.000 SIT,

2. skupina: ribe: 300.000 SIT,
3. skupina: kruh in pekovski izdelki:

1,300.000 SIT,
4. skupina: pecivo in slaščičarski iz-

delki: 700.000 SIT,
5. skupina: mleko in mlečni izdelki:

1,000.000 SIT,
6. skupina: sveže in vloženo sadje ter

zelenjava: 1,300.000 SIT,
7. skupina: ostala živila: 1,800.000

SIT.
Količine živil po posamezni skupini so

opredeljene v razpisni dokumentaciji.
4. Datum dobave, če je predvideno: od

1. 9. 2000 do 1. 9. 2001, in sicer sukce-
sivno.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 9. 2001.



Stran 4580 / Št. 48 / 2. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Veliki Gaber, Veliki Gaber 41,
8213 Veliki Gaber, računovodstvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan, vključno
do 3. 7. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
52120-603-32099, ali v gotovini na sede-
žu naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo
osebno oddane do 4. 7. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Veliki Gaber,
Veliki Gaber 41, 8213 Veliki Gaber, v zape-
čateni kuverti z oznako: “Ponudba – Ne
odpiraj” in številka te objave. Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo skupno za Os-
novne šole Trebnje, Veliki Gaber, Šentru-
pert, Mirna in Mokronog, dne 4. 7. 2000
ob 12. uri, v prostorih tajništva Osnovne
šole Trebnje, Kidričeva 11, Trebnje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik ne zahteva bančne ga-
rancije za resnost ponudbe, zahteva pa
predložitev menice do višine 10% ponud-
bene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, sa-
mostojni dobavitelji z možnostjo sodelo-
vanja podizvajalcev, ki se jih v ponudbi na-
vede.

Naročnik za posamezno skupino lahko
izbere dva ponudnika.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do začetka odpiranja
ponudb, do 4. 7. 2000 do 11. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merilo
za dodelitev naročila je ponudbena cena in
ostala merila, ki so navedena v razpisni do-
kumentaciji, reference na področju pred-
meta javnega naročanja, dosedanje izkuš-
nje na področju javnega naročanja s pripo-
ročili naročnikov, sposobnost rednih suk-
cesivnih dobav naročniku, na način, kot jo
zahteva naročnik, kvaliteta izdelkov, plačilni
roki. Naročnik ni vezan skleniti pogodbe s
ponudnikom z najnižjo ponudbeno ceno.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 14 dneh po odpiranju po-
nudb.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu lahko

ponudniki zahtevajo samo v pisni obliki na
naslovu: Osnovna šola Veliki Gaber, Veliki
Gaber 41, 8213 Veliki Gaber, do tri dni
pred javnim odpiranjem ponudb.

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

čilo: ponovitev razpisa.
Osnovna šola Veliki Gaber

Ob-28952
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola dr. Pavla Lunačka, Šen-
trupert 57, Šentrupert, tel. 068/40-006,
faks 068/40-006.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola dr. Pa-
vla Lunačka, Šentrupert 57, Šentrupert.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročila po
skupinah ali pa za celoto. Ponudba ponud-
nika, ki se bo potegoval samo za del skupi-
ne, se bo štela za nepopolno in se ne bo
obravnavala.

1. meso in mesni izdelki,
2. ribe,
3. kruh in pekovski izdelki,
4. pecivo,
5. zamrznjena živila,
6. mlevski izdelki in testenine,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. sadje,
9. zelenjava,
10. sokovi in sirupi,
11. čaji, namazi, pudingi, dodatki je-

dem,
12. konzervirana živila,
13. drugo prehrambeno blago.

Dobava živil po vseh skupinah je sukce-
sivna.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,040.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroči-
lo se deli na trinajst skupin, in sicer:

1. skupina: meso in mesni izdelki:
2,800.000 SIT,

2. skupina: ribe: 230.000 SIT,
3. skupina: kruh in pekovski izdelki:

1,490.000 SIT,
4. skupina: pecivo: 455.000 SIT,
5. skupina: zamrznjena živila:

295.000 SIT,
6. skupina: mlevski izdelki in testeni-

ne: 445.000 SIT,
7. skupina: mleko in mlečni izdelki:

670.000 SIT,
8. skupina: sadje: 690.000 SIT,
9. skupina: zelenjava: 530.000 SIT,
10. skupina: sokovi in sirupi:

215.000 SIT,
11. skupina: čaji, namazi, pudingi, do-

datki jedem: 290.000 SIT,
12. skupina: konzervirana živila:

350.000 SIT,
13. skupina: drugo prehrambeno bla-

go: 580.000 SIT.
Količine živil po posamezni skupini so

opredeljene v razpisni dokumentaciji.

4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 9. 2000 do 1. 9. 2001, in sicer sukce-
sivno.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 9. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola dr. Pavla Lunačka, Šentrupert
57, Šentrupert, računovodstvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan, vključno
do 3. 7. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
52120-603-32078, ali v gotovini na sede-
žu naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo
osebno oddane do 4. 7. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola dr. Pavla Lu-
načka, Šentrupert 57, Šentrupert, v zape-
čateni kuverti z oznako: “Ponudba – Ne
odpiraj” in številka te objave.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo skupno za Os-
novne šole Trebnje, Veliki Gaber, Šentru-
pert, Mirna in Mokronog, dne 4. 7. 2000
ob 12. uri, v prostorih tajništva Osnovne
šole Trebnje, Kidričeva 11, Trebnje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik ne zahteva bančne ga-
rancije za resnost ponudbe, zahteva pa
predložitev menice do višine 10% ponud-
bene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodba, samo-
stojni dobavitelji z možnostjo sodelovanja po-
dizvajalcev, ki se jih v ponudbi navede.

Naročnik za posamezno skupino lahko
izbere dva ponudnika.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do začetka odpiranja
ponudb, do 4. 7. 2000 do 11. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merilo
za dodelitev naročila je ponudbena cena in
ostala merila, ki so navedena v razpisni do-
kumentaciji, reference na področju pred-
meta javnega naročanja, dosedanje izkuš-
nje na področju javnega naročanja s pripo-
ročili naročnikov, sposobnost rednih suk-
cesivnih dobav naročniku, na način, kot jo
zahteva naročnik, kvaliteta izdelkov, plačilni
roki. Naročnik ni vezan skleniti pogodbe s
ponudnikom z najnižjo ponudbeno ceno.
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15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki zahtevajo samo v pisni obliki na
naslovu: Osnovna šola dr. Pavla Lunačka,
Šentrupert 57, Šentrupert, do tri dni pred
javnim odpiranjem ponudb.

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

čilo: ponovitev razpisa.
Osnovna šola dr. Pavla Lunačka,

Šentrupert

Ob-28971
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Ve-
trinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
062/222-241.

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

3. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
PE Ptuj, Ormoška cesta 26a, 2250 Ptuj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je dobava 23 kosov vakuumskih odklop-
nikov 24 kV.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

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

skladu z razpisno dokumentacijo: septem-
ber 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribu-
cijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul.
2, 2000 Maribor, v vložišču, soba 114, pr-
vo nadstropje, naslednji delovni dan po tej
objavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 14. 6. 2000, vsak
delovni dan med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentaci-
je je 10.000 SIT; v ceno je zajet tudi DDV.
Način plačila: virmansko na račun št.
51800-601-22802, ali na blagajni podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 3. 7. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Elektro Maribor, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, soba 114,
prvo nadstropje. Zaprte kuverte s ponudbo
morajo biti v levem spodnjem kotu označe-
ne z: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni raz-
pis”. Navedena mora biti številka objave v
Uradnem listu RS in predmet javnega razpi-
sa. Ponudbe morajo biti zapečatene.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 7. 2000 ob
12. uri, v prostorih Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, II. nadstrop-
je, v sejni sobi. Odpiranje vodi: Milan Než-
mah, univ. dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudnik mora predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5% ocenjene vrednosti naročila, z
veljavnostjo do izročitve bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
(160 dni).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 60 dni, od datuma izstavitve
računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o na-
kupu opreme, v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe od zadnjega
roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 160 dni od dneva odpiranja
ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60 točk; reference 15 točk; usposoblje-
nost kadrov 15 točk; plačilni pogoji 10 točk;
neurejenost dokumentacije minus 5 točk.
Merila so podrobno opisana in prikazana v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: poda jih kontaktna oseba naročnika
Bogomil Jelenc, univ. dipl. inž. el. in Milan
Nežmah, univ. dipl. org., tel.
062/22-00-132/127, do 21. 6. 2000,
vsak delovnik od 8. do 10. ure.

16., 17.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor

Št. 2.-2793/00 Ob-28928
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana, 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: mesto vgradnje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava in vgradnja mate-
riala in opreme za razširitev podatkov-
nega omrežja za Tehnični informacijski
sistem SŽ (TIS), in sicer;

Lot 1: Tanki odjemalci
Lot 2: Sistemi lokalnih omrežij (LAN) in

kabliranje
Lot 3: Sistem prostranega omrežja (WAN

in integracija).
(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: je sku-
paj 144,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: za Lot
1: 3 milijone SIT, za Lot 2: 46 milijonov SIT,
za Lot 3: 95 milijonov SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: za-
četek dobav je za vse Lote september
2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobav materiala in opreme: za
Lot 1: oktober 2000, za Lot 2 in 3: najka-
sneje 1. 12. 2000, zaključek storitev za
Lot 2 in Lot 3: izdelava projektne doku-
mentacije (PZI) september 2000, oziroma
v roku 30 dni po podpisu pogodbe, zaklju-
ček izvedbe sistemskih storitev (Lot 2 in
Lot 3) maj 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Služba za Informa-
cijski sistem in organizacijo, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, soba 525 a (Marina
Jankovec).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 16. junija 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo po-
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: 3. 7. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Slovenske železnice, d.d.,
Služba za Informacijski sistem in organizaci-
jo, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, soba
525 a (tajništvo).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 7. 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  stori-
tev, če ji bo dodeljeno javno naročilo:
joint-venture ali konzorcij, iz katerikoli dr-
žave 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 po-
nudb mora biti najmanj 90 dni od datuma
odpiranja ponudb.

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

– usposobljenost ponudnika, njegove re-
ference in tržni položaj 40%,
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– vrsta, zmogljivost, kakovost in perfor-
mance ponujenega materiala, opreme in
storitev 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.

Ob-28940
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona, številka telefaksa: Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel.
061/300-39-24, faks 061/300-39-12.

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

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

trebno dobaviti: 1 x RTG aparat za slika-
nje pljuč in skeleta.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

13,000.000 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:
Zdravstveni dom Ljubljana, Nabavna služba
(soba št. 33), Kotnikova 28, 1000 Ljublja-
na.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko s
potrdilom o vplačilu in fotokopijo potrdila o
registraciji dvignejo razpisno dokumentaci-
jo do 9. 6. 2000 do 14. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen) na bančni račun številka:
50101-603-48587, sklicna številka model
02 40-280-86.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 19. 6. 2000 do 11.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – Ponudba za JR – RTG apa-
rat/2000”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 6. 2000 ob 12. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ve-
lika sejna soba v kleti.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 5% od razpisane
vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 12 enakih me-
sečnih obrokov.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične  sposobnosti,  ki  jih  mora  izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: kot je zahtevano v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 19. 6. 2000
po 13. uri

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

– cena 40%,
– kvaliteta 40%,
– poprodajne storitve 20%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba: mag. Marjana Sever
Bračun, univ.dipl.ekon.

16., 17.
Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-28948
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Ve-
trinjska ul. 2, 2000 Maribor, telefaks
062/222-241.

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

3. (a) Kraj dobave: dobava na lokacije
navedene v razpisni dokumentaciji.

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

A. odklopniki 110 kV (6 kos),
B. odvodniki prenapetosti 110 kV (40

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

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
naročnik bo upošteval celovite ponudbe
in delne ponudbe po posameznih točkah
A, B.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
66,900.000 SIT.

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

A. 44,300.000 SIT,
B. 22,600.000 SIT.

4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

A. oktober 2000,
B. avgust 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolagu pri
naročniku, Splošno kadrovski sektor – vlo-
žišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/I.
nadst.), vsak delovni dan med 10. in 12.
uro.

(b) Datum  do  kdaj  je  možno  zahtevati
razpisno  dokumentacijo:  do  14. 6.  2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.
DDV je upoštevan v ceni.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 7. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: pri naročniku, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče, prevzemnik Mar-
jana Gredin (soba št. 114/ I. nadst.), Ve-
trinjska ul. 2, 2110 Maribor.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 7. 2000 ob 10. uri, pri naročniku, sejna

soba v II. nadstropju. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, univ. dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5 % od ocenjene vrednosti
naročila, z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 60 dni, od datuma izstavitve ra-
čuna.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o na-
kupu opreme v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti po-
nudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 160 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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

– ponudbena cena (50%),
– potrjene reference za opremo, ki je

predmet razpisa (40%),
– plačilni pogoji (6%),
– ISO standard(4%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovani do 21. 6. 2000. Kon-
taktna oseba naročnika je Božidar Govedič,
univ. dipl. inž. el.

16., 17.
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Maribor

Št. 0501/48-3-308/23 Ob-28951
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

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

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

3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-
nje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.

(b) Vrsta  in  količina  blaga,  ki  ga  je
potrebno  dobaviti:  predmet  delnega  po-
novnega  javnega  razpisa  je  izdelava  in
dobava  delov  policijskih  uniform,  in
sicer:
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Zap. št. Naziv opreme Količina
sklopa

1. sklop: Kombinezon za motorista
Gore-tex 70

2. sklop: Kapa s ščitnikom – modra 2.617
3. sklop: Nogavice letne 19.876

Nogavice zimske 8.126
Dokolenke 3.703

4. sklop: Vetrovka s podlogo – UKS 170
5. sklop: Emblem MNZ – vezen 7.817

Emblem POLICIJA – vezen 7.512
Našitek POLICIJA – vezen,
velik 3.342
Našitek POLICIJA – vezen,
mali 4.400
Emblem SE – vezen 230
Emblem UKS – vezen 75

6. sklop: Puli bombažni – moder 627
Majica siva 1.100

Vrsta, značilnosti in opis artiklov, ki so
predmet delnega ponovnega javnega razpi-
sa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
niki se lahko prijavijo za dobavo vseh arti-
klov v celoti (sklopi od 1. do 6.), ali za
posamezne sklope v celoti. Ponudniki se
ne morejo prijaviti za izdelavo in dobavo
posameznih artiklov iz posameznih sklopov.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost delnega ponovnega javnega
razpisa za vse sklope v celoti (od 1. do 6.)
je 40,694.523 SIT.

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

1. sklop: 7,861.280 SIT,
2. sklop: 7,733.235 SIT,
3. sklop: 10,293.890 SIT,
4. sklop: 4,220.250 SIT,
5. sklop: 5,715.442 SIT,
6. sklop: 4,870.426 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: naj-
kasnejši dobavni rok za sklop 5 (vezeni emb-
lemi in našitki) je 15. 9. 2000, za vse ostale
sklope (1., 2., 3., 4. in 6.) pa je dobavni rok
najkasneje do 30. 9. 2000.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
dvignejo na Ministrstvu za notranje zadeve
– Skupne službe, Sekcija za finančne in
materialno-tehnične zadeve, Vodovodna
93a, Ljubljana, pri Marti Pecarski, tel.
061/172-56-27, kontaktna oseba: Bojan
Šelih, tel. 061/172-56-22 ali
041/697-665.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
delnega ponovnega javnega razpisa v Urad-
nem listu RS do roka za oddajo ponudb, in
sicer od 12. do 14. ure, razen dnevov, ko
državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni os-
novni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
navedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo  o  vplačilu  6.000 SIT,  iz
katerega  mora  biti  jasno  razviden  točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 6.000 SIT, na-
čin plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 308-23-00.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 3. 7. 2000, najkasneje do
14. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 7. 2000,
ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: pogoji so podani v razpisni doku-
mentaciji.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o iz-
delavi in dobavi delov policijskih uniform, v
skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti po-
nudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 130 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
kvaliteta vzorca, finančno stanje ponudnika,
urejenost sistema kakovosti in reference s
področja javnih naročil.

Največje število točk, ki jih lahko
ponudbe prejmejo za ceno je 4,5 točke,
za kvaliteto vzorca 2,1 točke, za finančno
stanje  ponudnika  0,6  točke,  za  ureje-
nost  sistema  kakovosti  0,2  točke  ter  za
reference  s  področja  javnih  naročil  0,2
točke.

Pri ocenjevanju ponudb za sklopa z za-
porednima številkama 2 in 6 se bo uporabi-
lo še merilo: kvaliteta tkanine ali pletenine,
iz katere je izdelan artikel. Največje število
točk za to merilo je 2,1 točk.

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: Uradni list

RS, št. 88, z dne 29. 10. 1999, objava št.
13872.

17.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 268/2000 Ob-28955
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovensko narodno gledališče Dra-
ma Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana;
061/223-885.

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

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

no dobaviti: reflektorji (PC, fresnel, profil-
ni, day light, PAR, moving in oprema po
spisku).

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: da.
Dobavitelj se lahko poteguje za posamezne
tipe.

č) Ocenjena  vrednost  naročila:  do
14 milijonov SIT.

4. Datum dobave: poletje 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: se-
dež naročnika pri Lidiji Toroš, tel.
061/221-462.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 5. do 16. 6. 2000
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5000 SIT, ŽR
50100-603-56416.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 6. 2000, 10. ura.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Tajništvo, SNG Drama, Er-
javčeva 1, 1000 Ljubljana. Ponudniki mora-
jo predložiti svojo ponudbo na naslov na-
ročnika v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj - ponudba za nakup reflektorjev”.

8. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
27. 6. 2000, sedež naročnika, sejna soba
št. 409, 12. ura.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: navedena so v razpisni dokumen-
taciji in so skladna z navodilom v Ur. l. RS,
št. 73/97.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: proračunska
sredstva.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravne osebe. Podrobnejša določila so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od skrajnega ro-
ka za predložitev ponudb do konca zahte-
vane veljavnosti ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila: natanč-
no so navedena v razpisni dokumentaciji in
so skladna z 12. čl. ZJN). Merila so: tehnič-
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ne lastnosti svetil, skupna cena, izpolnjeva-
nje zahtev naročnika v razmerju 1:1:1.

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

16., 17.
SNG Drama

Št. 35201-013/2000 Ob-29006
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje, 03/ 42-65-814.

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

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

trebno dobaviti: kurilno EL olje.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj bo izbran za celotno količino.

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

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

četek od izdaje sklepa.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000 oziroma do izbire novega do-
bavitelja.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Celje, tajništvo občinske
uprave, Trg celjskih knezov 9, Celje, tel.
03/42-65-706.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno dvigniti od 6. 6. 2000 do
12. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 10.000 SIT z upoštevanim 19%
DDV. Znesek se nakaže na ŽR
50700-630-7010105.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 23. 6. 2000 do 11.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Mestna občina Celje, Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje, oddane v
zapečateni pisemski ovojnici in označene z
oznako “Ne odpiraj – ponudba – gorivo“.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja. Ponudba pa je veljavna, če je
prispela pravočasno in je označena v skla-
du z zahtevami razpisne dokumentacije.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 6. 2000 ob 10.15.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremenljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija v višini
5% vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do
izbire ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: nad 30 dni od uradne-
ga prejema fakture.

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:

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

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe,

– da ima veljavno registracijo in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti (odloč-
ba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti),

– dokazila o finančnem stanju ponudni-
ka (BON 1 in BON 2 ali BON 3) samostojni
podjetniki potrdilo o povprečnem stanju na
ŽR v zadnjih treh mesecih,

– dokazilo, da firma ni v postopku steča-
ja oziroma prisilne poravnave,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov, vendar ne starejše od
30 dni do 24 ur pred javnim odpiranjem
ponudb.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji po-
nudbe ponudniki ne smejo umakniti po-
nudbe.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način meril – 21. člen ZJN): kvaliteta, cena,
reference.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Polona Kumer, univ.
dipl. prav., tel. 03/42-65-814.

16., 17.
Mestna občina Celje

Št. 8305-0002/2000 Ob-29016
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje, 03/42-65-802.

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

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

trebno dobaviti: nabava pisarniškega ma-
teriala po skupinah:

I. skupina: registratorji, papir, mape in
zvezki,

II. skupina: tonerji, trakovi za printerje,
fakse in računske stroje,

III. skupina: kuverte in obrazci,
IV. skupina: ostali material po specifika-

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

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje (sodeluje) za do-
bavo blaga v celoti ali pa po skupinah iz
razpisne dokumentacije.

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

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

I. skupina: 1,500.000 SIT,
II. skupina: 500.000 SIT,
III. skupina: 1,500.000 SIT,
IV. skupina: 1,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: za-

četek od izdaje sklepa.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

zaključek 31. 12. 2000 oziroma do izbire
novega dobavitelja.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9,
3000 Celje, tajništvo občinske uprave.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati od 5. 6. 2000 do
12. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 10.000 SIT z upoštevanim 19%
DDV. Znesek se nakaže na ŽR
50700-630-7010105.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 23. 6. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Mestna občina Celje, Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje, tajništvo ob-
činske uprave, oddane v zapečateni pisem-
ski ovojnici in označene z napisom “Ne od-
piraj – ponudba za pisarniški material“. Na
hrbtni strani mora biti naveden točen naslov
pošiljatelja. Ponudba pa je veljavna, če je
prispela pravočasno in je označena v skla-
du z zahtevami razpisne dokumentacije.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
26. 6. 2000 ob 9. uri, v prostorih Komunal-
ne direkcije Mestne občine Celje, Prešer-
nova 27/II, Celje v sejni sobi.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb in bodo sodelo-
vali pri samem odpiranju ponudb, morajo
predložiti podpisano in požigosano poobla-
stilo za zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremenljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudnik mora finančno za-
varovati ponudbo z bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 5% orientacijske
vrednosti javnega naročila za celoto ali za
posamezno skupino, za katero daje ponud-
bo, z veljavnostjo do 31. 8. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo izvršil
100% plačilo v roku 30 dni po opravljeni
dobavi blaga v skladišče naročnika.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

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

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe,

– da ima veljavno registracijo in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti (odloč-
ba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti),

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov, vendar ne starejše od
30 dni od objave tega javnega naročila,

– dokazilo o finančnem stanju ponudni-
ka (BON 1 in BON 2 ali BON 3) samostojni
podjetniki potrdilo o povprečnem stanju na
ŽR v zadnjih treh mesecih,

– dokazilo, da firma ni v postopku steča-
ja ali prisilne poravnave.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 24 ur pred javnim
odpiranjem ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način meril – 21. člen ZJN): kvaliteta, cena,
reference.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Polona Kumer, univ.
dipl. prav., tel. 03/42-65-814.

Mestna občina Celje
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ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Razveljavitev
Št. 102 Ob-28785

Razveljavljamo javni razpis za adaptacijo
zdravniške posvetovalnice s pripadajočimi
prostori v Bolnišnici Golnik-KOPA, objavljen
v Uradnem listu RS, št. 6-7 z dne 28. 1.
2000, Ob-19498.

Razveljavitev razpisa je utemeljena z vlo-
žitvijo zahtevka za revizijo postopka izbire
izvajalca, ki ga je podala ena od udeleženih
strank v postopku in ugotovitve revizijske
komisije, da ponudba izbranega izvajalca ni
vsebovala vseh v razpisni dokumentaciji vse-
bovanih sestavin.

Bolnišnica Golnik
Klinični oddelek za pljučne

bolezni in alergijo, Golnik

Popravek
V javnem razpisu za zamenjavo in dopol-

nitev scenske razsvetljave z montažo, na-
ročnika Kulturni center – Delavski dom, Ce-
sta 9. avgusta 1, Zagorje ob Savi, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 41-42 z dne
19. 5. 2000, Ob-27621, se znesek za pla-
čilo razpisne dokumentacije v 7.(c) točki
pravilno glasi: 10.000 SIT.

Uredništvo

Popravek
Ob-29118

V javnem razpisu za gradnjo Pokrajinske
in študijske knjižnice v Murski Soboti, ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 39 z dne
12. 5. 2000, Ob-27061 se spremenijo na-
slednje točke in se glasijo:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 6. 2000 do 12.
ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 6. 2000 ob 13. uri v mali sejni sobi
Mestne občine Murska Sobota, Kardoše-
va 2, II. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v vrednosti 5% oce-
njene vrednosti z veljavnostjo 20. 9.
2000.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po roku za
oddajo ponudb. t.j. 20. 6. 2000 od 12.
ure naprej.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 35101-0032/99 Ob-28629
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Kamnik, Glavni trg 24,

1240 Kamnik, tel. 01/818-105, faks
01/818-119.

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

3. Kraj izvedbe del: Šmartno v Tuhinju,
Občina Kamnik.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in orientacijska vrednost: sanacija
strehe in stropa ter ureditev mansard-
nih prostorov za potrebe devetletke OŠ
Šmartno. Vrednost je navedena v razpisni
dokumentaciji.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso pred-
videne.

(b) Ali ponudnik ponudi samo svojo va-
riante: ne.

6. Datum predvidenega dokončanja del:
do 30. avgusta 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, soba
37a/II, med 8. in 10. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: še deseti dan po
objavi razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je vklju-
čen) je potrebno nakazati na žiro račun
Občine Kamnik, št.: 50140-630-810300.
Dokazilo  o  vplačilu  je  potrebno  obvezno
predložiti ob dvigu razpisne dokumenta-
cije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. 7. 2000 do 10.
ure, v vložišče Občine Kamnik.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik.

Ponudbe je potrebno oddati v zaprti ku-
verti z oznako: “Ne odpiraj! - Javni razpis za
sanacijo strehe in stropa ter ureditev man-
sardnih prostorov za potrebe devetletke OŠ
Šmartno“. Na kuverti mora biti tudi ime in
naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 7. 2000 ob 11. uri, v sejni sobi 9/P na
Občini Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: ponudbi je potrebno priložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, z veljavnostjo 60 dni po
zaključku razpisa.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: plačilo mesečnih situacij v rokih, ki
jih določa ZIPRO RS. Opcija ponudbe je
60 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: d.d., d.o.o., s.p.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
a) cena 85%
b) garancijski rok 5%
c) reference za enaka oziroma podobna

dela 5%
d) druge ugodnosti 5%.
15. Morebitne dodatne informacije po

predmetih razpisa: informacije o predmetu
iz javnega razpisa lahko dobite na tel.
01/818- 105 (Anton Kamin) in 01/818-114

(Mira Resnik) še v 10 dneh po objavi v
Uradnem listu RS.

17., 18.
Občina Kamnik

Št. 35101-0064/99 Ob-28630
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Kamnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, tel. št. 01-818-105, faks št.
01-818-119.

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

3. Kraj izvedbe del: Športna dvorana pri
OŠ F. Albrehta, Občina Kamnik.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in orientacijska vrednost: dobava in
položitev ploskovno elastičnega šport-
nega poda v športni dvorani OŠ Frana
Albrehta; orientacijska vrednost del je
30,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Variante niso predvidene.
(b) Ali ponudnik ponudi samo svojo va-

riante: ne.
6. Datum predvidenega dokončanja del:

do 25. avgusta 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kamnik, Glavni trg 24 – Kamnik; soba
37a/II med 8. in 10. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: še deseti dan po
objavi razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je vklju-
čen) je potrebno nakazati na žiro račun Ob-
čine Kamnik, št. 50140-630-810300. Do-
kazilo o vplačilu je potrebno obvezno pred-
ložiti ob dvigu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. 7. 2000 do 10.
ure v vložišče Občine Kamnik.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik.

Ponudbe je potrebno oddati v zaprti ku-
verti z oznako: “Ne odpiraj! - Javni razpis za
dobavo in položitev ploskovno elastičnega
športnega poda v športni dvorani OŠ Frana
Albrehta.“ Na kuverti mora biti tudi ime in
naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 7. 2000 ob 12. uri v sejni sobi 9/P na
Občini Kamnik, Glavni trg 24 – Kamnik.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: ponudbi je potrebno priložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT z veljavnostjo 60 dni po za-
ključku razpisa.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila: plačilo mesečnih situacij v rokih, ki jih
določa ZIPRO RS. Opcija ponudbe je 60 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: d.d., d.o.o., s.p.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. cena – 85%,
2. garancijski rok – 5%,
3. reference za enaka oziroma po-

dobna dela – 5%,
4. druge ugodnosti – 5%.



Stran 4586 / Št. 48 / 2. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

15. Morebitne dodatne informacije po
predmetih razpisa: informacije o predmetu
iz javnega razpisa lahko dobite na tel.
01-818- 105 (Anton Kamin) in 01-818-114
(Mira Resnik) še v 10 dneh po objavi v
Uradnem listu RS.

17., 18.
Občina Kamnik

Ob-28633
1. Naročnik , poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kobarid, Trg svobode 2, Ko-
barid.

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

3. Kraj izvedbe del: gozdne ceste na ob-
močju Občine Kobarid.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: ročna
in strojna popravila gozdnih cest v Obči-
ni Kobarid. Ocenjena vrednost je
3,900.000 SIT letno. Naročnik si pridržuje
pravico spremembe obsega del glede na
višino pridobljenih sredstev. Izvajalec v tem
primeru ni upravičen do odškodnine.

(b) Če je predvidena oddaja in delov in
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se bodo oddajala
pod pogoji navedenimi v dokumentaciji.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, spremenljivost

ali nespremenljivost variant: dela so vezana
na program del, ki ga pripravi Zavod za goz-
dove Slovenije.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del v
juliju 2000, dokončanje del 31. 10. 2002,
oziroma v skladu s sklenjeno letno pogodbo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, KE Tolmin in
Most na Soči, Tumov drevored 17,
065/81-212, kontaktna oseba Rajko Pa-
gon in Marko Gasparič, vsak dan od 7. do
10. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 23. junija 2000.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. julij 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
oddati na naslov: Občina Kobarid, Trg svo-
bode 2, 5222 Kobarid.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čateni kuverti in označene skladno z navo-
dili iz razpisne dokumentacije. Ostale po-
drobnosti bodo razvidne iz razpisne doku-
mentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 10. julija 2000 ob
12.30, na sedežu Občine Kobarid, Trg svo-
bode 2, Kobarid.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtevano.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določena v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev , ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba z naročnikom
sklenjena za čas od do končanja del po
pogodbi.

13. Zahteve glede pravnega statuta po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti k ponudbi ustrezne
izjave, ki jih zahteva razpisna dokumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku , ki je
določen za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
(50%), reference (30%), tehnična opremlje-
nost (20%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pisno.

Občina Kobarid

Št. 031-01/00-5 Ob-28634
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mir-
na Peč, 068/78-707.

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

3. Kraj izvedbe: pokopališče Mirna Peč.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih del in

ocenjena vrednost naročila: nadaljevanje
izgradnje poslovilnega objekta, zunanje
ureditve in komunalne infrastrukture po-
kopališča Mirna Peč; ocenjena vrednost
naročila: 17,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in možnosti
potegovanja za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja dela ali posameznih sklo-
pov naročila posebej ni predvidena.

c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del in čas izvedbe: od 31. 7. 2000
do 31. 10. 2000.

7. a) Polni naslov , kjer se lahko zahteva
razpisno dokumentacijo: Občina Mirna Peč,
Trg 2, 8216 Mirna Peč.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 23. 6. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plačati na ŽR ob-
čine Mirna Peč, št. 52100-630-40157 pri
APP Novo mesto; dvig razpisne dokumen-
tacije ob predložitvi potrdila o plačilu.

8. a) Datum in ura do kdaj je treba pred-
ložiti ponudbo: do 3. 7. 2000 do 10. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Mirna Peč, Trg 2,
8216 Mirna Peč.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 7. 2000 ob 12. uri v sejni sobi občine
Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtevana.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z vzor-
cem pogodbe iz razpisne dokumentacije ali
ugodnejše variante.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudbe kot posamez-
ni izvajalec lahko predložijo vse pravne ose-
be in samostojni podjetniki, ki so registrirani
za opravljanje razpisane dejavnosti. V pri-
meru, da se predloži ponudba s strani več
izvajalcev (ponudnikov) skupaj, je potrebno
jasno opredeliti, kdo je glavni izvajalec, ki
bo podpisnik pogodbe in kdo so njegovi
podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
glede pravnega statusa ni posebnih zahtev
(v skladu s prejšnjo točko); neblokiran žiro
račun v preteklih 6 mesecih; ustrezna os-
novna sredstva in kadrovska struktura zapo-
slenih.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. 7. 2000
po 10. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence za izgradnjo tovrstnih objektov (do 5
točk), ponudbena cena (do 80 točk), plačil-
ni pogoji (do 15 točk). Najcenejši ponudnik
ni nujno najugodnejši.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: obseg del se bo prilagodil razpoložlji-
vim finančnim sredstvom v proračunu. Na-
ročnik si pridržuje pravico, da ne odda raz-
pisanih del, in sicer brez obrazložitve.

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

čilo je bil objavljen dne 14. 4. 2000 pod št.
001-08/05-00, objava o izidu pa dne 2. 6.
2000 pod št. 031-01/00-4.

Občina Mirna Peč

Št. 63/2000 Ob-28646
1. Naročnik, poštni naslov, številka faks:

Občina Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Pod-
lehnik, faks 002/788-40-60.

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

3. Kraj izvedbe del: Sedlašek - Frmije.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote: grad-
bena dela izgradnje vodovoda in vodo-
hrama: Sedlašek - Frmije.

Dela se oddajo v celoti.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, spremenljivost

ali nespremenljivost: 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: 1.7.
2000, dokončanje: 31.12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisana dokumentacija: Ob-
čina Podlehnik, Podlehnik 9, Podlehnik -
tajništvo občine.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisano dokumentacijo: 10 dni po objavi
v Ur. l. RS.

(c) Znesek in način plačila za razpisano
dokumentacijo: 15.000 SIT, virmansko na
ŽR: 52400-630-20829, v ceno ni vštet
19% DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. dan po objavi, všte-
ti vsi dnevi, vštet prvi in zadnji dan, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Podlehnik, Podleh-
nik 9, 2286 Podlehnik. Ponudba mora biti
predložena v zapečateni kuverti in označe-
na skladno z navodili iz razpisne dokumen-
tacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. dan po objavi , v županovi pisarni Obči-
ne Podlehnik, ob 17. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevane:
brezpogojna bančna garancija v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega razpisa, za
katerega ponudnik daje ponudbo, z veljav-
nostjo do konca izvedbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na veljavna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z zakonodajo o izvrševanju in izpla-
čevanju iz proračuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalci ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skup-
nem nastopu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančnoposlovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu s točko razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridrži pravico o izločitvi po-
dizvajalcev, ki niso v skladu s točkami razpi-
sne dokumentacije.

14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudb ne mo-
rejo umakniti 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
pogodbenih del (70%), strokovna usposob-
ljenost ponudnika in njegove reference na
enakih in podobnih delih (10%), finančno
stanje ponudnika (5%), tehnična opremlje-
nost ponudnika (5%), dodatne ugodnosti pri
ponudbeni ceni in plačilnih pogojih (10%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba: Miran Krajnc tel.
02/788-40-61.

17., 18.
Občina Podlehnik

Št. 63/2000 Ob-28648
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občna Podlehnik, Podlehnik 9, Pod-
lehnik, faks 002/788-40-60.

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

3. Kraj izvedbe del: Rodni Vrh–Strajna.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-

bena dela izgradnje vodovoda in vodo-
hrama: Rodni Vrh–Strajna.

Dela se oddajo v celoti.
(b), (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 1. 7.
2000, dokončanje: 31. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Podlehnik, Podlehnik 9, Podlehnik –
tajništvo občine.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni po objavi v
Uradnem listu RS.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virmansko na
ŽR 52400-630-20829, v ceno ni vštet 19%
DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. dan po objavi, všte-
ti vsi dnevi, všet prvi in zadnji dan, do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Podlehnik, Podleh-
nik 9, 2286 Podlehnik. Ponudba mora biti
predložena v zapečateni kuverti in označe-
na skladno z navodili iz razpisne dokumen-
tacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. dan po objavi, v županovi pisarni Obči-
ne Podlehnik, ob 17. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega razpisa, za
katerega ponudnik daje ponudbo, z veljav-
nostjo do konca izvedbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z zakonodajo o izvrševanju in izpla-
čevanju iz proračuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalci ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skup-
nem nastopu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu s točko razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridrži pravico o izločitvi po-
dizvajalcev, ki niso v skladu s točkami razpi-
sne dokumentacije.

14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudb ne mo-
rejo umakniti 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
pogodbenih del (70%), strokovna usposob-
ljenost ponudnika in njegove reference na
enakih in podobnih delih (10%), finančno
stanje ponudnika (5%), tehnična opremlje-
nost ponudnika (5%), dodatne ugodnosti
pri ponudbeni ceni in plačilnih pogojih
(10%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba: Miran Krajnc, tel.
02/788-40-61.

17., 18.
Občina Podlehnik

Št. 344-04-1/00-34 Ob-28793
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ravne na Koroškem, Gačni-
kova 5, Ravne na Koroškem, faks
0602/870-5541.

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

3. Kraj izvedbe del: Ravne na Koroškem
naselje Javornik.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija krožne ceste za mestno četrt
Javornik LC 350070, gradbena dela.

Ocenjena vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

Ponudnik pripravi ponudbo na podlagi
predračuna, ki je sestavni del projekta,
161-020/00 Geo Line, delo oddajamo v
celoti.

(b), (c).
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
10. 7. 2000 in dokončanje 10. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ravne na Koroškem, Oddelek za KCG
(1. nadstropje), Ravne na Koroškem 2390.

(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno

dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
51830-630-25601, s pripisom javni razpis
za rekonstrukcija krožne ceste za mestno
četrt Javornik LC 350070 – gradbena dela.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje
26. 6. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: pisarna Županstva Občine
Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne
na Koroškem, drugo nadstropje.

Zapečatene kuverte moraj biti javno oz-
načene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj”
in številko objave javnega naročila v Urad-
nem listu RS z navedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 6. 2000 ob 9. uri, sejna soba (pritličje
levo) Občina Ravne na Koroškem, Gačni-
kova 5.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog v višini 5% ponudbene vred-
nosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo opravljeno delo poravnal v
roku 90 dni po končanju del.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal v paketu enemu izvajalcu.

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:
vsebina listin, ki jih mora izpopolnjevati po-
nudnik za dokazovanje navedenih pogojev
je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (26. 6. 2000 do 9. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
su dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN ta merila natančneje opredeljena,
izhodišča za izbor najugodnejšega ponud-
nika pa bodo: ponudbena cena, usposob-
ljenost, reference, rok in ostali pogoji dolo-
čeni v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora veljati do 1. 8. 2000.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predviden rok v katerem bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa je 15 dni
po javnem odpiranju ponudb.

Dodatne informacije se dobijo pri Rajku
Hovniku, inž. grad. tel. 0602/870-5535.

18.
Občina Ravne na Koroškem

Št. 171/00 Ob-28795
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kranjski vrtci, C. Staneta Žagarja 19,
Kranj, 064/227-150.

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

3. Kraj izvedbe del: vrtec Janina, Kebe-
tova 9, Kranj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja strehe na vrtcu Janina v treh fazah:

1.1. sanacija strehe krilo A,
1.2. sanacija strehe krilo B,
1.3. sanacija betonskih elementov.
Orientacijska vrednost celotnega naro-

čila je 23,000.000 SIT, vrednost del pod
točko 1.1. je 10,500.000 SIT, vrednost del
pod točko 1.2. je 11,500.000 SIT, vred-
nost del pod točko 1.3. je 1,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: predvidena je oddaja
del v celoti.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi tudi svo-
jo varianto, vendar mora ponuditi tudi razpi-
sano varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 45 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pro-
jektivno podjetje Kranj, Bleiweisova 6,
Kranj, tel. 064/28 10 223.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati proti plačilu do
9. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek in način plačila za

razpisno dokumentacijo znaša 5.000 SIT.
Znesek je potrebno virmansko nakazati na
žiro račun Projektivnega podjetja Kranj, št.
51500-601-10222, odprtega pri Agenciji
za plačilni promet, Kranj. Ob dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti kopijo
virmanskega naloga kot dokazilo o plačilu
navedenega zneska.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: zapečatene kuverte, ja-
sno označene z napisom “Ne odpiraj –
ponudba za sanacijo strehe na vrtcu Jani-
na” ter z naslovom pošiljatelja na hrbtni
strani morajo ponudniki predložiti na na-
slov Kranjski vrtci, C. Staneta Žagarja 19,
4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 12. 6. 2000 ob
13. uri v prostorih uprave Kranjskih vrtcev,
C. Staneta Žagarja 19, Kranj.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog v višini 15%.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo 60 dni po izstavitvi ustreznega doku-
menta.

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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60%, garancija 20%, reference 20%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne dodatne informacije so po-
nudnikom na voljo pri Boženi Kokalj, Pro-
jektivno podjetje Kranj, tel. 064/28 10 223.

17., 18.
Kranjski vrtci

Št. 351-01-2000 Ob-28796
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šalovci, Šalovci 162, Šalov-
ci, tel. 02/559-80-50, faks 02/559-80-54.

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

3. Kraj izvedbe del: Budinci, obnova ce-
ste LC 120-120 Dolenci–Budinci v dolžini
1.000 m.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va in rekonstrukcija ceste.

Ocenjena vrednost celotne investicije je
25,000.000 SIT. Dela se bodo izvajala do
vrednosti, ki bo opredeljena v pogodbi z
izbranim izvajalcem.

(b), (c)
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe je
120 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šalovci, Šalovci 162, Šalovci, občin-
ska uprava.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z virmanskim
nalogom, na žiro račun 51900-630-76043
s pripisom “javni razpis za gradbena dela”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 27. 6.
2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Šalovci, Šalovci
162, 9204 Šalovci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 6. 2000 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Šalovci.

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 naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po obračunskih situacijah opravlje-
nih del.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodbe in bančne
garancije.

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:

– dokaz o registraciji podjetja ter plačil-
na sposobnost,

– reference za podobna dela.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: po 27. 6.
2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Alek-
sander Abraham, župan, tel.
02/559-80-50.

17., 18.
Občina Šalovci

Št. 031-03-131/2000 Ob-28797
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Solčava, Solčava 16, Solča-
va, tel. in faks 063/846-047.

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

3. Kraj izvedbe del: Solčava, Podolše-
va, Robanov kot.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: preskr-
ba s pitno in požarno vodo za eno ali
več skupin porabnikov na območju Ob-
čine Solčava.

Ocenjena vrednost: 16,000.000 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 za vsa razpisa-
na dela skupaj.
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(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so možne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek julija
2000, dokončanje september 2000 – 3
mesece.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Solčava, Solčava 16, Solčava, infor-
macije pri g. Čerčku.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati po objavi razpisa v
Uradnem listu RS do 20. junija 2000 vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Občine
Solčava št. 52810-630-10147 s pripisom
“za razpisno dokumentacijo”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 3. julija 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Solčava, Solčava
16, 3335 Solčava.

Ponudba mora biti predložena v zapeča-
teni kuverti in označena skladno z navodili iz
razpisne dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 3. julija 2000 ob
13. uri na sedežu Občine Solčava.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana bančna garancija v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega razpisa, za ka-
terega ponudnik daje ponudbo z veljavnost-
jo 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:
skladno z zakonodajo o izvrševanju in izpla-
čevanju iz proračuna občine.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skup-
nem nastopu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z določili razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe do 30. avgusta
2000.

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

– cena pogodbenih del 60%,
– strokovna usposobljenost reference

ponudnika 15%,
– tehnična opremljenost 5%,
– rok izvedbe 20%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico do zmanj-
šanja obsega del, odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev.

17., 18.
Občina Solčava

Št. 634 Ob-28798
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Socialno-varstveni zavod Dutovlje,
Dutovlje 128, Dutovlje, tel./faks
067/64-114, 64-027.

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

3. Kraj izvedbe del: stavba SVZ Du-
tovlje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: prizi-
dek kuhinje Socialno-varstvenega zavo-
da Dutovlje.

Investicija obsega gradbnega in obrt-
niška dela, ter opremo.

Ocenjena vrednost naročila: 1,900.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki morajo po-
nuditi vsa dela z opremo, ki so predmet
javnega naročila in se ne morejo prijaviti za
izvajanje posameznega sklopa ali za izvaja-
nje del iz posameznega sklopa.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto (osnovno) 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: 15. 7. 2000–
15. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: So-
cialno-varstveni zavod Dutovlje, Dutovlje
128, Dutovlje, tel. 067/64-114-027, kon-
taktna oseba: Miha Pogačar.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:20.000 SIT na žiro račun
51420-603-31920, SVZ Dutovlje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: sreda, 28. 6. 2000 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Socialno-varstveni zavod Du-
tovlje, Dutovlje 128, 6221 Dutovlje, v zape-
čateni kuverti s pripisom “Ponudba za prizi-
dek kuhinje v SVZ Dutovlje – ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek, 30. 6. 2000 ob 10. uri v prostorih
SVZ Dutovlje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti garancijo za re-
snost ponudbe v višini 5% od ocenjene vred-
nosti ponudbe.

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: d.d.

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 biti registrirani za izpol-
njevanje gradbene dejavnosti.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb, to je 28. 6. 2000 od 14.
ure dalje.

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

– cena 60%,
– reference pri podobnih delih: 30%,
– rok izvedbe: 10%.
16., 17., 18.

Socialno-varstveni zavod Dutovlje

Št. 351-03-3/00-12 Ob-28799
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
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: Šentjanž pri Dravo-
gradu.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: prizi-
dek k OŠ Šentjanž pri Dravogradu – II.
faza.

Ocenjena vrednost celote: 63,000.000
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:
17. 7. 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, Dravograd,
vložišče, kontaktna oseba je Krumpačnik
Dragica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 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 Lidiji Košutnik, pisarna št. 23 do
26. 6. 2000 od 10. do 12. ure. Način pla-
čila: virman ŽR št. 51820-630-25594.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. 7. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Dravograd, Trg 4.
julija 7, Dravograd, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 7. 2000 ob 11. uri, Občina Dravograd,
Trg 4. julija 7, Dravograd, sejna soba.
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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 je Lidija Košutnik, tel.
0602/83 011.

17., 18.
Občina Dravograd

Št. 005-11/00-133 Ob-28651
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, faks. št. 063/743-446.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine
Šentjur pri Celju.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost: izgradnja
I. faze fekalne kanalizacije za območje
ZN Dramlje, v ocenjeni vrednosti
40,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: naročnik lahko odda
dela kot celoto ali posamezne sklope v skla-
du z določili razpisne dokumentacije.

(c)
5. (a) Sprejemljivost ali nesprejemljivost

variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del: pričetek del: 15. 9. 2000,
zaključek del: po terminskem planu.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10,
Šentjur, kontaktna oseba: Tadeja Zorič,
pisarna št. 46, II. nadstr., telefon št.
063/7471325, telefaks št. 063/743-446.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT z virmanom na
račun št.: 50770-637-56047, Občinska
uprava Občine Šentjur pri Celju.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 7. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10, vložišče, soba št. 37, 3230
Šentjur.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 7.  2000  ob  12.  uri,  na  Občini
Šentjur  pri  Celju,  Mestni  trg  10,  soba
št. 48, II. nadstr.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5 % od ocenjene
vrednosti del. Veljavnost 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: naročnik bo plačal z razpisom odda-
na dela po mesečnih situacijah v skladu z
razpisnimi pogoji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angaži-
ra podizvajalce pod pogoji iz razpisne doku-
mentacije ali pa bo dela oddal posameznim
izvajalcem po posameznih sklopih del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finanč-
no-poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne more-
jo umakniti ponudbe po preteku roka dolo-
čenega za oddajo ponudb.

V primeru da ponudnik umakne ponud-
bo po tem roku, naročnik vnovči bančno
garancijo za resnost ponudbe.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, po
predhodnem dogovoru, pri Petru Ogra-
jenšku, telefon 747-13-24 in Tadeji Zorič,
telefon 747-13-25.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 961-15/00-2-228 Ob-28658
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: Gregorčičeva 37,
Maribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija poslovnih prostorov Zavoda RS za
zaposlovanje, Območna služba Maribor,
Gregorčičeva 37.

Celotna ocenjena vrednost naročila:
20,800.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variant ni.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 1. 7. 2000
do 31. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vlo-
žišče Zavoda RS za zaposlovanje, Glinška
12, Ljubljana (klet – soba 4), pri Mileni
Kyrinov.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu 20.000 SIT na ŽR
50106-603-44712, sklic na št. 961-15/00
in pripisom “Razpisna dokumentacija –
Adaptacija OS Maribor”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 6. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Vložišče Zavoda RS za za-
poslovanje, Glinška 12, Ljubljana (klet - so-
ba 4) z oznako “Ponudba – ne odpiraj” in z
navedbo predmeta naročila; in sicer “Javni
razpis – Adaptacija OS Maribor” s pripisom
št. objave v Uradnem listu RS.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 6. 2000 ob
10.15 v sejni sobi Zavoda RS za zaposlova-
nje, Glinška 12, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora za finančno zavarovanje re-
snosti ponudbe predložiti bianko menico v
višini 10% ponudbene vrednosti naročila in
menično izjavo s klavzulo brez protesta.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2000.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom podpisal pogodbo o adaptaciji
poslovnih prostorov.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve in sposobnosti so navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki lahko
umaknejo ponudbe: do pričetka odpiranja
ponudb (20. 6. 2000 do 10. ure).

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

Ponudbene cene:
– višina,
– fiksnost.
Najnižja ponudbena cena se točkuje s

100 točkami, za vsakih 50.000 SIT
nad najnižjo ponudbeno ceno se odšteje 1
točka

Rok izvedbe (šteje se od podpisa po-
godbe):

– do 30 dni 100 točk,
– od 30 – 40 dni 70 točk,
– od 40 – 60 dni 50 točk,
– nad 60 dni 30 točk.
Plačilo (vrednosti za vsakih 5 dni daljši

plačilni rok):
– od 30 – 35 dni 20 točk,
– od 35 – 40 dni 30 točk,
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– od 40 – 45 dni 40 točk,
– od 45 – 50 dni 50 točk,
– od 50 – 55 dni 60 točk,
– od 55 – 60 dni 70 točk,
– od 60 – 65 dni 80 točk,
– od 65 – 70 dni 90 točk,
– nad 70 dni 100 točk.
Dodatne ugodnosti: vrednotijo se druge

ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku in
jih je možno finančno ovrednotiti. Število
točk po tej postavki je maksimalno 50 točk
po oceni strokovne komisije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudnik lahko morebitne druge infor-
macije in pojasnila dobi pri Mariji Poglajen,
tel. 061/218-838, faks 061/125-16-50
vsak delovni dan med 10. in 12. uro do
16. 6. 2000.

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

čilo je bil objavljen dne: to je prva objava
javnega razpisa za to naročilo.

Zavod RS za zaposlovanje

Št. 512/2626-361 Ob-28691
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Dravske elektrarne Maribor d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, faks
062/30-05-685.

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

3. Kraj izvedbe del: Dravske elektrarne
Maribor, HE Dravograd.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja in zaščita površin betonskih in armi-
rano betonskih elementov pregradnega
objekta na HE Dravograd.

Ocenjena vrednost celote razpisanih
gradbenih del znaša 89,000.000 SIT. Dela
se bodo oddala v celoti. Delne ponudbe
niso možne.

b), c)
5. a), b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: dela se bodo
začela predvidoma avgusta 2000 in konča-
la predvidoma julija 2001.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, Obrežna 170,
Maribor, soba 005, tel. 062/30-05-388.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 6. 6. do 9. 6.
2000 med 8. in 13. uro.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT na žiro račun
51800-601-28970. Na nakazilu o vplačilu
mora biti navedena davčna številka firme, ki
dviguje razpisno dokumentacijo.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. 7. 2000 do 12.
ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, Maribor, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 7. 2000 ob 11. uri, Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170, Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe;

10 % ponudbene vrednosti; veljavnost 90
dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do objave naj-
ugodnejšega ponudnika.

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

– cena ponudbe - 55 %,
– reference za tovrstna dela - 35 %,
– garancija - 10 %.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije je možno dobiti
pri Dušanu Rajhu, 062/30-05-170 ali po
faksu 062/30-05-655 in Radu Bališu tele-
fon 062/30-05-237 ali po faksu
062/30-05-201. Predviden je ogled ob-
jekta 15. 6. 2000 ob 10. uri na HE Dravo-
grad. Vašo udeležbo nam predhodno naja-
vite na prej navedene telefone ali fakse do
14. 6. 2000.

17., 18.
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

Št. 13-1- 00-115 Ob-28692
1. Naročnik, pošta, naslov, številka tele-

faksa: Občina Vrhnika, 1360 Vrhnika, Tr-
žaška 1, faks 753-103.

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

3. Kraj izvedbe del: Vrhnika, Zdravstveni
dom, Cesta 6. maja 11.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: doba-
va in montaža osebnega dvigala, kom-
pletno z izdelavo jaška, vsa dela skupaj
ca. 13,000.000 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: dela se oddajajo skupaj.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne more.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: gradbeno in-
štalacijska dela julij, avgust 2000, obrtniška
v okviru realne možnosti dobave elementov.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vrhnika, oddelek za družbene dejavno-
sti, Vrhnika, Tržaška 1, Milivoj Kalanj, tel.
75-05-121.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.115 SIT z virmanom na račun št.
50110-630-810204.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 6. 2000, do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Vrhnika, oddelek za
družbene dejavnosti, Vrhnika, Tržaška 1.
Ponudbe morajo biti zapečatene, na ovitku
mora biti oznaka: “Ne odpiraj – ponudba za
dvigalo“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 6. 2000, ob 12.30.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 3% razpisane vred-
nosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni od
prejema mesečne situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 15 dni od dne
odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (40%), reference (20%), garan-
cija (20%), kadrovska zasedba na investiciji
(10%), plačilni pogoji (10%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Vrhnika, oddelek za družbene
dejavnosti, Vrhnika, Tržaška 1, Milivoj Ka-
lanj, tel. 75-05-121.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena: ni
še bila objavljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: ni še bil objavljen.

Občina Vrhnika

Ob-28693
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Podbrdo, Podbr-
do 33, p. Podbrdo, tel. 065/808-005, faks
065/808-170.

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

3. Kraj izvedbe del: Dom upokojencev
Tolmin, Gregorčičeva 32.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamčično: iz-
delava ter montaža novih oken in vrat v
B objektu Doma upokojencev Tolmin,
Gregorčičeva 32.

Ocenjena vrednost investicije znaša
25,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
predviden 1. avgusta, dokončanje del do 1.
oktobra 2000.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v taj-
ništvu Doma upokojencev Podbrdo, Podbr-
do 33, p. 5243 Podbrdo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je ponudnikom na voljo od 5.6. do
26. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila za dvig raz-
pisne dokumentacije je 8.000 SIT in ga po-
nudnik z virmanskim nalogom nakaže na
žiro račun: 52030-603-31109.

8. (a) Datum in ura, do kaj je potrebno
predložiti ponudbo: zadnji rok za predloži-
tev ponudbe je 5. 7. 2000.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dom upokojencev Podbr-
do, Podbrdo 33, Podbrdo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 2000 ob 9. uri v pisarni direktorja
Doma upokojencev.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: Ne odpiraj – ponudba
za zamenjavo oken in vrat.

Na hrbtni strani mora biti naslov pošilja-
telja.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudnik mora predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 5% oce-
njene vrednosti z veljavnostjo do 6. 9.
2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji financiranja in plačila so definirani v
razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni posebnih pogojev.

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: oblika in način prikazovanja finanč-
no-poslovnih in tehničnih sposobnosti je
določena v razpisni dokumentaciji. Glede
pravnega statusa ponudnika storitev ni po-
sebnih zahtev.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik ne mo-
re umakniti ponudbe do 6. 8. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro izvajalca določena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Dom upokojencev si pridržuje pravico
neoddaje del kolikor do datuma izbire po-
nudnika ne bo dobil soglasja pristojnega
ministrstva.

Dodatne informacije v zvezi z objavo
naročila in razpisno dokumentacijo dobijo
ponudniki na sedežu Doma upokojencev
Podbrdo – kontaktna oseba Ernest Kem-
perle.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedbe, če je bila objavljena:
namera o naročilu ni bila objavljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: za investicijo je to prvi javni razpis.

Dom upokojencev Podbrdo

Ob-28694
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Občina Lendava, Trg Ljudske pravice 5,
9220 Lendava, 069/75-252.

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

3. Kraj izvedbe del: Lendava, območje
grajskega hriba.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
utrditev vzhodnega pobočja grajskega
hriba.

Ocenjena vrednost razpisanih del:
13,000.000 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: predvideni pri-
četek del je 17. 7. 2000, dokončanje naj-
kasneje 8. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katerega
se zahteva razpisna dokumentacija: Občina
Lendava, Oddelek za družbene dejavnosti,
Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava.

(b) Datum, do katerega je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: razpisno do-
kumentacijo je možno zahtevati do 16. 6.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim na-
logom ali položnico na ŽR Občine Lendava
št. 51920-630-76134 s pripisom “doku-
mentacija za utrditev grajskega hriba“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo vse
ponudbe, ki bodo prispele do 5. 7. 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Lendava, Oddelek
za družbene dejavnosti, Trg Ljudske pravi-
ce 5, 9220 Lendava.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 5. 7. 2000 ob
12.30 na sedežu Občine Lendava.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevena:
kot garancijo za resnost ponudbe morajo
ponudniki v ponudbi predložiti bančno ga-
rancijo v znesku 2% vrednosti javnega naro-
čila, ki mora veljati najmanj 90 dni od datu-
ma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev gradbene po-
godbe.

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

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne more-
jo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je po 5. 7. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference pri izvajanju tovrstnih
del, usposobljenost in sposobnost za izved-
bo del, rok izvedbe, dodatne ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu posreduje: dodatne informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba: Občina Lendava, Od-
delek za družbene dejavnosti, Alenka K. Ga-
lič, tel. 069/789-421.

17. , 18.
Občina Lendava

Št. 403-118/00-0-706 Ob-28702
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
0608/222-21.

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

3. Kraj izvedbe del: Podbočje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja športnih igrišč pri OŠ Podbočje (ze-
meljska in pripravljalna dela, izgradnja
igrišč in ploščadi, komunalna oprema,
drenaža, vodovodna dela, elektroinsta-
lacije, hortikultura).

Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od avgusta do
konca septembra 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Krško, Oddelek za družbene dejavno-
sti, CKŽ 14, Krško.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: zadnji rok za pre-
jem razpisne dokumentacije je 26. 6. 2000.
Na omenjenem naslovu lahko ponudniki do-
bijo na vpogled tudi projektno dokumenta-
cijo.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR
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 3. 7. 2000 do 10. ure. Ponud-
niki predložijo ponudbe v zaprti kuverti z
označbo: “Ne odpiraj – ponudba za izgrad-
njo igrišč pri OŠ Podbočje”.

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

3. 7. 2000 ob 11.30, v prostorih naročni-
ka, sejna soba D.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbe ter izjavo banke, da bo ponudniku
izdala garancijo za dobro izvedbo posla v
enaki višini.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo plačal z razpisom oddana dela
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po mesečnih situacijah v skladu z razpisno
dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angaži-
ra podizvajalce pod pogoji iz razpisne doku-
mentacije.

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 katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 3. 7. 2000
do 10. ure.

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 naro-
čilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, s
kont. osebo javnega naročila Zdravko Pili-
povič, tel. 0608/218-71.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni bila
objavljena.

18.
Občina Krško

Št. 351-05-2/00-3123 Ob-28732
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
pravosodje, Uprava za izvrševanje kazen-
skih sankcij, 1000 Ljubljana, Tivolska 50,
faks: 061/17-85-470.

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

3. Kraj izvedbe del: Koper.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja novega Zavoda za prestajanje kazni
zapora Koper. Ocenjena vrednost celotnih
del znaša 1,5 milijarde SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: naročilo predstavlja
zaključeno celoto in ga ni moč deliti na po-
samezne sklope.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudba se izdela
na pripravljeni popis del, variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne sme.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del po podpisu pogodbe, predvido-
ma avgust 2000, predvideni rok dokonča-
nja del je leta 2002.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se dobi na naslovu:
RS, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za
izvrševanje kazenskih sankcij, Tivolska 50 -

13. nadstropje, Ljubljana. Dvig je možen
samo osebno s pisnim pooblastilom.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 16. 6. 2000,
med 8. in 11. uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 4. 7. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti na naslov naročnika: Ministrstvo za pra-
vosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij, Tivolska 50, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 7. 2000
ob 10. uri v sejni sobi na naslovu naročnika,
Tivolska 50, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
naročnik zahteva bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 1 milijon SIT, s traja-
njem 30 dni po datumu, ki je po ZJN dolo-
čen za izdajo sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo naročila je 60 dni po prejemu me-
sečne obračunske situacije, skladno z za-
konom o izvrševanju proračuna RS.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifikaci-
jami za prevzem predmeta javnega naročila.
Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane vse davčne in druge z zakonom
določene obveznosti. Podrobnejše zahteve
so podane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do datuma, ki je dolo-
čen za odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merili
za izbor sta cena 90% in reference 10%.
Uporaba meril je podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Mojci Hren, tel.
061/1785-649.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera je bila objavljena 21. 1. 2000.

18.
Ministrstvo za pravosodje

Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij

Ljubljana

Št. 2.1.-2365 Ob-28767
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: omrežje prog Slo-
venskih železnic.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba vzdrževalnih del na cestno-želez-
niških križanjih v okviru investicijskega
vzdrževanja cestno-železniških križanj
na omrežju Slovenskih železnic.

Ocenjena vrednost del: 55,000.000
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 po
posameznih sklopih, označenih v razpisni
dokumentaciji.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava PGD ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante se ne bo-
do upoštevale.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni čas
izvedbe razpisanih del je julij 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura, Služ-
ba za gradbeno dejavnost, Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, kontaktna oseba je Kostiov
Leon, univ. dipl. inž. gradb., tel.
061/29-14-490.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 12. 6. 2000
do 22. 6. 2000.

(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, ali na glavni blagaj-
ni, Ljubljana, Kolodvorska 11, Ljubljana (so-
ba 115, v prvem nadstropju), kjer tudi dobi-
jo potrdilo o vplačilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 12. 7. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana (soba 205).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Investicijsko vzdrževa-
nje – CPR – SŽ – DRSC 2000; Ne odpiraj
– Ponudba za javni razpis za izvedbo sana-
cije CPR 2000”, na hrbtni strani mora biti
polni naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 7. 2000 ob
10. uri, v prostorih Slovenskih železnic,
d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ste-
klena dvorana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
obvezno predložena bančna garancija v vi-
šini 10% ocenjene razpisane vrednosti in
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mora veljati do poteka opcije ponudbe, to
je do 12. 10. 2000 (90 dni od odpiranja
ponudb).

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: financiranje in plačila se bodo izvajala
v skladu s pogodbo o izvajanju javne gos-
podarske službe vzdrževanja in moderni-
zacije javne železniške infrastrukture ter vo-
denja železniškega prometa v letu 2000,
št. 1/2000-DŽP/SŽ z dne 6. 3. 2000, za-
kona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
34/98, 91/98 in 9/00), zakona o javnih
financah  (Ur. l. RS, št. 79/99)  in  na
njihovi  podlagi  sprejetimi  podzakonskimi
predpisi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi ali v skupnem nastopu (joint ventu-
re), 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 registrirani 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 po-
nudb mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb, to je do
12. 9. 2000.

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

Tehnični del (utež 40%):
– ustrezne tehnologije, terminski plan,

zagotavljanje kvalitete – 40,
– izobrazbena struktura kadra, predvide-

nega za izvedbo – 20,
– splošne delovne izkušnje ponudnika

– 10,
– reference na podobnih objektih – 30,
– skupaj točk – 100.
Finančni del (utež 60%):
– 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 Kostiov
Leon, univ. dipl. inž. gradb., tel. 29-14-490.

17., 18.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 179/2000 Ob-28800
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Varstveno delovni center Tonč-
ke Hočevar, Vodnikova 56, Ljubljana,
01/505-33-10.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: me-
njava obstoječih lesenih oken z Alu
okni v Varstveno delovnem centru
Tončke Hočevar, Ljubljana, vrednost:
15,000.000 SIT.

(b), (c).
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
10. 8. 2000 in dokončanje del 10. 9.
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudnik lahko dobi vse informacije v zve-
zi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpi-
sni dokumentaciji v Varstveno delovnem
centru Tončke Hočevar, Ljubljana, v tajniš-
tvu in pri direktorju Pavlu Smoleju, tel.
01/505-33-10.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: rok, do katerega
ponudniki lahko dvigajo razpisno dokumen-
tacijo je 13. 6. 2000 do 12. ure, ki je hkrati
tudi skrajni rok za pojasnila v zvezi z izdela-
vo ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na ŽR za-
voda št. 50102-603-48592 s pripisom za
razpis. Predložiti je potrebno potrdilo o pla-
čilu dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo vse
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 23. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Varstveno delovni center
Tončke Hočevar, Vodnikova 56, 1107 Ljub-
ljana. Zapečatene kuverte morajo ponudni-
ki oddati z jasno oznako in napisom: “Po-
nudba – ne odpiraj”, s številko objave razpi-
sa v Uradnem listu RS in z navedbo pred-
meta naročila in sicer: “Javni razpis –
menjava oken”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 2000
ob 12. uri na naslovu: Varstveno delovni
center Tončke Hočevar, Vodnikova 56,
Ljubljana.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: podrobno opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa ponu-
jena dela oddal enemu izvajalcu.

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

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

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa so: ponujena cena,
rok dokončanja del, reference, predhodno

dobro sodelovanje, garancije in ostale
ugodnosti.

16., 17., 18.
VDC Tončke Hočevar

Št. 957 Ob-28801
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija Ministrstvo za de-
lo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Dom upokojencev
Domžale, Karantanska 5, Domžale.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: sa-
nacija ravne strehe nad kletnimi pro-
stori DU Domžale, ocenjena vrednost je
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: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
8. 8. 2000, dokončanje del: 22. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
upokojencev Domžale, Karantanska 5,
Domžale, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 6. 2000
do 12. ure.

(c)
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.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dom upokojencev Domža-
le, Karantanska 5, Domžale, tajništvo. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ponudba – ne odpiraj” s
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in navedbo predmeta naročila, in
sicer “Javni razpis – streha DU Domžale”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 6. 2000 ob
12. uri v prostorih Doma upokojencev Dom-
žale, Karantanska 5, Domžale.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
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:
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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 (23. 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: cena, refe-
rence, rok izvedbe, garancijski rok in do-
datne ugodnosti.

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

čilo je bil objavljen dne 20. 3. 1998 v Ur. l.
RS, št. 22.
Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve

Št. 303-1/2000 Ob-28802
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotniko-
va 28, Ljubljana, tel. 061/300-39-44, faks
061/300-39-37.

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

3. Kraj izvedbe del: ZD Ljubljana – eno-
ta ZD Bežigrad, Kržičeva 10, Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: pre-
nova laboratorija in splošnih ordinacij
v I. nadstropju v ZD Bežigrad, Kržičeva
10, Ljubljana – ocenjena vrednost je
45,000.000 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: samo za celotno naro-
čilo.

(c)
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 1. 8. 2000–
20. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, vložišče (soba
št. 11), Kotnikova 28, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV vključen)
na bančni račun št. 50101-603-48587,
sklicna številka model 02/41-280-86.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. 7. 2000 do 11.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana,
vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba”, za prenovo laboratorija
in splošnih ordinacij v I. nadstropju v ZD
Bežigrad.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 7. 2000 ob 12. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana, velika
sejna soba v kleti.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v

višini 5% od ocenjene vrednsoti javnega
naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po začasnih situacijah 80%, 20% po
zaključku del.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 3. 7. 2000
po 11. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
70%, garancijski rok 10%, kadrovska sesta-
va 5%, reference 5%, zgodnejše dokonča-
nje del 5%, druge ugodnosti, ki jih nudi
naročniku 5%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba: Jožica Pergarec.

17., 18.
Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 1/2000-555 Ob-28803
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Leo-
na Dobrotinška 5, Šentjur, faks
063/743-867.

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

3. Kraj izvedbe del: Zdravstveni dom
Šentjur in Zdravstvena postaja Planina pri
Sevnici.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: preu-
reditev kotlovnice za kurjenje z zemelj-
skim plinom in inštalacij za centralno
ogrevanje v ZD Šentjur in preureditev
kotlovnice in inštalacij za centralno
ogrevanje v ZP Planina pri Sevnici. Oce-
njena vrednost: 20,000.000 SIT.

(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb (samo po popi-
sih del).

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
25. 7. 2000, dokončanje del: 31. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Leona Do-
brotinška 5, Šentjur (tel. 063/743-115).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: vsak delovni dan od
objave do 16. 6. 2000 med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo morajo predložiti
dokazilo o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije v višini 17.850 SIT, na žiro račun
številka: 50700-603-31892, sklic na števil-
ko, naša davčna številka: 43103375; po-
nudnik mora na položnico navesti svojo
davčno številko in popoln naslov firme.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 6. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JZ Zdravstveni dom Šentjur,
Cesta Leona Dobrotinška 5, 3230 Šentjur
– tajništvo ZD, v zaprti ovojnici z označbo
“Ne odpiraj – javni razpis za preureditev
kotlovnice za kurjenje z zemeljskim plinom
in inštalacij za centralno ogrevanje v ZD
Šentjur in preureditev kotlovnice in inštalacij
za centralno ogrevanje v ZP Planina pri Sev-
nici”, z navedbo številke objave v Uradnem
listu RS.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 6. 2000 ob 8. uri na naslovu: v sejni
sobi Zdravstvenega doma Šentjur, Cesta
Leona Dobrotinška 5, Šentjur.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bianco menica z menično izjavo v višini 10%
razpisane vrednosti javnega naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisna dela v celoti iz
lastnih sredstev in se zavezuje poravnati pla-
čila v skladu s pogodbo. Cena je fiksna,
avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo za izvedbo razpisanih del samo z
enim ponudnikom. Ponudnik mora predlo-
žiti sklenjene pogodbe s potencialnimi po-
dizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so podrobneje navedene v razpisni
dokumentaciji (navodilo ponudnikom od 7.
do 13. člena).

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po roku za
odpiranje ponudb (23. 6. 2000).

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

– cena,
– reference,
– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji,
– garancijski rok.
Način uporabe kriterijev je pojasnjen v

razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki na naslovu na-
ročnika (tel. 063/743-115, kontaktna ose-
ba je Andrej Fidler, dr. med.).

17., 18.
Zdravstveni dom Šentjur

Št. 402-51/00 Ob-28804
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana.

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

3. Kraj izvedbe del: Mestna občina Ljub-
ljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
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strukcija lokalne ceste Janče–Tuji grm
(cestogradbena dela, odvodnjavanje ter
ostala ureditvena dela).

Ocenjena vrednost vseh del: 63 mio SIT.
(b), (c).
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne, ponuditi mora izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
avgust 2000, dokončanje oktober 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna  občina  Ljubljana,  Trg  MDB  7,
Ljubljana, tel. 061/306-17-19, faks
061/125-90-28, soba št. 404.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od objave razpisa,
od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 11.900 SIT se pla-
ča po računu, ki ga izda Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gos-
podarske javne službe in promet.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
26. 6. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Trg
MDB 7, Ljubljana, soba št. 404.

Ponudbe morajo biti predložene ločeno
v zapečatenih kuvertah, označene morajo
biti z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za:
Rekonstrukcijo lokalne ceste Janče–Tuji
grm”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 6. 2000 ob 9.30 na naslovu: Mestna
občina Ljubljana, Trg MDB 7, Ljubljana, ma-
la sejna soba (klet).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
če vrednost javnega naročila presega
30,000.000 SIT se zahteva bančna garan-
cija za resnost ponudbe v višini 3% od oce-
njene vrednosti javnega naročila, ki mora
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 glede plačevanja:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

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 sposobnosti,
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference za podobna dela.

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:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Trg MDB 7, Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Št. 402-50/00-3 Ob-28805
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana.

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

3. Kraj izvedbe del: Mestna občina Ljub-
ljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija lokalne ceste Črna vas–Pod-
peč – IV. odsek (cestogradbena dela,
komunalni vodi in sanacija objekta).

Ocenjena vrednost vseh del: 63 mio SIT.
(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nepsrejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
avgust 2000, dokončanje oktober 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Trg MDB 7, Ljub-
ljana, tel. 061/306-17-19, faks
061/125-90-28, soba št. 404.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od objave razpisa,
od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 11.900 SIT se pla-
ča po računu, ki ga izda Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gos-
podarske javne službe in promet.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
26. 6. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Trg
MDB 7, Ljubljana, soba št. 404.

Ponudbe morajo biti predložene ločeno
v zapečatenih kuvertah, označene morajo
biti z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za:
Rekonstrukcijo lokalne ceste Črna vas–
Podpeč”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 6. 2000 ob 8.15 na naslovu: Mestna
občina Ljubljana, Trg MDB 7, Ljubljana, ma-
la sejna soba (klet).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
če vrednost javnega naročila presega
30,000.000 SIT se zahteva bančna garan-
cija za resnost ponudbe v višini 3% od oce-

njene vrednosti javnega naročila, ki mora
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 glede plačevanja:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

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 sposobnosti,
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
ponudbena 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:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Trg MDB 7, Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Št. 303-7/2000-02/3 Ob-28887
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Stanovanjski sklad občine Mari-
bor, 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. Kraj izvedbe del: Maribor - Tezno.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba zunanje ureditve in komunalnih pri-
ključkov 24 stanovanjskega bloka na
Teznu v Mariboru.

Ocenjena vrednost celote: 29,000.000
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: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe 2
meseca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
IMOBIRO d.o.o. Partizanska c. 3-5, 2000



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 48 / 2. 6. 2000 / Stran 4597

Maribor, vsak delovni dan od 8. do 9. ure,
kontaktna oseba: Bojan Krajtner, univ. dipl.
inž. gr. tel. 062/223-447.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
20.000 SIT - negotovinsko plačilo z virma-
nom na žiro račun Stanovanjski sklad obči-
ne Maribor, št. 51800-652-29941 - stroški
razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 26. 6. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad ob-
čine Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor,
tajništvo - soba št. 206. Zapečatene ku-
verte morajo biti vidno označene z napi-
som “Ne odpiraj! Ponudba za izvedbo zu-
nanje ureditve in komunalnih priključkov
24 stanovanjskega bloka na Teznu v Mari-
boru”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 6. 2000 ob 10. uri na naslovu: Stano-
vanjski sklad občine Maribor, Grajski trg 1,
2000 Maribor, sejna soba št. 209.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo izvedena dela plačeval v 60
dneh po predložitvi in obojestranski potrdi-
tvi situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 8. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. čl. ZJN): referen-
ce ponudnika in podizvajalcev za tovrstna
dela v obdobju zadnjih 5 let, ponudbena
cena, rok izvedbe, garancijski rok, uspo-
sobljenost ponudnika. Način uporabe meril
in teža posameznega merila je razvidna iz
razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Bojan Krajtner, univ. dipl. inž. gr., tel.
062/223-447.

17.,18.
Stanovanjski sklad

občine Maribor

Ob-28888
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: PI-Projekt inženiring d.o.o., Kunaver-
jeva 3, 1000 Ljubljana v imenu investitorja:
Občine Črnomelj, Metlika in Semič, tel.
061/15-99-131, faksa 061/571-463.

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

3. Kraj izvedbe del: Metlika.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

– izbor najustreznejše tehnologije za
kompleksno obdelavo surove vode izvi-
ra Obrh v vseh pogojih, ki nastopajo te-

kom leta in to za kapaciteto 40 l/sek
(144 m3/h),

– izvedba objektov z dobavo in mon-
tažo potrebne opreme ter predaja ob-
jekta v obratovalnem stanju (sistem
“ključ v roke“),

– izdelava projektne dokumentacije
(PGD, PZI, PID) in navodil za obratova-
nje in vzdrževanje za vse pogoje, ki lah-
ko nastanejo ob raznih kvalitetah suro-
ve vode.

Ocenjena vrednost del: 38,500.000 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 bodo oddana za
vsa dela skupaj.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
so sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
svojo varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je 1. 8. 2000, predvideni rok za
dokončanje del je 30. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
PI-Projekt inženiring d.o.o., Kunaverjeva 3,
1000 Ljubljana, kontaktni osebi: Rade Ko-
vačević in Jana Skube na tel.
061/15-99-131.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče zahtevati do 26. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): po-
nudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumen-
tacijo, morajo predložiti dokazilo o plačilu
pristojbine v višini 50.000 SIT na ŽR PI-Pro-
jekt inženiring d.o.o. Ljubljana št.
50104-601-101876, APP Ljubljana - Šiška
z navedbo namena “za javni razpis - Obrh“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 3. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: PI-Projekt inženiring d.o.o.,
Kunaverjeva 3, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 4. 7. 2000 ob 13. uri
v prostorih Občine Metlika.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana je bančna garancija v višini 5%
ocenjene vrednosti ponudbe kot garancija
za resnost ponudbe. Trajanje garancije za
resnost ponudbe je enaka opciji ponudbe.

Izbranemu ponudniku se garancija za re-
snost ponudbe zamenja z garancijo za do-
bro izvedbo pogodbenih del v višini 10%
pogodbene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja
po razpisnih pogojih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo po razpisnih pogojih.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost
po razpisnih pogojih.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po 3. 7. 2000 po
12. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila, teža in način uporabe
meril so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ni.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu  ali  navedba,  če je bila objavlje-
na: ni.

PI-Projekt inženiring d.o.o.

Št. 7/00 Ob-28893
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Koper, Verdijeva
10, 6000 Koper, 066/66-46-285, faks
066/271-907.

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

3. Kraj izvedbe del: Marezige.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja fekalnega kanalizacijskega omrežja
v Marezigah – II. faza.

Ocenjena vrednost celotnih del znaša
85,000.000 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: vse skupaj.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in pogojih
razpisne dokumentacije.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
za pričetek izgradnje je 1. 9. 2000, rok do-
končanja razpisanih del 30. 1. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
sprejemna pisarna Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, pritličje, 6000 Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 6. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
20.000 SIT na žiro račun Mestne občine
Koper 51400-630-90004, s pripisom: za
javni razpis Verdijeva 11.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 7. 2000 do 9. 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:
3. 7. 2000 ob 10. uri, Urad za nepre-
mičnine Mestne občine Koper, sejna soba
št. 004.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 10% orientacijske vrednosti, veljavno do
15. 8. 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: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante skladno s po-
goji iz razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: vsebina listin, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za dokazovanje navedenih pogo-
jev je detajlno opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (3. 7. 2000 do 10. ure), v primeru,
da ponudniki umaknejo ponudbo po tem
roku lahko naročnik unovči garancijo za re-
snost ponudbe do roka veljavnosti bančne
garancije za resnost ponudbe, kar je detajl-
no določeno v razpisni dokumentaciji.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN ta merila natančneje opredeljena,
izhodišča za izbor najugodnejšega ponud-
nika pa bodo: cena, reference ponudnika,
plačilni pogoji, rok izvedbe razpisanih del.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora veljati do 3. 8. 2000,
predvideni rok v katerem bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa je 30 dni
po javnem odpiranju ponudb. Dodatne in-
formacije ponudniki dobijo na naslovu Mest-
na občina Koper, Verdijeva 6, Koper, Urad
za nepremičnine, tel. 066/66-46-285.

17., 18.
Mestna občina Koper

Št. 351-03-07/00-1 Ob-28895
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode
23, 5213 Kanal, faks 05/39-81-223.

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

3. Kraj izvedbe del: Kanal-Kal nad Kana-
lom, odsek skozi naselje Avče od km 4+400
do km 4+950.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: re-
konstrukcija odseka ceste LC 5713 Ka-
nal-Kal nad Kanalom, obnova vodovo-
da in kanalizacije s preplastitvijo z
asfaltno prevleko, ureditvijo odvodnja-
vanja. Ocenjena vrednost del znaša
36,000.000 SIT.

b), c)
5. a), b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 15. 7. 2000
do 25. 9. 2000.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213
Kanal - tajništvo.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 6. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo  (številka  bančnega  računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 8.000
SIT na ŽR št. 52000-630-7022 s pripisom
“Rekonstrukcija ceste skozi naselje Avče”.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 7. 2000 do 9. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kanal ob Soči, Trg
svobode 23, 5213 Kanal.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 7. 2000 ob 9.30, v sejni sobi Občine
Kanal ob Soči.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% pogodbenih del, z veljavnostjo po
razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoj glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
zakon o izvrševanju proračuna RS za leto
2000 (Ur. l. RS, št. 9/00).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba z naročnikom,
sklenjena za čas od podpisa pogodbe do
končanja del po pogodbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudnik mora predložiti ustrezna dokazila in
izjave, ki jih zahteva razpisna dokumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti svoje ponudbe po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
90%, roki 10%.

16., 17., 18.
Občina Kanal ob Soči

Št. 352-01-11/00 Ob-28897
1. Naročnik: Investitor je Občina Izola,

Sončno nabrežje 8 Izola, postopek za izbi-
ro izvajalca brez omejitev vodi Urad za ko-
munalni razvoj, Postojnska 3, Izola. Kon-
taktna oseba je Podbreznik Martin inž.
gradb., tel. 066/480-220 ali 480-200,
faks 066/480-210.

2. Postopek oziroma način izbire naj-
ugodnejšega ponudnika oziroma izvajalca:
javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Kraj izvedbe del: Izola (Livade).
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocena vrednosti celotnih del:
– gradbena dela za izvedbo parki-

rišča z dostopno cesto ob stanovanj-
skem bloku 23a, 24a in 27a v ulici Zvo-
nimira Miloša v Livadah in komunalne
infrastrukture – opreme (kanalizacija,
plin, vodovod, elektrika – VN in NN, jav-
na razsvetljava, CATV),

– orientacijska vrednost del znaša:
45,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Sprejemljivost variant: upoštevane

bodo ponudbe po osnovnem popisu in raz-
pisni dokumentaciji.

(b) Ponudnik v osnovni ponudbi ne sme
ponuditi variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del: predvideni rok za pričetek del
je 1. avgust 2000; rok dokončanja razpisa-
nih del je 30. september 2000.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko interesenti dvig-
nejo na Uradu za komunalni razvoj, Postojn-
ska ul. 3, Izola pri Podbreznik Martinu ali
Stupar Borisu tel. 066/480-222, ob pred-
ložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumen-
tacije.

(b) Datum do katerega je možno prevzeti
razpisno dokumentacijo: 9. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 20.000 SIT; način plačila razpisne
dokumentacije: na žiro račun Občine Izola
št.: 51430-630-90025 z navedbo predme-
ta naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
3. 7. 2000, do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: na naslov Občina Izola,
Urad za komunalni razvoj, Postojnska ul. št.
3, 6310 Izola, v glavni pisarni - vložišču ura-
da soba št. 1, pri prevzemniku Klara Giassi.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba ne odpiraj“ in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta javnega
naročila “Javni razpis – parkirišče Livade –
območje 5“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek
3. 7. 2000 ob 9.30 v sejni sobi Urada za
komunalni razvoj, Postojnska 3, Izola. Od-
piranje vodi predsednik komisije Podbrez-
nik Martin, inž. gradb.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s se-
boj pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje sprejemlji-
vih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 10% razpisane vrednosti del. Trajanje
bančne garancije mora biti skladno z opcijo
ponudbe (30. 8. 2000).

11., 12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki, ki bodo sodelovali na javnem raz-
pisu se morajo izkazati z dokazilom o regi-
straciji in odločbo upravnega organa o
opravljanju dejavnosti za razpisano vrsto del,
obrazci BON 1, BON 2 ali BON 3 oziroma
drugim izkazom iz katerega je razvidna fi-
nančna sposobnost za izvedbo posla, ter
podatkom o razpolaganju z elementi opre-
me potrebne za izvedbo del.

14. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 30. 8. 2000.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 48 / 2. 6. 2000 / Stran 4599

Predvideni datum objave javnega razpi-
sa: 2. 6. 2000.

Predvideni datum objave dodelitve jav-
nega naročila: 21. 7. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila:
– raven celovitosti ponudbe,
– ponudbena cena,
– kvaliteta,
– doseganje zahtevanih parametrov,
– rok izvedbe,
– obseg in rok garancije (odzivni rok,

rok za odpravo napak),
– dosedanje reference ponudnika in mo-

rebitnih podizvajalcev na enakih ali sorod-
nih delih,

– usposobljenost ponudnika (splošna),
– sposobnost ponudnika (konkretna),
– druge posebne ugodnosti, prednosti.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni v roku 30 dni po
uspelem javnem odpiranju ponudb.

17.
Občina Izola

Št. 3514-6/00 Ob-28953
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, tel.
02/729-13-10, faks 02/720-73-52.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Lenart, Trg
osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: preu-
reditev avle v zgradbi Občine Lenart.

Ocenjena vrednost del skupaj:
15,000.000 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: ponudniki morajo ponuditi
vsa dela, ki so predmet javnega naročila.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 7. 2000, dokončanje del 31. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Lenart, Trg osvoboditve 7, režijski obrat
– soba 10/I.

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

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

predložiti ponudbo: 22. 6. 2000 do 8. ure,
ne glede na način dostave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Lenart, Trg osvobo-
ditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
soba 10/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 6. 2000 ob 9. uri, Občina Lenart, Trg
osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah, soba 21/I.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od vrednosti ponujenih
del, ki mora veljati vsaj 60 dni od roka dolo-
čenega za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po mesečnih situacijah v roku 60 dni
od dneva izstavitve situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudnik mora priložiti k ponudbi ustrezna doka-
zila in izjave, med njimi tudi ustrezne reference
za že izvedena dela s primerno zahtevnostjo
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (70% delež), reference (20% de-
lež), plačilni pogoji – več kot 60 dnevni
odlog plačila brez obresti (10% delež).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo druge informacije ponudni-
kom posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel najkasneje do 15. 6. 2000.

17., 18.
Občina Lenart

Ob-28958
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Koper, 6000 Koper,
066/271-771.

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

3. Kraj izvedbe del: Ulica Belveder v Ko-
pru.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja podpornega zidu in obnova meteorne
kanalizacije.

Ocenjena vrednost del 17,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: junij, julij, čas
izvedbe 60 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Koper, Urad za gospodar-
ske javne službe in promet, Verdijeva 10,
soba 214.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 6. 2000 (kon-
taktna oseba g. Klinar, tel. 066/446-246).

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT, na
račun 51400-630-90004 sklic na
0301-71300702.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Koper, Urad
za gospodarske javne službe in promet, Ver-
dijeva 10, soba 214.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 6. 2000 ob 13. uri, Mestna občina Ko-
per, Verdijeva 10, soba 211.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog v višini 10% vrednosti del,
veljavnost do 25. 7. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo na podlagi izvršenih del, 60 dni po
prejemu računa (situacije).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registracija, obratovalno dovoljenje, dokazi-
la o razpolaganju s primerno mehanizacijo
in delovno silo.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– 60% ponudbena cena,
– 10% najkrajši rok izvedbe del,
– 20% finančni pogoji,
– 10% reference ponudnika.
16., 17., 18.

Mestna občina Koper

Št. 1153-00 Ob-28960
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: naročnik za investitorja Občino Seža-
na je Komunalno stanovanjsko podjetje,
d.d., Sežana, Partizanska cesta 2, 6210
Sežana, tel. 05/73-41-341.

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

3. Kraj izvedbe del: Sežana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: sanacija prečrpa-
lišča fekalnega kolektorja 4; gradbeno
obrtniška in instalacijska dela katerih oce-
njena vrednost je 16,000.000 SIT.

(b), (c)
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: datum pričet-
ka del je 1. 7. 2000 ter zaključka 31. 8.
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno stanovanjsko podjetje, d.d., Seža-
na, Partizanska cesta 2, Sežana, pisarna št.
13, med 8. in 10. uro.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
št. 51420-601-11758 APP Sežana s pripi-
som – za razpisno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
22. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno stanovanjsko
podjetje, d.d., Sežana, Partizanska cesta 2,
6210 Sežana, v zaprti kuverti s pripisom “Po-
nudba za prečrpališče v Sežani” Ne odpiraj.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 6. 2000 ob 13. uri v sejni sobi KSP,
d.d., Sežana, Partizanska cesta 2, Sežana.

10.
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 kot obvezni sestavni del razpisne doku-
mentacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in doka-
zila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb.

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

– ponudbena cena 50%,
– reference 25%,
– način plačila in fiksnost cen 10%,
– rok izvedbe 15%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 7 dneh po odpiranju ponudb.

17., 18.
Komunalno stanovanjsko podjetje, d.d.,

Sežana

Št. 002-03-5/2000-2101 Ob-28961
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Novo mesto, Seid-
lova cesta 1, 8000 Novo mesto,
068/324-522.

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

3. Kraj izvedbe del: lokalne ceste na ob-
močju Mestne občine Novo mesto.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
je in preplastitve lokalnih cest; ocenjena
vrednost naročila: 20,000.000 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: oddaja dela ali posameznih
sklopov naročila posebej ni predvidena.

(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: od 15. 7.
2000 do 5. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za
okolje, prostor in komunalne zadeve, Novi
trg 6/III, 8000 Novo mesto (Antonija Miloje-
vič in Ana Blatnik).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 6. 2000 med
11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plačati na ŽR

Mestne občine Novo mesto, št.
52100-630-40115 pri APP Novo mesto;
dvig razpisne dokumentacije ob predložitvi
potrdila o plačilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 22. 6. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Sekretariat za okolje, prostor in komunalne
zadeve, Novi trg 6, 8000 Novo mesto.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 6. 2000 ob 13. uri v sejni sobi Mestne
občine Novo mesto, soba 94/III, Novi trg 6,
8000 Novo mesto.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtevano.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
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. V pri-
meru, da se predloži ponudba s strani več
izvajalcev (ponudnikov) skupaj, je potrebno
jasno opredeliti, kdo je glavni izvajalec, ki
bo podpisnik pogodbe in kdo so njegovi
podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
glede pravnega statusa ni posebnih zahtev (v
skladu s prejšnjo točko); neblokiran žiro ra-
čun v preteklih 6 mesecih; ustrezna osnovna
sredstva in kadrovska struktura zaposlenih.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. 6. 2000 po
12. uri.

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

– ponudbena cena – 80%,
– plačilni pogoji – 20%.
Podrobna obrazložitev je podana v razpi-

sni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: obseg del se bo prilagodil razpoložlji-
vim finančnim sredstvom v proračunu. Na-
ročnik si pridržuje pravico, da ne odda raz-
pisanih del, in sicer brez obrazložitve.

17., 18.
Mestna občina Novo mesto

Št. 2219 Ob-28956
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106,
faks 061/189-73-47 ali 061/198-73-50.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): na podlagi javnega razpi-
sa za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Pomurka Mesna in-
dustrija, d.d., Panonska 11, Murska Sobota.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vrsta
del: vzdrževalna dela na objektu hladil-
nica:

Obseg del:
– gradbena dela,
– strojno-tehnološka dela,
– električne inštalacije-razsvetljava,
– termoizolacija.
Ocenjena vrednost del: 82 mio SIT +

DDV
Dela se oddajo kot celota.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka del: av-

gust 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katerega

se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo
v tajništvu Zavoda RS za blagovne rezerve
Ljubljana, Dunajska 106/VIII.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 5. 6. 2000 do
vključno 9. 6. 2000.

(c) Znesek in načina plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): pred
prevzemom razpisne dokumentacije mora-
jo ponudniki vplačati stroške v višini 30.000
SIT na žiro račun št. 50101-603-402300.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: veljaven je poštni žig do
vključno 3. 7. 2000, do 24. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: pisne ponudbe, s pisno oz-
nako na prednji strani ovojnice “Ponudba –
hladilnica Pomurka – Ne odpiraj“ in točnim
naslovom ponudnika na zadnji strani ovojni-
ce, morajo ponudniki oddati s priporočeno
pošiljko na naslov Zavod RS za blagovne
rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 7. 2000 ob 10. uri v prostorih zavoda –
7. nad., Dunajska 106, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremenljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: za resnost ponudbe morajo po-
nudniki predložiti v ponudbi bančno garan-
cijo v znesku 820.000 SIT, z veljavnostjo
45 dni od dneva oddaje ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: plačilo se bo izvedlo v skladu z zako-
nom o izvrševanju proračuna RS.

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:
vse zahteve glede finančno poslovnih in teh-
ničnih sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik so navedena v razpisni dokumen-
taciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila: merila

za izbiro najugodnejšega ponudnika so: ce-
na, rok izvedbe del, garancija, reference in
posebne ugodnosti.

16. Druge informacije o naročilu:
– s potencialnimi ponudniki, ki bodo

dvignili razpisno dokumentacijo, bo organi-
ziran sestanek na objektu samem, z name-
nom ogleda objekta in obrazložitve morebit-
nih nejasnosti v zvezi z razpisano dokumen-
tacijo in razpisanimi deli. Datum in ura je
naveden v razpisni dokumentaciji;

– na razpisu lahko sodelujejo le ponud-
niki, ki so dvignili razpisno dokumentacijo;
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– ponudbe, katerih ovojnice ne bodo
ustrezno opremljene, bodo izločene pred
odpiranjem in vrnjene pošiljatelju. Prav tako
bo ponudniku neodprta vrnjena ponudba, ki
bo oddana po roku, določenem v tem jav-
nem razpisu;

– ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnje-
vale zahtev iz razpisne dokumentacije, bo
komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila;

– ponudniki bodo o izbiri izvajalca razpi-
snih del obveščeni pisno v skladu z določili
zakona o javnih naročilih.

17., 18.
Zavod RS za blagovne rezerve

Ob-28959
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. Kraj izvedbe del: AC Brezovica–Po-
stojna.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba del za klic v sili na AC Brezovica -
Postojna.

Ocenjena vrednost celote je
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: delo se oddaja v celo-
ti.

(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 so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora poleg variantne
ponudbe oddati tudi osnovno ponudbo.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: rok dokonča-
nja del je 3 mesece po podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel 17-88-439, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 5. 7. 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.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
5. 7. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba
za izvedbo del za klic v sili na AC Brezovica
- Postojna!“ Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 7. 2000
ob 9. uri na naslovu: Družba za državne
ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna
soba št. 312/III.

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 4,200.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Stane Pavrič,
univ. dipl inž. el. – Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji (DARS d.d.) Ulica XIV.
divizije 4, Celje, tel. 0609/624-175, faks
063/442-001.

17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 414-05-18/99-2200 Ob-28962
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Novo mesto, Seidlo-
va cesta 1, Novo mesto, 068/322-731.

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

3. Kraj izvedbe del: Mestna občina No-
vo mesto – Konstruktivna sanacija objekta
Križatije.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sana-
cijsko ojačitvena dela na kamnitih in
kamnito-opečnih zidovih; ocenjena vred-
nost naročila: 14,000.000 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: oddaja dela ali posameznih
sklopov naročila posebej ni predvidena.

(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: od 24. 7.
2000 do 25. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za
kulturo, socialne in zdravstvene zadeve, No-
vi trg 6, Novo mesto (Danica Šuštaršič).

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plačati na ŽR
Mestne občine Novo mesto, št.
52100-630-40115 pri APP Novo mesto;
dvig razpisne dokumentacije ob predložitvi
potrdila o plačilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 23. 6. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Sekretariat za kulturo, socialne in zdravstve-
ne zadeve, Novi trg 6, 8000 Novo mesto
(Danica Šuštaršič).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 6. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Mestne
občine Novo mesto, soba II/67, Seidlova
cesta 1, Novo mesto.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtevano.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
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. V pri-
meru, da se predloži ponudba s strani več
izvajalcev (ponudnikov) skupaj, je potrebno
jasno opredeliti, kdo je glavni izvajalec, ki
bo podpisnik pogodbe in kdo so njegovi
podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
glede pravnega statusa ni posebnih zahtev (v
skladu s prejšnjo točko); neblokiran žiro ra-
čun v preteklih 6 mesecih; ustrezna osnovna
sredstva in kadrovska struktura zaposlenih.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 23. 6. 2000
po 10. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence za izgradnjo tovrstnih objektov (do 5
točk), ponudbena cena (do 80 točk), plačil-
ni pogoji (do 15 točk). Podrobna obrazloži-
tev je podana v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: obseg del se bo prilagodil razpoložlji-
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vim finančnim sredstvom v proračunu. Na-
ročnik si pridržuje pravico, da ne odda raz-
pisanih del, in sicer brez obrazložitve.

17., 18.
Mestna občina Novo mesto

Št. 011-04-8/00 Ob-28991
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 RT 909 Vres-
je-Sorica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: modernizacija ceste RT-909 od-
sek Vresje-Sorica od km 2+000 do km
3.500.

Ocenjena vrednost vseh del:
58,500.000 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 najkasneje 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: 4. 7. 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
modernizacijo ceste RT-909 odsek Vresje-So-
rica od km 2+000 do km 3.500.“ - J.M.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 7. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
sejna soba 220/II.

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. 9/2000) in na nje-
govi 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 naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponudni-
kom posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Republika
Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste - Služba za javna naro-
čila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-28990
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 R2-439 Bra-
tonci-Križevci.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: ureditev križišča na cesti R3-439
Dokležovje.

Ocenjena vrednost vseh del:
34,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali  ponudnik  lahko  ponudi  samo
svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi iz-
vedbo, ki je v celoti skladna z razpisnimi
pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti najkasneje v roku 3 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: 5. 7. 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
ureditev križišča na cesti R3-439 Dokležov-
je.“ - D.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 7. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: javno naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in 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
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste
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Št. 011-04-8/00 Ob-28989
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 R3-704 Ra-
dlje-Ribnica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: modernizacija ceste R3-704 od-
sek 1353 Vuhred – Ribnica na Pohorju.

Ocenjena vrednost vseh del:
95,000.000 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 najkasneje v roku 7 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: 5. 7. 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
modernizacijo ceste R3-704 odsek 1353
Vuhred – Ribnica na Pohorju.“ - D.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 7. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki 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. 9/2000) in na nje-
govi 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 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
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-28988
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 R3-704 Ribni-
ca-Brezno.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: rekonstrukcija ceste R3-704 od-
sek 1355 Ribnica-Podvelka.

Ocenjena vrednost vseh del:
44,000.000 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 najkasneje v roku 3 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: 4. 7. 2000 do 12.30.

(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 R3-704 odsek 1355
Ribnica-Podvelka.“ - D.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 7. 2000
ob 13. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
sejna soba 220/II.

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 ro-
kih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 9/2000) in na njegovi podlagi izdanih
podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in 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 ponudni-
kom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki
jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom za
predložitev ponudb na naslov: Republika Slo-
venija - Ministrstvo za promet in zveze - Direk-
cija RS za ceste - Služba za javna naročila in
letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-28987
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.
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3. Kraj izvedbe del: cesta R1-230 Ra-
denci-Križevci.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: rekonstrukcija ceste R1-230 od-
sek 1308 Vučja vas – Križevci – izgrad-
nja dveh propustov v km 9+462 in v km
9+167.

Ocenjena vrednost vseh del:
50,000.000 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 najkasneje v roku 3 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: 4. 7. 2000 do 10.30.

(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 R1-230 odsek 1308
Vučja vas – Križevci – izgradnja dveh pro-
pustov v km 9+462 in v km 9+167.“ - D.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 7. 2000
ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
sejna soba 220/II.

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. 9/2000) in na nje-
govi 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 naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponudni-
kom posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Republika
Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste - Služba za javna naro-
čila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-28986
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 R3-696 Pleši-
vec-Graška gora-Šmiklavž.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: modernizacija ceste R3-696 od-
sek 7919 Graška gora - Šmiklavž.

Ocenjena vrednost vseh del:
95,000.000 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 najkasneje 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: 4. 7. 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
modernizacijo ceste R3-696 odsek 7919
Graška gora - Šmiklavž.“ - I.Š.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 7. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
sejna soba 220/II.

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 del-
no financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije in delno Občina
Križevci. Naročnik bo plačal opravljena dela
v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 9/2000) in na njegovi podlagi izda-
nih 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 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
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-28985
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 R2-407 Ljub-
ljanica-Vrhnika.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: ureditev ceste R2-407 skozi Horjul.
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Ocenjena vrednost vseh del:
85,000.000 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 lahko ponu-
dijo izvajanje sklopa.

a) Ureditev ceste in brv za pešce,
b) Javna razsvetljava.

(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: 3. 7. 2000 do 10.30.

(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
ureditev ceste R2-407 skozi Horjul.“ - M.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 7. 2000
ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
delno financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije in delno ob-
čina iz svojih Proračunskih sredstev. Na-
ročnik bo plačal opravljena dela v rokih
plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 9/2000) in na njegovi podlagi izdanih
podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-

no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in 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 ponudni-
kom posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Republika
Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste - Služba za javna naro-
čila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-28984
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 R3-618 Ko-
men-Krajna vas.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: rekonstrukcija ceste R3-618 od-
sek 6805 Komer-Krajna vas.

Ocenjena vrednost vseh del:
60,000.000 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: 3. 7. 2000 do 12.30.

(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 R3-618 odsek 6805
Komen-Krajna vas.“ - A.Z.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 7. 2000
ob 13. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki 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. 9/2000) in na nje-
govi 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 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
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-28983
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 255111 Dra-
šiči-Vidošiči-Kamenica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: modernizacija lokalne ceste od-
sek 255111 Vidošiči – meja RH.
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Ocenjena vrednost vseh del:
32,000.000 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 najkasneje v roku 4 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: 5. 7. 2000 do 10.30.

(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
modernizacijo lokalne ceste odsek 255111
Vidošiči – meja RH.“ - T.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 7. 2000
ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki 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. 9/2000) in na nje-
govi 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
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-28982
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 R3-632 Ilirska
Bistrica-Novokračine.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: protiprašna zaščita na makadam-
skih voziščih na območju CP Koper.

Ocenjena vrednost vseh del:
13,662.000 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 dokon-
čanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno
izvesti v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 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 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 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
protiprašno zaščito na makadamskih vo-
ziščih na območju CP Koper “ - R.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 6. 2000

ob 9.30 na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in 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
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-28981
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 RT-905 Mrzli
Studenec-Jereka, RT-907 Krnica-Zg.Ra-
dovna.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: protiprašna zaščita na makadam-
skih voziščih na območju CP Kranj.

Ocenjena vrednost vseh del:
30,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.
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(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 dokon-
čanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno
izvesti v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 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 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 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
protiprašno zaščito na makadamskih vo-
ziščih na območju CP Kranj “ - M.Z.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 6. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: javno naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njego-
vi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in 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
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-28980
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 R3-605 Kam-
breško Kuščar-Livek.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: protiprašna zaščita na makadam-
skih voziščih na cesti R3-605 odsek
5702 (Kambreško-Kuščar-Livek).

Ocenjena vrednost vseh del: 8,448.000
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 po-
trebno izvesti v roku 30 dni po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 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 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 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
protiprašno zaščito na makadamskih vo-
ziščih na cesti R3-605 odsek 5702 (Kam-
breško-Kuščar-Livek)“ - S.K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 6. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: javno naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njego-
vi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in 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
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-28979
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 R3-604 Ro-
činj-Lig.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: protiprašna zaščita na makadam-
skih voziščih na cesti R3-604, odsek
5701 (Ročinj-Lig).

Ocenjena vrednost vseh del: 9,460.000
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 po-
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trebno izvesti v roku 30 dni po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 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 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 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
protiprašno zaščito na makadamskih vo-
ziščih na cesti R3-604, odsek 5701 (Ro-
činj-Lig)“ - S.K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 6. 2000
ob 10.30 na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in 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
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-28978
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 R3-610-D.Tre-
buša-Sp. Idrija.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: protiprašna zaščita na makadam-
skih voziščih na cesti R3-610 odsek
1370 (D. Trebuša-Sp.Idrija).

Ocenjena vrednost vseh del: 8,800.000
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 po-
trebno izvesti v roku 30 dni po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 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 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 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
protiprašno zaščito na makadamskih vo-
ziščih na cesti R3-610 odsek 1370 (D. Tre-
buša-Sp. Idrija)“ - S.K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 6. 2000
ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in 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
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-28977
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 R3-691 Za-
vrč-Drenovec.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: protiprašna zaščita na makadam-
skih voziščih na območju CP Ptuj.

Ocenjena vrednost vseh del: 4,000.000
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 po-
trebno izvesti v roku 30 dni po sklenitvi
pogodbe.
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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 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 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
protiprašno zaščito na makadamskih vo-
ziščih na območju CP Ptuj“ - A.F.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 6. 2000
ob 11.30 na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in 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
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-28976
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 R3-720 So-
tina.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: protiprašna zaščita na makadam-
skih voziščih na območju CP Murska So-
bota.

Ocenjena vrednost vseh del:
10,000.000 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 po-
trebno izvesti v roku 30 dni po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 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 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 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
označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za protiprašno zaščito na makadamskih vo-
ziščih na območju CP Murska Sobota.“ -
A.F.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 6. 2000
ob 12. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od

ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in 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
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-28975
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 R3-646
Grm-Pluska, cesta R3-652 Moravče-Ča-
tež-Trebnje, cesta RT-920 Vahta-Gabrje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: obnova makadamskih vozišč na
območju CP Novo mesto.

Ocenjena vrednost vseh del:
18,000.000 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 po-
trebno izvesti v roku 30 dni po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
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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  razpi-
sno  dokumentacijo:  stroške  za  razpisno
dokumentacijo  5.000 SIT  ponudniki  lah-
ko  poravnajo  z  virmanom  na  račun  št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 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
obnovo makadamskih vozišč na območju
CP Novo mesto.“ - M.T.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 6. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in 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
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-28973
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 R2-424 Bo-
štanj-Planina, cesta R3-680 Jurklošter-Dež-
no, cesta R2-425 Poljana-Šentvid, cesta
R2-425 Šentvid Šoštanj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: obnova makadamskih vozišč na
območju VOC Celje.

Ocenjena vrednost vseh del:
16,000.000 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 po-
trebno izvesti v roku 30 dni po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 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 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 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
obnovo makadamskih vozišč na območju
VOC Celje.“ - B.K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 6. 2000
ob 11.30 na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki 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 v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih ak-
tih.

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 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
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-28972
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 TR-915 Il. Bi-
strica-Grda Draga, cesta RT-915 Grda Dra-
ga-Pudob.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: obnova makadamskih vozišč na
območju CP Koper.

Ocenjena vrednost vseh del: 3,400.000
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 po-
trebno izvesti v roku 30 dni 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 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 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
obnovo makadamskih vozišč na območju
CP Koper.“ - R.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 6. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in 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

javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-28970
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 TR-907 Krni-
ca-Zg. Radovna.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: obnova makadamskih vozišč na
območju CP Kranj.

Ocenjena vrednost vseh del:
11,048.000 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 po-
trebno izvesti v roku 30 dni po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 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 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 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
obnovo makadamskih vozišč na območju
CP Kranj.“ - M.Z.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 6. 2000
ob 9.30 na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-

ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opre-
delitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in 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
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-28968
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 R2-407 Gore-
nja vas-Ljubljanica, R3-645 Zadvor-Šmart-
no pri Litiji, R3-641 Ljubljanica-Ljubljana
(Dolgi most), R3-621 Kalce-Col.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: obnova makadamskih vozišč na
območju CP Ljubljana.

Ocenjena vrednost vseh del:
24,752.000 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 po-
trebno izvesti v roku 30 dni po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
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oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 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
obnovo makadamskih vozišč na območju
CP Ljubljana.“ - S.S.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 6. 2000
ob 12. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in 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
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-28967
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 RT-930 Pe-
sek-Oplotnica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: obnova makadamskih vozišč na
območju CP Maribor.

Ocenjena vrednost vseh del:
14,724.000 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 po-
trebno izvesti v roku 30 dni po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 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 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 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
obnovo makadamskih vozišč na območju
CP Maribor.“ - S.Ž.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 6. 2000
ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih

sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opre-
delitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in 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
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-28965
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 R3-609 Pred-
meja-Lokve, cesta R3-608 Lokve-Čepovan.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: obnova makadamskih vozišč na
območju CP Nova Gorica.

Ocenjena vrednost vseh del:
12,376.000 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 po-
trebno izvesti v roku 30 dni po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 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.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 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
obnovo makadamskih vozišč na območju
CP Nova Gorica.“ - S.K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 6. 2000
ob 10.30 na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in 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
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

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. 002-07/2000 Ob-28937

Popravek
V javnem razpisu gradbenih del brez

omejitev za rekonstrukcijo ceste na demo-
grafsko ogroženem območju Občine Luče
– naselje Podveža ter rekonstrukcijo ceste
v naselju Luče (Kumrova njiva in Spodnja
vas, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
44 z dne 26. 5. 2000, Ob-28327, je priš-
lo do napake pri datumih pod točko 7. (b),
8. (b) in 9. (namesto 6. mesec, je bil po-
motoma napisan 5.). Omenjene točke se
tako praviloma glasijo:

7. (b) Datum, do kdaj je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: do 22. 6.
2000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 27. 6. 2000 do
12. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 6. 2000 ob 13. uri, v prostorih Obči-
ne Luče.

Občina Luče

Št. 025-55/2000-2 Ob-28628
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije, Zem-
ljemerska 12, Ljubljana, faks 178-48-34.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: tehnično varovanje po-
slovnih prostorov: lokacije tehničnega va-
rovanja poslovnih prostorov:

3.1. Območna geodetska uprava Ko-
per  in  Izpostava  Koper,  Cankarjeva 1,
Koper,

3.2. Območna geodetska uprava Ko-
per, Izpostava Ilirska Bistrica, Vojkov dre-
vored 14, Ilirska Bistrica.

Ocenjena vrednost storitve na posamez-
ni lokaciji: 250.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: na v točki 3. navedenih
lokacijah.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: določeno v razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: do-
ločeno v razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
določeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki se lahko po-
tegujejo za eno ali več razpisanih nalog.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek izvajanja
storitve je opredeljena z uveljavitvijo po-
godbe, dokončanje pa eno leto po podpi-
su pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, Ljubljana, soba 25, Nives Jurcan.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 6. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nego-
tovinsko plačilo 2.500 SIT, na žiro račun
50100-63010014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 14. 6. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Zemljemerska 12, Ljubljana, soba
25, Nives Jurcan.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 6. 2000 ob 9.30 v sejni sobi
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: v skladu z zakonom o izvrševanju pro-
računa za leto 2000 se ne zahtevajo.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: vse naloge v
celoti financira naročnik, rok plačila je naj-
manj 30 dni po prejetju pravilno izstavlje-
nega 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: ponudnik mora imeti licenco Zborni-
ce Republike Slovenije za zasebno varova-
nje in pooblastilo za opravljanje požarnega
varovanja izdanega na podlagi pravilnika o
pogojih za izvajanje požarnega varovanja
(Ur. l. RS, št. 64/95).

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne morejo odstopiti od ponudbe po 14. 6.
2000 po 9. uri.

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

18. Druge informacije o naročilu: Nives
Jurcan (tel. 061/178-79-27), Saša Rode
(tel. 061/178-49-21).

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: to je prva objava.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS
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Št. 407-0014/2000 Ob-28631
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana, faks 061/13-12-327.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocena vred-
nosti naročila: investitorski inženiring pri
izvedbi investicije: nadzidava, dozida-
va in prenova Študentskega doma II
Rožna dolina v Ljubljani v skupni izmeri
ca. 5.760 m2 gradbenih površin.

Ocenjena vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: ne.

b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ne.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev:
po razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: samo celotno storitev.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: lastne variante niso sprejemljive.

8. Trajanje naročila: julij 2000 - sep-
tember 2001.

9. a) Razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo v tajniš-
tvu Službe za investicije Ministrstva za šol-
stvo in šport na Trubarjevi 3/VII v Ljubljani,
tel. 061/212-838; 13-12-249, faks
061/13-12-327, kontaktna oseba: Slobo-
dan Milojević, univ. dipl. inž. arh.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno
12. 6. 2000.

10. a) Rok predložitve ponudbe: upo-
števane bodo ponudbe, ki bodo prispele
do 5. 7. 2000 do 10. ure.

b) Naslov predložitve ponudbe: RS, Mi-
nistrstvo za šolstvo in šport - vložišče, Žu-
pančičeva 6, Ljubljana 1000.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba - Ne odpiraj!”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 2000 ob 13. uri na naslovu: RS Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Trubarjeva 3/V,
Ljubljana, v veliki sejni sobi št. 40.

12. Finančna zavarovanja: ponudnik
mora ponudbi priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe in ustrezno izjavo banke
za dobro izvedbo del v pogodbenem roku,
kot jih zahteva razpisna dokumentacija.

13. Financiranje: v 60 dneh po urad-
nem prejemu mesečnih računov v skladu z
obsegom izvedenih del in dinamiko plačil.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa, fi-

nančno poslovne in tehnične sposobnosti
ponudnika: ponudnik mora ponudbi prilo-
žiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih zah-
teva razpisna dokumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 9. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila: po raz-
pisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: ni.
19. Predhodna objava namere o naro-

čilu: ni.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne: ni.
Ponudniki bodo o izidu obveščeni sklad-

no z zakonom o javnih naročilih.
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-28650
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Trnovska vas, Trnovska vas
42, 2254 Trnovska vas, št. telefaksa:
062/757-166.

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

3. Vrsta storitve in opis: prevozi šol-
skih otrok za Osnovno šolo Trnovska
vas, OŠ Destrnik, OŠ Mladika Ptuj.

Orientacijska vrednost vseh del znaša
6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Trnovska vas.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
ponudnik naj navede imena in strokovne
kvalifikacije osebja, odgovornega za izved-
bo storitev.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudnik se lahko po-
teguje tudi za izvedbo prevozov na posa-
mezni relaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b)
8. Trajanje naročila in datum začetka in

dokončanja storitve: pričetek storitve: 1. 9.
2000, dokončanje 30. 6. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254
Trnovska vas, vsak dan od 8. do 15. ure, v
petek od 8. do 13. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, virmansko na-
kazilo na ŽR št. 52400-630-20876, DDV
je upoštevan v ceni.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbe: 20. 6. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Trnovska vas,
Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 6. 2000 ob 16.30 na sedežu
Občine Trnovska vas, Trnovska vas 42,
2254 Trnovska vas.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% vrednosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: glede plačeva-

nja avansov ni, naročnik bo plačeval stori-
tev na izstavljene račune, s plačilnim ro-
kom 30 dni od dneva prejema računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

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: vse zahteve so v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 6. 2000 od
16.30.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so v razpisni doku-
mentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v razpisni dokumentaciji ali po tel.
062/757-750.

19., 20.
Občina Trnovska vas

Št. 02/00 Ob-28652
1. Naročnik: Občina Prebold, Hmeljar-

ska cesta 3, 3312 Prebold, telefon
063/7000-620, telefaks 063/700-06-21.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: za oddajo gostišča in
bazena v območju športno – rekreacij-
skega kompleksa “Gaj“ v dolgoročni
najem in upravljanje s spremljajočimi
objekti (funkcionalni objekt 855 m2, ze-
lenica 1909 m2, dvorišče 1935 m2, sta-
novanjska stavba 30 m2, gospodarsko
poslopje 70 m2, poslovna stavba
383 m2 in funkcionalni objekt 11 m2) v
Preboldu parc. št. 572/57 k.o. Prebold.

4. Kraj izvedbe: Občina Prebold.
5. a) Navedba o tem ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če po-
nudnik izpolnjuje vse zahtevane razpisne
pogoje in je registriran za opravljanje zah-
tevanih storitev.

b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
zakona o gostinstvu (Ur. l. RS, št. 1/95 in
40/99), odredba o obvezni vsebini razpi-
sne in ponudbene dokumentacije (Ur. l.
RS, št. 33/97).

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev: iz
razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi za
samo del storitev: ponudniki lahko oddajo
ponudbo v celoti in za del storitev.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
ponudi samo varianto po razpisni dokumen-
taciji.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi le raz-
pisane variante.
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanje storitve: po dogovoru, ozi-
roma za obdobje najmanj 10 let.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Občina Prebold, Hme-
ljarska cesta 3, 3312 Prebold, kontaktna
oseba Šribar Metka (ob dvigu predložiti
dokazilo o plačilu za razpisno dokumen-
tacijo).

b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko prevzamete še do deset
dni pred rokom oddaje ponudbe po objavi
razpisa v delovnem času.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cijo je 8.000 SIT in se nakaže na žiro ra-
čun občine št. 50750-630-10313 z na-
menom nakazila: javni razpis – bazen.

10. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
30. 6. 2000.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: v tajništvo Občine Prebold,
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za oddajo gostišča in bazena“ in številko
objave tega javnega razpisa. Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 3. 7.
2000 ob 19. uri na naslovu: Občina Preb-
old, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold, v
sejni sobi.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so v tem postopku zah-
tevana: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od ponujene vrednosti
naročila in mora biti veljavna 60 dni po
izteku razpisnega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: cene se dogovorijo z aneksom k po-
godbi za vsako tekoče leto skladno z rastjo
cen v gospodarstvu in negospodarstvu.

14. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dovoljeno 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:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. 7. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. čl. ZJN): ponud-
bena cena (60%), reference ponudnika
(30%), druge ugodnosti (10%).

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki bodo o izidu razpisa obveščeni naj-
kasneje v roku 15 dni o odpiranja ponudb.

19., 20.
Občina Prebold

Ob-28654
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Borovnica, Paplerjeva 22,
1353 Borovnica, 75-48-333.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi šolskih otrok
v OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, orien-
tacijska vrednost 5,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Borovnica.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: prevoz otrok v šolo in nazaj
lahko opravljajo za to dejavnost registrirani
prevozniki z licenco za prevoz potnikov v
cestnem prometu.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjeva-
ti vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99), odred-
ba o obvezni vsebini razpisne in ponudbe-
ne dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
razapisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudnik se lahko po-
teguje tudi za izvedbo prevozov na posa-
mezni relaciji.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: pričetek storitve
1. 9. 2000, dokončanje storitve 30. 6.
2001, možnost podaljšanja do 2002 ozi-
roma 2003.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Bo-
rovnica. Kontaktna oseba: Slavka Gerdina,
tel., faks 01/75-46-126, 01/75-48-333.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena je 5.000 SIT, plačila
na ŽR 50110-630-810225, sklic 00-02.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 3. 7. 2000, do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Borovnica, Pa-
plerjeva 22, 1353 Borovnica.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – ponud-
ba za prevoze šolskih otrok”, in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 7. 2000 ob 11. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: plačilo v 30
dneh po potrditvi 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: dokazila, zahtevana z razpisno doku-
mentacijo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne morejo umakniti ponudbe od 3. 7. 2000
od 11. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): način
uporabe kriterijev je v razpisni dokumen-
taciji.

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica,
tel. 01/75-46-126 in 01/75-48-333, Slav-
ka Gerdina.

19., 20.
Občina Borovnica

Št. 8120/1597/2000 Ob-28790
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdriho-
va 2, 1000 Ljubljana, telefaks
061/174-24-42.

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

3. (a) Kraj izvedbe: RTP 110/20 kV Go-
rica.

(b) Vrsta storitev: izdelava PZR in PZI
za izvedbo gradbenih in elektromontaž-
nih del zamenjave primarne in sekun-
darne opreme stikališča 110 kV v RTP
110/20 kV Gorica.

(c) Celovitost ponudbe: naročnik bo
upošteval samo ponudbe, ki zajemajo ce-
lotni razpis.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Datum začetka storitve: avgust 2000.
5. Predvideni datum zaključka storitve:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo sektorja za vzdrževa-
nje, soba 22/IV, Mojca Ferleš.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z oz-
nako naziva javnega razpisa na žiro račun
št. 50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 6. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče,
soba 3  C.5,  prevzemnica  Katarina  Li-
povec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 6. 2000 ob 10. uri, pri naročniku, dvo-
rana D (IV. nadstropje).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 5% od skupne po-
nudbene vrednosti, trajanje veljavnosti 45
dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, go-
tovinsko plačilo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranimi ponudniki sklenil pogodbe, v po-
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nudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna
oblika 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:

– bančna garancija za resnost po-
nudbe,

– izpolnjen obrazec “ponudba”,
– registracija podjetja pri pristojnem or-

ganu oziroma priglasitveni list,
– pravnomočno odločbo – dovoljenje

občinskega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa,

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 ali podatki iz bilance stanja in uspe-
ha iz zadnje davčne napovedi,

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa,

– potrdilo Ministrstva za finance – Davč-
ne uprave RS, da je ponudnik davčni zave-
zanec za DDV,

– potrdilo Ministrstva za finance, da ima
poravnane davčne in druge obveznosti do-
ločene z zakonom v obdobju zadnjih šest
mesecev,

– reference ponudnika,
vse ostale zahtevane dokumente, ki so

opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do izteka veljav-
nosti ponudbe (najmanj 45 dni od datuma
odpiranja ponudb).

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

– skupna ponudbena cena (70%),
– plačilni pogoji (5%),
– potrjene reference za projektiranje na

elektroenergetskih objektih (15%),
– rok za izvedbo PZR za gradbena in

elektromontažna dela (5%),
– rok za izvedbo PZI za gradbena in

elektromontažna dela (5%).
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika,
to je Evgen Ferjančič, tel. 065/129-61-35.

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

Št. 320-01-36/2000 Ob-28740
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Šalovci, Šalovci 162,
9204 Šalovci, tel. 02/559-80-50, faks
02/559-80-54.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba komasacije:

– elaborat obstoječega stanja zem-
ljišč na komasacijskem območju,

– elaborat vrednotenja zemljišč na
komasacijskem območju,

– idejna zasnova ureditve komasa-
cijskega območja,

– elaborat nove razdelitve zemljišč
na komasacijskem območju.

Ocenjena vrednost naročila je
18,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: k.o. Šalovci.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije

osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
razpisni dokumentaciji.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: začetek, dokonča-
nje kakor sama izvedba komasacijskih del
je v odvisnosti od Republike Slovenije, Mi-
nistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano – Javni razpis za zbiranje zahtevkov
za dodelitev nepovratnih sredstev in naslo-
va intervencij za celostno urejanje podeže-
lja in obnovo vasi za leto 2000. Kolikor
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano vlogi ne bo ugodilo, se dela v pred-
metu javnega naročila ne bodo izvajala.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci,
občinska uprava.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanskim
nalogom, na žiro račun 51900-630-76043
s pripisom “javni razpis za storitve”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do vključno 22. 6.
2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Šalovci, Šalov-
ci 162, 9204 Šalovci, z napisom “Ponud-
ba – Ne odpiraj!”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 6. 2000 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Šalovci.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija v višini 10% od orien-
tacijske vrednosti naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: plačilo po obra-
čunskih situacijah opravljenih del.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodbe in bančne
garancije.

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:

– dokaz o registraciji podjetja ter plačil-
na sposobnost,

– reference za podobna dela,
– cena,
– opcija ponudbe in plačilni pogoji,
– zavarovanje kvalitete izvedenih del.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 22. 6. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): dodat-
ni pogoji oziroma merila bodo zahtevani v
razpisani dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Aleksander
Abraham, župan, tel. 02/559-80-50.

19., 20.
Občina Šalovci

Št. 1967 Ob-28742
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Zavod Republike Slovenije za

blagovne  rezerve,  Dunajska  106,  Ljub-
ljana, tel. 061/189-73-00, faks
061/189-73-47.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje prevozov, v
vrednosti 144 mio SIT.

4. Kraj izvedbe: med skladišči v Repub-
liki Sloveniji.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: po razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
predpisi s področja predmeta naročila.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
po razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudbe je možno deliti
na posamezne storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: od podpisa pogod-
be do 30. 6. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago na
naslovu: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII – tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 6. 2000,
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za znesek 20.000 SIT, kate-
rega vplačajo interesenti virmansko na ra-
čun št. 50101-603-402300.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 4. 7. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII – tajništvo.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – prevoz
blaga – ne odpiraj” in številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti točen naslov poši-
ljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 4. 7.
2000 ob 11. uri, na naslovu: Poslovna stav-
ba, Dunajska 106 – I. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija v višini 1,500.000
SIT z rokom veljavnosti do 31. 7. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročnik finan-
cira razpisna dela v celoti iz sredstev pro-
računa RS in poravnava plačila v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna RS in



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 48 / 2. 6. 2000 / Stran 4617

pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avan-
si niso možni.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 4. 7. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): pri
ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane
preference za domače ponudnike:

– cena s plačilnimi pogoji 50%,
– reference 30%,
– osnovni kapital podjetja 10%,
– bonitetna informacija o podjetju 5%,
– število zaposlenih in kadrovska struk-

tura 5%.
18. Druge informacije o naročilu: kon-

taktna oseba Franjo Lesjak, Zavod Repub-
like Slovenije za blagovne rezerve, Dunaj-
ska 106, tel. 061/189-73-16.

19., 20.
Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve

Št. 3/00 Ob-28744
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javno podjetje Energetika Ljublja-
na, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374,
1001 Ljubljana, faks 01/5889-409.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih
prostorov; ocenjena vrednost naročila je
24,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki se ne morejo
potegovati za del storitve.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: naročilo bo oddano
za dobo petih let.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, 1000 Ljubljana, sektor vodstvo,
oddelek nabave, II. nadstropje, soba 215.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 6. 2000
med 7. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na račun Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., št.
50104-601-15437 s sklicem na št.
VOD-03/00. Vplačilo je možno tudi na bla-
gajni Energetike Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70.

Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 19% DDV.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 26. 6. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je možno predloži-
ti po pošti na naslov Javno podjetje Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana ali osebno v Oddelek
nabave Energetike Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, Ljubljana, II. nadstropje, soba
215. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici z
oznako “Ponudba za čiščenje poslovnih pro-
storov – VOD-03/00 – Ne odpiraj” in števil-

ko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS. Na hrbtni strani ovojnice mora biti ozna-
čen naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 26. 6.
2000 ob 12. uri na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% orientacijske vrednosti javnega
naročila z veljavnostjo do 15. 8. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: v skladu z zah-
tevami iz razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

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: navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
lahko odstopijo od ponudbe do 26. 6.
2000 do 10. ure.

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

– ponudbena vrednost naročila, delež
merila 60%,

– tehnična opremljenost, delež merila
10%,

– kadrovska opremljenost, delež merila
10%,

– reference, delež merila 10%,
– uporaba čistil, delež merila 5%,
– rok plačila, delež merila 5%.
18. Druge informacije o naročilu: do-

datne informacije se dobijo samo na pisno
zahtevo po faksu 01/5889-409. Kontakt-
na oseba je Dušan Jazbinšek, tel.
01/5889-202.

19., 20.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 195/1-2000 Ob-28745
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Splošna bolnišnica Murska Sobo-
ta, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000
Murska Sobota, faks 069/21-007.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: fizično varovanje pre-
moženja in delno receptorska opravila,
v ocenjeni vrednosti 9,600.000 SIT letno
(z vključenim DDV).

4. Kraj izvedbe: Rakičan, Ulica dr. Vrb-
njaka 6.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: na razpis se lahko prijavijo
ponudniki, ki imajo registrirano dejavnost
varovanja ter za to vsa potrebna dovoljenja
in ustrezno dokumentacijo.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).

(c) Navodilo,  če  morajo  pravne  ose-
be  navesti  imena  in  strokovne  kvalifika-
cije osebja odgovornega za izvedbo stori-
tve: ponudnik mora navesti vsaj eno ose-
bo, odgovorno za izvedbo storitve pri na-
ročniku.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo za storitev pod 3. točko le v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
varianto v skladu z določili iz razpisne do-
kumentacije.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: tri leta od datuma
pričetka veljavnosti pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RD
zainteresirani ponudniki lahko dobijo v taj-
ništvu Splošne bolnišnice Murska Sobota,
Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Mur-
ska Sobota, med 8. in 13. uro, tel.
069/32-010, faks 069/21-007, po pred-
ložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumen-
tacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno pet-
ka, 16. 6. 2000 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za RD je potrebno plačati
10.000 SIT (v ceni je vključen DDV) z vir-
manom na ŽR 51900-603-32361.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do vključno petka
23. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti na naslov: Splošna bolnišnica
Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrbnja-
ka 6, 9000 Murska Sobota.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v sobi
direktorja bolnišnice v Rakičanu (1. nad-
stropje) v petek, 23. 6. 2000 ob 12.30.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: finančno zavarovanje za resnost po-
nudbe ni potrebno.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: razvidni iz raz-
pisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba bo sklenje-
na samo z enim ponudnikom.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik je lahko gospodarska druž-
ba (tudi s.p.) z ustreznimi verificiranimi kva-
lifikacijami za opravljanje tovrstne dejavno-
sti; ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane vse davčne in druge z zakonom
določene obveznosti (podrobneje v razpi-
sni dokumentaciji).

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 23. 6. 2000
po 12. uri.
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17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): raz-
vidna iz razpisne dokumentacije.

18. Druge informacije o naročilu: se do-
bijo pri Štefanu Vučaku, poslovnemu di-
rektorju bolnišnice, tel. 069/348-771.

19., 20.
Splošna bolnišnica Murska Sobota

Št. 18/2000 Ob-28746
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje, faks
0601/26-090.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dobava in montaža
6 kV opreme – lastna raba PE-1.

Ocenjena vrednost: 17,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbov-

lje, Ob železnici 27, Trbovlje.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih in vsi podzakonski
predpisi v zvezi z njim, zakon o varstvu pri
delu.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudba se izdela v
celoti.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik mora ponuditi ponud-
bo v skladu z razpisno dokumentacijo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: september 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Trbovlje, d.o.o., nabavna
služba (Anita Žučko), Ob železnici 27, Tr-
bovlje (od 10. do 12. ure).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave do 22. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dobijo raz-
pisno dokumentacijo z izkazom plačila
5.000 SIT na ŽR 52700-601-11513. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo
DURS-a, da je ponudnik davčni zavezanec,
oziroma izjavo, da ni registriran za DDV.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti najkasneje do 23. 6. 2000
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo
v Termoelektrarno Trbovlje, d.o.o., Ob že-
leznici 27, Trbovlje (nabavna služba) v za-
pečateni kuverti z oznako Ne odpiraj – Po-
nudba s številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter navedbo predmeta
naročila.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 23. 6. 2000
ob 10.30 v prostorih TET, d.o.o., Ob že-
leznici 27.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-

ločila v drugih dokumentih: plačilo po po-
gojih ponudbe.

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: opredeljene v razpisni dokumenta-
ciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba
mora veljati 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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

– cena in plačilni pogoji,
– boniteta ponudnika (donosnost, sol-

ventnost, likvidnost, certificiranost),
– reference v obdobju zadnjih 3 let,
– garancijska doba.
18. Druge informacije o naročilu: nave-

deno v razpisni dokumentaciji.
19., 20.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 343-10/00-132 Ob-28747
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Kočevje, Ljubljanska c.
26, 1330 Kočevje, 061/855-531.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): prva alinea 1. točke
3. člena ZJN: javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbira izvajalca za dela
na objektu Posodobitev ceste Onek–
Mačkovec.

Ocenjena vrednost vseh del je
11,000.000 SIT. Naročnik si pridržuje pra-
vico spremembe obsega del, glede na viši-
no pridobljenih sredstev. Izvajalec v tem
primeru ni upravičen do odškodnine.

4. Kraj izvedbe: Cesta med vasema
Onek–Mačkovec v Občini Kočevje.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odlok o proračunu Občine Kočevje za leto
2000.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svo-
je variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: takoj po sklenitvi
pogodbe. Dokončanje del do 31. 7. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje, pri Borutu Hočevarju, tel.
061/851-390.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
račun št. 51300-630-10077 – občinski
proračun pri APP Kočevje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 13. 6. 2000 do 8.
ure, v zapečateni ovojnici z napisom “Javni
razpis – Posodobitev ceste Onek–Mačko-
vec”, z navedeno številko objave v Urad-
nem listu RS.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Kočevje, Od-
delek za gospodarstvo, turizem in gospo-
darske javne službe, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje (soba št. 27).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 6. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: zakon o izvrše-
vanju proračuna.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik sklene po-
godbo z izbranim nosilcem ponudbe.

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: navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 13. 6.
2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najniž-
ja cena.

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Kočevje, Borut Hočevar, tel.
061/851-390.

19., 20.
Občina Kočevje

Št. 363-04-4/00 Ob-28868
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, tele-
faks 01/478-55-79.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje storitve dnev-
nega čiščenja poslovnih prostorov v
skupni izmeri 7.414,15 m2, ocenjena
vrednost naročila znaša: 13,500.000
SIT/letno.

4. Kraj izvedbe: Kompleks Mladika,
Prešernova 25, 1000 Ljubljana.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: skladno z razpisnimi pogoji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
skladno z razpisnimi pogoji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
skladno z razpisnimi pogoji.
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6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudnik mora ponuditi
razpisane storitve v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost  variant:  variantnih  po-
nudb ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora obvezno predlo-
žiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek storitve
1. 9. 2000, dokončanje storitve 30. 6.
2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Slo-
venije, Servis skupnih služb vlade, Gregor-
čičeva 27a, 1000 Ljubljana, glavna pi-
sarna, tel. 01/478-54-96, telefaks
01/478-55-79.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 6. 2000,
vsak delovni dan od 8.30 do 11.30.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 27. 6. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija,
Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljub-
ljana, glavna pisarna.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 6. 2000 ob 10. uri v sejni sobi
na naslovu: Republika Slovenija, Vlada Re-
publike Slovenije, Servis skupnih služb vla-
de, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: finančno zavarovanje za resnost po-
nudbe se ne zahteva.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: skladno z dolo-
čili posebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahteve.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in

tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila in
delovne zmožnosti ter zadostne proste teh-
nične zmogljivosti, ustrezna oprema in dru-
gi pripomočki, sposobnost upravljanja, za-
nesljivost, izkušnje in ugled.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 25. 9. 2000.

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

1. finančna usposobljenost ponudni-
ka (10 točk),

2. reference ponudnika pri opravlja-
nju prometnih storitev (od 0 do 32 točk),

3. ponudnik razpolaga z veljavnim
certifikatom  kakovosti  (ISO 9001,  9002)

za  opravljanje  predmetnih  storitev
(3 točke),

4. druge ugodnosti, ki jih ponudnik
nudi naročniku (do 10 točk);

Pri vrednotenju po točkah od 1. do 4.
se upošteva vplivnostni faktor 0,3.

5. ponudbena cena.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim fak-
torjem 0,7, tako dobljeni zmnožek pa se
pomnoži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

18. Druge informacije o naročilu: da-
tum, do katerega bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa: 10. 7. 2000.

19., 20.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 363-03-1/00 Ob-28869
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za zunanje zadeve,
Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana in Služ-
ba Vlade RS za evropske zadeve, Sloven-
ska 27-29, 1000 Ljubljana, po pooblastilih
Republike Slovenije, Vlada Republike Slo-
venije, Servis skupnih služb vlade, Gregor-
čičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-55-79.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

a) izvajanje storitev vzdrževanja ob-
jektov in garaže, v skupni izmeri
11.052,90 m2,

b) urejanja funkcionalnega zem-
ljišča ter garaže v skupni izmeri
8.572,75 m2;

ocenjena vrednost naročila znaša:
12,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Kompleks Mladika,
Prešernova 25, 1000 Ljubljana.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: skladno z razpisnimi pogoji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
skladno z razpisnimi pogoji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
skladno z razpisnimi pogoji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudnik mora ponuditi
razpisane storitve v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost  variant:  variantnih  po-
nudb ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto: ponudnik mora obvezno
predložiti ponudbo v celoti po razpisnih
pogojih.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek storitve
1. 9. 2000, dokončanje storitve 30. 6.
2001.

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

publika Slovenija, Vlada Republike Slove-
nije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, glavna
pisarna, tel. 01/478-54-96, telefaks
01/478-55-79.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 6. 2000,
vsak delovni dan od 8.30 do 11.30.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-

trebno predložiti ponudbo: 26. 6. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija,
Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljub-
ljana, glavna pisarna.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 6. 2000 ob 10. uri v sejni sobi
na naslovu: Republika Slovenija, Vlada Re-
publike Slovenije, Servis skupnih služb vla-
de, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: finančno zavarovanje za resnost po-
nudbe se ne zahteva.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: skladno z dolo-
čili posebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahteve.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in

tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila in
delovne zmožnosti ter zadostne proste teh-
nične zmogljivosti, ustrezna oprema in dru-
gi pripomočki, sposobnost upravljanja, za-
nesljivost, izkušnje in ugled.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 24. 9.
2000.

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

1. finančna usposobljenost ponudni-
ka (10 točk),

2. reference ponudnika pri opravlja-
nju prometnih storitev (od 0 do 32 točk),

3. ponudnik razpolaga z veljavnim
certifikatom  kakovosti  (ISO 9001,  9002)
za  opravljanje  predmetnih  storitev
(3 točke),

4. druge ugodnosti, ki jih ponudnik
nudi naročniku (do 10 točk);

Pri vrednotenju po točkah od 1. do 4.
se upošteva vplivnostni faktor 0,3.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

5. ponudbena cena.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim fak-
torjem 0,7, tako dobljeni zmnožek pa se
pomnoži s številom 100.
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Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

18. Druge informacije o naročilu: da-
tum, do katerega bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa: 10. 7. 2000.

19., 20.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 228-02-8/00 Ob-28870
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

a) varnostne službe
b) varnostno receptroske službe po-

slovnega kompleksa Mladika, Prešer-
nova 25 v Ljubljani.

Ocenjena vrednost naročila znaša:
točka a) 3,907.000 SIT,
točka b) 14,959.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Prešernova 25, Ljub-

ljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: pridobljena in veljavna licenca
za opravljanje storitev fizičnega varovanja
premoženja.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
skladu z razpisnimi pogoji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudnik mora ponuditi
celotno razpisano storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik ne mo-
re predložiti variantne ponudbe.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora obvezno predlo-
žiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve:

Za storitve pod točko:
a) od 15. 7. 2000 do 10. 9. 2000,
b) od 11. 9. 2000 do 30. 6. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, glavna
pisarna, tel. 01/478-54-96, telefaks
01/478-55-79.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 6. 2000,
vsak delovni dan od 9.30 do 10.30.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 23. 6. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija,
Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljub-
ljana, glavna pisarna.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 6. 2000 ob 10. uri v sejni sobi

na naslovu: Republika Slovenija, Vlada Re-
publike Slovenije, Servis skupnih služb vla-
de, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ni zahteve.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: skladno z dolo-
čili posebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahteve.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– predpisana dovoljenja in licenca za
opravljanje dejavnosti, v področje katere
spada izvedba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in

tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila in
delovne zmožnosti ter zadostne proste teh-
nične zmogljivosti, ustrezna oprema in dru-
gi pripomočki, sposobnost upravljanja, za-
nesljivost, izkušnje in ugled.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 21. 9. 2000.

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

1. finančna usposobljenost ponudni-
ka – čisti dobiček (10 točk),

2. reference ponudnika pri opravlja-
nju predmetnih storitev (od 0 do 32 točk),

3. ponudnik razpolaga z veljavnim
certifikatom kakovosti (ISO 9001, 9002)
za opravljanje predmetnih storitev (3 toč-
ke),

4. druge ugodnosti, ki jih ponudnik
nudi naročniku (do 10 točk);

Pri vrednotenju po točkah od 1. do 4.
se upošteva vplivnostni faktor 0,3.

5. ponudbena cena.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim fak-
torjem 0,7, tako dobljeni zmnožek pa se
pomnoži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

18. Druge informacije o naročilu: da-
tum, do katerega bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa: 5. 7. 2000.

19., 20.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 266-14/00 Ob-29008
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, tele-
faks 01/478-55-79.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

– čiščenje asfaltnih površin, urejanje
okolice na skupnih površinah, čiščenje
javnih sanitarij, izvajanje zimske službe

in vzdrževanje čistilnih naprav, ocenje-
na vrednost naročila znaša: 53,000.000
SIT,

– vzdrževanje električne napeljave
in elektro naprav na skupnih površinah,
ocenjena vrednost naročila znaša:
46,000.000 SIT,

– vzdrževanje na sistemih centralne-
ga ogrevanja na skupnih površinah,
ocenjena vrednost naročila znaša:
14,000.000 SIT,

– vzdrževanje stikov tesnil in venti-
lov na sistemih vodovodnih in kanaliza-
cijskih instalacijah na skupnih površi-
nah, ocenjena vrednost naročila znaša:
13,000.000 SIT,

– pleskanje kovinskih konstrukcij in
nadstrešnic ter manjša kleparska dela
na nadstrešnicah in strehah, ocenjena
vrednost naročila znaša: 23,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Mejni prehodi Republi-
ke Slovenije.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: skladno z določili razpisnih
pogojev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
skladno z razpisno dokumentacijo.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
skladno z razpisno dokumentacijo.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki se lahko po-
tegujejo tudi samo za del storitev po posa-
meznih alineah navedenih v 3. točki ter po
posameznih geografskih področjih kot so
navedena v razpisni dokumentaciji.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: predvideni rok pri-
četka del je takoj po sklenitvi pogodbe,
predvidoma 15. 7. 2000. Pogodbena de-
la se izvajajo do 31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Slove-
nije, Servis skupnih služb vlade, Gregorči-
čeva 27a, 1000 Ljubljana, Rado Vidic, tel.
01/478-55-66, telefaks 01/478-55-79.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 6. 2000,
vsak delovni dan od 8.30 do 10. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 4. 7. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija,
Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljub-
ljana, glavna pisarna.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 7. 2000 ob 10. uri v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

– za dela pod 3. točko – v prvi alinei
bančna garancija v višini 5,300.000 SIT,
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– za dela pod 3. točko – v drugi alinei
bančna garancija v višini 4,600.000 SIT in

– za dela pod 3. točko – v tretji, četrti
in peti alinei bančna garancija v višini 10%
skupni vrednosti ponudbe, v kolikor le-ta
presega 25,000.000 SIT.

Bančne garancije morajo vsebovati ve-
ljavnost do vključno datuma veljavnosti po-
nudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: skladno z dolo-
čili posebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahteve.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in

tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila in
delovne zmožnosti ter zadostne proste teh-
nične zmogljivosti, ustrezna oprema in dru-
gi pripomočki, sposobnost upravljanja, za-
nesljivost, izkušnje in ugled.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 25. 9.
2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): način
uporabe meril in pomen posameznega
merila, ki se bodo uporabljala pri ocen-
jevanju ponudb, sta razvidna iz razpisne
dokumentacije.

1. finančna usposobljenost ponudni-
ka (10 točk),

2. reference ponudnika (od 0 do 50
točk),

3. certifikat (15 točk),
4. odzivni čas (od 0 do 20 točk),
5. druge ugodnosti (0–5 točk).

Pri vrednotenju po točkah od 1. do 5.
je možnih največ 100 točk, (vplivnostni fak-
tor 0,4).

6. ponudbena cena, vplivnostni fak-
tor 0,6.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

18. Druge informacije o naročilu: da-
tum, do katerega bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa: 20. 7. 2000.

19., 20.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 3038 Ob-28696
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Univerza v Mariboru, Univerzitetna
knjižnica Maribor, Gospejna ul. 10,
2000 Maribor, tel. 062/215-851, faks
062/226-087.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: nabava in montaža si-
stema za varovanje knjižnega gradiva:

1. sistem mora biti popolnoma po-
vezljiv – kompatibilen s sistemom za samo-

stojno izposojo knjig (knjigomatom), ki
omogoča izposojo in vračilo knjig in je v
povezavi s COBISS sistemom,

2. vsaj eden od sistemov mora biti
naslednjih dimenzij: širina 66 cm, višina
178 cm, sistema pa morata biti med seboj
povezljiva,

3. proces aktiviranja in deaktiviranja
sprožilcev v knjižnem gradivu mora biti
združen v eno enoto, ta pa mora imeti svet-
lobni indikator aktivnosti sprožilca. Enota
mora biti povezljiva z ostalimi enotami si-
stema za varovanje gradiva.

Ocenjena vrednost naročila znaša sku-
paj 11,000.000 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 speci-
fičen poklic: ni.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v
razpisni 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.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: pričetek z deli in
montaža 6. 7. 2000, zaključek do 10. 7.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica
Maribor, Gospejna ul. 10, 2000 Maribor,
uprava, soba 414, 4. nadstropje, Antonija
Bratuša.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 6. 2000
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu 5.000 SIT na
račun naročnika št. 51800-603-31070 z
namenom nakazila; “za razpisno dokumen-
tacijo“.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 23. 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, 2000 Maribor, soba 414, prevzemnik
Antonija Bratuša.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 6. 2000 ob 9. uri v mali sejni
sobi Univerzitetne knjižnice Maribor, 4.
nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: določena so v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoj glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: v skladu s po-
godbo, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudni-

kom se bo sklenila pogodba v skladu z
61. členom zakona o javnih naročilih.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: določene so v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 23. 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-28700
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: 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
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
šolskih otrok v osnovne šole Občine
Krško v šolskem letu 2000/2001.

Ocenjena vrednost del je 72,000.000
SIT letno. Občina Krško bo sklenila po-
godbo v višini sprejetih proračunskih sred-
stev za tekoče leto.

4. Kraj izvedbe: območje celotne obči-
ne Krško.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba
naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen 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 za celotno storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante niso
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: dela se izvajajo od
1. 9. 2000 do 22. 6. 2001.

9. (a) Polni naslov službe; od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Krško, Oddelek za družbene dejavno-
sti, Cesta krških žrtev 14, Krško, kontakt-
na oseba Ljudmila Raušl.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak de-
lovni dan od 8. do 10. ure, najkasneje do
26. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do navedenega ro-
ka s potrdilom o plačilu razpisne dokumen-
tacije v višini 5.000 SIT na žiro račun Obči-
ne Krško številka 51600-630-13042 s pri-
pisom “Razpisna dokumentacija za oprav-
ljanje prevozov osnovnošolskih otrok“.
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele do 3. 7. 2000
najkasneje do 10. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti pred-
ložene na naslov Občina Krško, Cesta kr-
ških žrtev 14. Krško.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti z naslovom naročnika, s pripisom
“Prevoz osnovnošolskih otrok 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 po-
nudb: odpiranje ponudb bo 3. 7. 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 zahteva-
na: so v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: v skladu z do-
ločili zakona o izvrševanju proračuna.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ko ji bo do-
deljeno javno naročilo: pisna 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 spo-
sobnost: navedeno je v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. 7. 2000.

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

– ponudbena vrednost - 30%,
– plačilni pogoji - 25%,
– način usklajevanja cen - 20%,
– reference ponudnikov - 25%.
18. Druge informacije o naročilu: do-

datne informacije ponudniki lahko dobijo
do izteka razpisnega roka na Občini Kr-
ško, Krško, Cesta krških žrtev 14. osebno
ali po telefonu 0608/22-871, kontaktna
oseba Ljudmila Raušl.

19. Datum predhodne objave namere
če je bila objavljena: ne.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: naročilo je prvič objav-
ljeno.

Občina Krško

Št. 2662-1/00-34-0806 Ob-28706
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Vlada Republike Slovenije, Mini-
strstvo za promet in zveze, Langusova 4,
1535 Ljubljana, telefaks 178-8142.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbor svetovalnega
podjetja za izvajanje svetovalne de-
javnosti za pripravo programa privati-
zacije javnega podjetja Telekoma Slo-
venije, d.d.

Naloge svetovalca:
– priprava različnih programov privati-

zacije (z navedbo potencialnih kupcev ozi-
roma strateškega/ih partnerja/ev, časov-
nim horizontom in načinom izvedbe privati-

zacije ter določitvijo orientacijske vredno-
sti delnic, pri kateri je izvedba programa
smotrna) ter ovrednotenje posamezne va-
riante,

– določitev najprimernejšega programa
privatizacije in priprava predlogov za spre-
jem ustreznih odločitev Vlade Republike
Slovenije,

– svetovanje pri izvedbi izbranega pro-
grama privatizacije, v kolikor je izvajalec
pripravljen nuditi pomoč.

Ocenjena vrednost naročila: ponudbe-
na cena mora biti manjša ali enaka 30 mio
SIT.

4. Kraj izvedbe: v prostorih izvajalca.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o telekomunikacijah (Ur. l. RS, št.
35/97, 45/97, 13/98).

(c) Navodilo,  če  morajo  pravne  ose-
be  navesti  imena  in  strokovne  kvalifika-
cije osebja odgovornega za izvedbo stori-
tve: da.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: 45 dni.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago na
Ministrstvu za promet in zveze, Langusova
4, 1535 Ljubljana, v sobi št. 609, vsak
delovni dan od 9. do 11. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati do 16. juni-
ja 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): cena
razpisne dokumentacije je 20.000 SIT.
Morebitna vprašanja se lahko pošljejo pi-
sno po pošti, na telefaks št. 178-8142 ali
z neposredno vložitvijo pisnega zahtevka
na Ministrstvu za promet in zveze. Razpi-
sno dokumentacijo lahko ponudniki dvig-
nejo ob predložitvi potrdila o plačilu na ŽR
“Izvrševanje proračuna Republike Sloveni-
je“ št. 50100-630-10014, model 28, sklic
24112-4029992-00.

Osebe, ki so dvignile razpisno doku-
mentacijo iz razpisa, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, Uradne objave št. 13-14
dne 18. februarja 2000, številka objave
2662-1/00 Ob-21651, obveščamo, da se
že vplačan znesek interesentom, ki bodo
sedaj dvignili novo razpisno dokumentacijo
šteje, da imajo že plačan prispevek za raz-
pisno dokumentacijo.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
prijave, ki bodo predložene najkasneje do
22. 6. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: vložišče Ministrstva za
promet in zveze, Langusova 4, 1535 Ljub-
ljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba za pripravo
projekta - privatizacije Telekoma Slovenije
- ne odpiraj“ in številko objave javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja. Ne-
pravočasno prispele in nepravilno oprem-

ljene ponudbe se ne bodo odpirale in bo-
do vrnjene ponudniku neodprte.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 6.
2000 ob 12. uri, v sobi 601 na naslovu:
Ministrstvo za promet in zveze, Langusova
4, 1535 Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, mora-
jo predložiti pisno pooblastilo ponudnika
za zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija v višini 5 % vrednosti
javnega razpisa.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l RS, št 5/96,
78/97, 87/97, 34/98, 91/98, 63/99 in
79/99) in na njegovi podlagi izdanih pod-
zakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: svetovalec mora biti
neodvisna pravna oseba.

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: v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 22. junij
2000.

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

a) čas izvedbe naloge,
b) funkcionalna izvedljivost,
c) ponudbena cena za pripravo progra-

ma privatizacije,
d) kompetence ponudnika in posamez-

nih članov tima,
e) pripravljenost svetovanja pri izvedbi

izbranega programa privatizacije.
Način uporabe meril je določen v razpi-

sni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: mo-

rebitna vprašanja se lahko pošljejo pisno
po pošti, na telefaks št. 178-8142 ali z
neposredno vložitvijo pisnega zahtevka na
Ministrstvu za promet in zveze.

19., 20.
Ministrstvo za promet in zveze

Ob-28711
1. Contracting Authority, address, fax

number: Government of the Republic of
Slovenia, Ministry of Transport and Com-
munications, Langusova 4, 1535 Ljublja-
na, fax number 178-81-42.

2. Method of selection of the most fa-
vourable bidder (Article 3 of the PPA): Pub-
lic tender for the selection of a contractor
without restrictions.

3. Type and description of service, and
the assessed value of the public procure-
ment order: the selection of a consult-
ing firm for the performance of consult-
ing activities in the drawing up of a
privatisation programme for Telekom
Slovenije d.d.

Tasks of the consultant:
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– Drawing up of different privatisation
programmes (including potential buyers
and/or strategic partner(s), a timetable and
an implementation method for privatisation,
and the estimated share value which would
ensure the effectiveness of the pro-
gramme) and evaluation of individual vari-
ants.

– Determination of the best privatisa-
tion programme and preparation of drafts
for the adoption of appropriate decisions
by the Government of the Republic of Slov-
enia.

– Consultation on the implementation
of the selected privatisation programme if
the contractor is willing to provide assist-
ance.

Assessed value of the public procure-
ment order: the bid price must be lower
than or equal to SIT 30 million.

4. Place of Implementation: on the con-
tractor’s premises.

5. (a)
(b) Specifying the acts, regulations and

administrative provisions relevant to the
public procurement order: Telecommuni-
cations Act (zakon o telekomunikacijah),
(Ur. l. RS, 35/97, 45/97, 13/98).

(c) Instruction, if legal entities must state
the names and qualifications of personnel
responsible for the implementation of serv-
ice: yes.

6.
7. (a), (b)
8. Duration of the public procurement

order and dates of commencement and
completion of the service: 45 days.

9. (a) Tender documentation shall be
available in room 609 at the Ministry of
Transport and Communications, Languso-
va 4, Ljubljana, every workday from 9 am
to 11 am.

(b) Tender documentation may be ob-
tained until 16 June 2000.

(c) The price of the tender documenta-
tion is SIT 20,000. Possible questions may
be forwarded by mail, by fax (178 8142)
or by the direct submission of a written
request to the Ministry of Transport and
Communications. Bidders may obtain the
tender documentation upon the submis-
sion of a receipt of payment to the giro
account ‘National Budget Implementation’
no.: 50100-630-10014, model 28, refer-
ence 24112-4029992-00.

Bidders who have obtained tender doc-
umentation in accordance with the public
tender published in the Official Gazette of
the Republic of Slovenia, Official Publica-
tions No. 13-14 on 18th February 2000,
No. of the publication 2662-1/00
Ob-21651, will get the new tender docu-
mentation free of charge.

10. (a) Deadline (date and hour) for the
submission of bids: Applications submitted
by 11 am on 22nd June 2000 shall be con-
sidered.

(b) Full address where bids must be
submitted: the reception desk at the Minis-
try of Transport and Communications, Lan-
gusova 4, 1535 Ljubljana.

Sealed envelopes must be clearly
marked with the words ‘Ponudba za pripra-
vo projekta – privatizacije Telekoma Slo-
venije – ne odpiraj’ (Bid for the Telekom

Slovenije Privatisation Project - Do Not
Open), and the publication number of the
public tender in the Uradni list Republike
Slovenije (Official Gazette of the Republic
of Slovenia). The reverse side of the enve-
lope must contain the sender’s address.
Late and incorrectly marked bids shall not
be opened and shall be returned to the
bidder unopened.

11. Date, hour and place of public open-
ing of the bids: the public opening of the
bids shall take place at 12 noon on 22nd

June 2000 in room 601 at the Ministry of
Transport and Communications, Langusova
4, 1535 Ljubljana.

The representatives of bidders attend-
ing the public opening of the bids must
submit the bidder’s written authorisation
for representation.

12. The  amount,  type  and  expiry
date  of  acceptable  bid  bonds,  if  re-
quired in the procedure: A bid bond in the
amount of 5 per cent of the value of the
public tender.

13. The principal condition with respect
to financing and payment, and/or referring
to relevant provisions in other documents:

The Contracting Authority shall pay the
completed works within the payment dead-
lines defined in the National Budget Imple-
mentation Act (Ur. l. RS, Nos. 05/96,
78/97, 87/97, 34/98, 91/98, 63/99
and 79/99) and on the basis of the issued
regulations for implementation.

14. Legal form that must be assumed
by the group of bidders of services grant-
ed the public procurement order: the
consultant must be an independent legal
entity.

15. Requirements for the legal status of
the bidder, and financial, business and
technical capacities which must be met by
the bidder in order to be considered quali-
fied: In tender documentation.

16. Date after which the bidders may
not withdraw from the bid: 22nd June 2000.

17. Criteria for granting the public pro-
curement order, and significance and
method of applying them (Article 12 of
PPA):

a) Time of execution of task
b) Functional feasibility
c) Bid price for drawing up the privatisa-

tion programme
d) Competence of the bidder and indi-

vidual team members
e) Willingness for consulting the imple-

mentation of the selected privatisation pro-
gramme.

The method of applying the criteria is
determined in tender documentation.

18. Other information on the public pro-
curement order: Possible questions may
be forwarded by mail, by fax (178 81 42)
or by the direct submission of a written
request to the Ministry of Transport and
Communications.

19., 20.
Ministry of Transport and

Communications

Ob-28749
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Sodnik za prekrške, Adamičeva
cesta 36, Grosuplje, faks 061/762-535.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem poslovnih pro-
storov za potrebe Sodnika za prekrške
Grosuplje.

Ocenjena vrednost najema mesečno do
250.000 SIT.

Velikost najema: od 70 do 130 m2 bru-
to površine, obsegati mora vsaj 6 prosto-
rov za poslovno dejavnost.

4. Kraj izvedbe: mesto Grosuplje.
5. (a), (b) (c).
6.
7. (a), (b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: neomejeno.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: se-
dež Sodnika za prekrške Grosuplje, delov-
nik med 9. in 11. uro.

(b), (c).
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: vključno do 22. 6.
2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Sosnik za prekrške
Adamičeva cesta 36, 1290 Grosuplje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 6. 2000 ob 10. uri, Sodnik za
prekrške Adamičeva cesta 36, Grosuplje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpi-
raj” in številko Uradnega lista RS ter na-
vedbo predmeta naročila.

Ponudniki bodo obvbeščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 1. 7. 2000.

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu naroč-
nika – kontaktna oseba: Marinka Gruden.

12., 13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik je lahko
pravna ali fizična oseba s stalnim bivališčem
v Republiki Sloveniji.

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: ponudniki morajo poleg dokazil in
razpisane dokumentacije predložiti dokazi-
lo o lastništvu prostorov, zemljiškoknjižni
izpisek, tlorise prostorov s tehničnim poro-
čilom ter dokazilo o nakazilu varščine za
resnost ponudbe v višini enomesečne na-
jemnine.

16., 17.
Merila za dodelitev naročila, teža in na-

čin uporabe meril (21. člen ZJN):
– lokacija najema,
– cena najema,
– klvaiteta prostorov,
– usklajenost s potrebami za dejavnost

sodnika za prekrške.
Merila se uporabljajo enakovredno.
18., 19., 20.

Sodnik za prekrške Grosuplje

Št. 2.-2774/00 Ob-28875
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Slovenske železnice, d.d., In-
frastruktura, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-820.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: za izvedbo LAN, WAN
omrežja na Aljaževi 32 v Ljubljani.

Ocenjena skupna vrednost naročila:
3,500.000 SIT

4. Kraj izvedbe: Šolski center SŽ na Al-
jaževi 32 v Ljubljani.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba
naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen 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 ob-
jektov (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, mo-
ra biti izvedena v skladu z zakonom o gra-
ditvi 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
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravna oseba mora navesti imena, strokov-
ne kvalifikacije in reference osebja odgo-
vornega za izvedbo storitve.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila oziroma datum pri-

četka in dokončanja storitve: 4 mesece od
podpisa pogodbe.

9. (a) Polni naziv službe od katere se lah-
ko zahteva razpisna dokumentacija: Sloven-
ske železnice, d.d., Infrastruktura – Služba
ETD, Kolodvorska 11, Ljubljana, soba
365/III. nadstropje, tel. 061/29-14-601.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na voljo do 16. 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 uro do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 23. 6. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljub-
ljana, soba 205 / II. nadstropje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
23. 6. 2000 ob 9.30 v prostorih Sloven-
skih železnic, d.d., Kolodvorska 11, Ljub-
ljana – steklena dvorana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: za resnost ponudbe mora po-
nudnik predložiti bančno garancijo v višini
3% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo
30 dni po poteku veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: financiranje in plačila se bodo izva-
jala 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: 23. 6. 2000

oziroma po začetku odpiranja javnega od-
piranja 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: dru-

ge informacije o naročilu lahko ponudniki
zahtevajo pisno ali po telefaksu
061/29-14-820 do 16. 6. 2000. Naroč-
nik bo na vsa vprašanja pisno odgovoril
vsem zainteresiranim ponudnikom, ki so
pravočasno dvignili razpisno dokumentaci-
jo, do 20. 6. 2000.

19., 20.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 2.-2774/00 Ob-28876
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Slovenske železnice, d.d., Infra-
struktura, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-820.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektov
PGD, PZI in PZR za ureditev instalacij
za računalniško in telekomunikacijsko
povezavo službo, sekcij in organizacij-
skih enot TVD na celotnem področju
Slovenskih železnic.

Ocenjena skupna vrednost naročila:
2,500.000 SIT

4. Kraj izvedbe: lokacije TVD na celot-
nem področju Slovenskih železnic, kar je
razvidno iz razpisne dokumentacije.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba
naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: izvedba naročila je pogojena
z registracijo in ustreznimi referencami po-
nudnika za projektiranje del, ki so predmet
tega razpisa v skladu z zakonom o graditvi
objektov (Ur. l. RS, št. 29/86, 40/94,
69/94, 29/95, 59/96).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: pro-
jekti, ki so predmet tega razpisa, mora biti
izvedena v skladu s pravilnikom o podrob-
nejši vsebini projektne dokumentacije (Ur.
l. RS, št. 35/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravna oseba mora navesti imena, strokov-
ne kvalifikacije in reference osebja odgo-
vornega za izvedbo storitve.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila oziroma datum pri-

četka in dokončanja storitve: 4 mesece od
podpisa pogodbe.

9. (a) Polni naziv službe od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura –
Služba ETD, Kolodvorska 11, Ljubljana, so-
ba 365/III. nadstropje, tel.
061/29-14-601.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na voljo do 16. 6. 2000.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: ob dvigu dokumenta-

cije je potrebno predložiti dokazilo o naka-
zilu 15.000 SIT na žiro račun št.
50100-601-5014744.

10. (a) Datum in uro do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 23. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljub-
ljana, soba 205 / II. nadstropje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
23. 6. 2000 ob 12.30 v prostorih Sloven-
skih železnic, d.d., Kolodvorska 11, Ljub-
ljana – steklena dvorana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: za resnost ponudbe mora po-
nudnik predložiti bančno garancijo v višini
3% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo
30 dni po poteku veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: financiranje in plačila se bodo izva-
jala 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: 23. 6. 2000
oziroma po začetku odpiranja javnega od-
piranja 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: dru-

ge informacije o naročilu lahko ponudniki
zahtevajo pisno ali po telefaksu
061/29-14-820 do 16. 6. 2000. Naroč-
nik bo na vsa vprašanja pisno odgovoril
vsem zainteresiranim ponudnikom, ki so
pravočasno dvignili razpisno dokumentaci-
jo, do 20. 6. 2000.

19., 20.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 068-6/00-68 Ob-28877
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Zreče, Cesta na Roglo
13/b, 3214 Zreče, tel. 063/757-17-00,
faks 063/762-498, kontaktna oseba: An-
ka Slapnik.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dnevni prevozi učen-
cev po šolskem koledarju za šolsko le-
to 2000/2001 za OŠ Zreče, OŠ Strani-
ce in OŠ V parku Slov. Konjice:

– OŠ Zreče - ocenjena vrednost:
13,000.000 SIT,

– OŠ Stranice - ocenjena vrednost:
4,000.000 SIT,

– OŠ V parku Slov. Konjice - ocenjena
vrednost: 1,200.000 SIT.

4. (a) Kraj izvedbe: območje Občine
Zreče.

(b), (c)
5. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: Zreče, Stranice, Slov-
enske Konjice.

6. (a), (b)
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7. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: šolsko leto
2000/2001.

8. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214
Zreče, tel. 063/757-17-00, 063/762-498,
kontaktna oseba: Anka Slapnik.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

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

predložiti ponudbe: 23. junij 2000 do 11.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Občina Zreče, Cesta
na Roglo 13/b, 3214 Zreče, v tajništvu
občine.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj! Ponud-
ba za šolske prevoze.“ Na hrbtni strani mo-
ra biti označen naslov pošiljatelja.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. junij 2000 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214
Zreče.

11., 12., 13., 14.
15. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 45 dni od
odpiranja ponudb.

16. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): najniž-
ja cena, možnost kombinacije voženj, upo-
števanje voznega reda glede na šolski ur-
nik, druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

17. Druge informacije o naročilu: do-
datne informacije kot pod 9. točko. Rok v
katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu
javnega razpisa je 15 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

18., 19.
Občina Zreče

Št. 682/00 Ob-28878
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zavod za usposabljanje invalidne
mladine Kamnik, Novi trg 43/a, 1241 Kam-
nik, telefon: 061/817-444, telefaks
061/817-666.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi gibalno ovira-
nih učencev in dijakov na področju RS
s prilagojenim vozilom.

a) Dnevni prevozi.
b) Vikend prevozi v smeri:
b1 – Kamnik–Maribor,
b2 – Kamnik–Ptuj,
b3 – Kamnik–Piran,
b4 – Kamnik–Vipava,
b5 – Kamnik–Novo Mesto.
Ocenjena vrednost naročila je

8,500.000 SIT.
Pod točko a) 2,000.000 SIT.
Pod točko b) 6,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe storitve: storitve na po-

dročju RS.
5. a)
b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zahtevajo naročilo:
– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.

24/97),

– zakon o izvrševanju proračuna RS (Ur.
l. RS, št. 34/98, 91/98, 9/00),

– zakon o obligacijskih razmerjih (Ur. l.
SFRJ, št. 29/78, 39/85, 57/89),

– zakon o davku na dodano vrednost
(Ur. l. RS, št. 89/98),

– zakon o prevozih v cestnem prometu
(Ur. l. RS, št. 72/94),

– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97),

– odredba o spremembah in dopolni-
tvah odredbe o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
63/97, 84/99),

– pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 13/00),

– pravilnik o napravah in opremi vozil v
cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 17/00),

– pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpol-
njevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99),

– ter pozitivna zakonodaja, ki ureja po-
dročje javnih naročil.

6. Navedba  posamičnih  delov  stori-
tve,  če  se  lahko  ponudniki  potegujejo
tudi samo za del storitev: ponudniki lahko
ponudijo celotno storitev, ki je predmet jav-
nega razpisa ali za posamezne sklope iz
točke 3.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki lahko
ponudijo samo osnovno varianto ponudbe,
variantne ponudbe naročnik ne bo upošte-
val.

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: naročnik bo z izbra-
nim ponudnikom sklenil pogodbo za 1 le-
to, predvidoma za obdobje od 1. 9. 2000
do 25. 6. 2001.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za usposabljanje invalidne mladine
Kamnik, Novi trg 43/a, 1241 Kamnik, kon-
taktna oseba: Marko Simončič, telefon št.
061/817-444, interna 213.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati od dneva ob-
jave javnega razpisa v Uradnem listu RS do
roka za oddajo ponudb, in sicer vsak de-
lovni dan od 8. od 12. ure v tajništvu Za-
voda za usposabljanje invalidne mladine
Kamnik.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti do 23. 6. 2000, najkasneje
do 13.30.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo po-
nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Zavod za us-
posabljanje invalidne mladine Kamnik, No-
vi trg 43/a, 1241 Kamnik, s pripisom “za
razpis – prevozi“.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne,
23. 6. 2000 ob 14. uri na naslovu Zavoda
za usposabljanje invalidne mladine Kam-
nik, Novi trg 43/a, 1241 Kamnik v sejni
sobi.

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

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna na-
ročila v drugih dokumentih: rok plačila že
opravljenih storitev je najmanj 30 dni od
dneva, ko naročnik uradno prejme račun,
ki se izstavi do 5. v mesecu za pretekli
mesec.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o izvajanju
storitve prevoza, v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

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: prijavijo se lahko gospodarske druž-
be, samostojni podjetniki posamezniki in
samostojni obrtniki.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do zadnjega dne veljavno-
sti ponudbe, ki mora biti veljavna najmanj
120 dni od dneva odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): meri-
la: cena, minimalno število prevoznih sred-
stev in reference s področja javnega naro-
čila.

Največje možno število točk, ki jih lah-
ko ponudbe sprejmejo za ceno je 16 točk,
za število ustreznih prevoznih sredstev 8
točk in za reference s področja javnega
naročila 8 točk.

18., 19., 20.
Zavod za usposabljanje

invalidne mladine Kamnik

Št. 423-158/00 Ob-28879
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za zdravstvo, Štefano-
va 5, 1000 Ljubljana, faks: 01/478-60-56.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava strokovnega
mnenja o upravičenosti izkazanega ne-
gativnega poslovnega izida za leto
1999 v Kliničnem centru Ljubljana; oce-
njena vrednost naročila je 7,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
imena osebja in strokovne kvalifikacije mo-
rajo biti navedene v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudba mora biti izdelana na
način, kot je zahtevano v razpisni doku-
mentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: rok za izdelavo stro-
kovnega mnenja je 15. 9. 2000.
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9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za zdravstvo RS, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, tajništvo Sektorja za fi-
nanciranje zdravstvenega varstva in prora-
čun, 2. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure, vključno do petka, 16. 6.
2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: do petka, 23. 6.
2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ministrstvo za
zdravstvo RS, Štefanova 5, 1000 Ljublja-
na, vložišče, 1. nadstropje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek, 26. 6. 2000 ob 11. uri na Mi-
nistrstvu za zdravstvo RS, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, sejna soba, 1. nadstropje.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: plačilo oprav-
ljenih storitev bo izvršeno 30 dni po preje-
mu računa.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne morejo odstopiti od ponudbe po 23. 6.
2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji, in
sicer so:

a) funkcionalnost in kakovost (do 45
točk).

Naročnik bo ocenjeval, kako in v kolik-
šni meri ponudba pokriva zahteve oziroma
potrebe iz razpisa, poglobljenost, obseg in
kakovost analize;

b) cena izdelave strokovnega mnenja
(do 35 točk);

c) reference ponudnika ter kadrovska
zasedba (do 10 točk).

Naročnik bo upošteval izkušnje ponud-
nika na področju izdelave strokovnih mnenj
o upravičenosti izgube.

d) rok izdelave strokovnega mnenja (do
10 točk);

Naročnik bo upošteval krajše roke izde-
lave.

18. Druge informacije o naročilu: poja-
snila bo naročnik posredoval samo na pi-
sno zahtevo ponudnikov po faksu št.
01/478-60-56, Ministrstvo za zdravstvo,
Sektor za financiranje zdravstvenega varst-
va in proračun, do dva dneva po roku, do-
ločenem za dvig razpisne dokumentacije
(od 2. 6. 2000 do vključno 19. 6. 2000).

19., 20.
Ministrstvo za zdravstvo

Ob-29009
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106,
tel. 189-73-00, faks 061/189-73-47.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

– izvajanje kontrole količine in ka-
kovosti slovenske pšenice in rži – žetev
2000,

– izvajanje kontrole količine in ka-
kovosti pšenice in rži ob odpremi iz
skladišč,

– izvajanje intervencijskih kontrol
količine in kakovosti pšenice in rži,

– izvajanje kontrole količine in ka-
kovosti pšenice iz uvoza.

Ocenjena vrednost storitev: 120 mio
SIT.

4. Kraj izvedbe: na 12 odkupnih mestih
in v skladiščih v Republiki Sloveniji.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: storitve ponudnika morajo biti
opravljene v skladu z veljavnimi predpisi v
Republiki Sloveniji, ki opredeljujejo način
izvedbe kontrolnih del, naštetih v objavi.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
uredba o določitvi tržnega reda za žita leti-
ne 2000 (Ur. l. RS, št. 94/99).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
ponudnik mora navesti imena in strokovne
kvalifikacije oseb, odgovornih za izvedbo
določenih del kontrole blaga.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki se ne morejo
potegovati samo za posamično navedeno
storitev.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: 12 mesecev od
podpisa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago na
naslovu: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII, tajništvo, soba št. 1.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 6. 2000
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
dvignejo ponudniki s potrdilom o plačilu
stroškov razpisne dokumentacije v višini
20.000 SIT (DDV je vključen), katerega
plačajo z virmanom na žiro račun zavoda,
št. 50101-603-402300, pri APP Ljublja-
na, s pripisom “Javni razpis za izbiro izva-
jalca kontrole pšenice”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 3. 7. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, tajništvo, Du-
najska 106, VIII, Ljubljana.

Ponudba mora biti dostavljena v zape-
čateni ovojnici, jasno označeni z napisom
“Ponudba – kontrola pšenice – Ne odpi-
raj” in opremljene s številko objave javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti točen naslov poši-
ljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 5. 7.
2000 ob 11. uri, na naslovu: Zavod Re-

publike Slovenije za blagovne rezerve, Du-
najska 106, sejna soba, VII. nadstr., Ljub-
ljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudnik mora predložiti bančno ga-
rancijo v višini 5% od vrednosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročnik finan-
cira razpisana dela v celoti iz sredstev pro-
računa RS in poravnava plačila v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna RS in
pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avan-
si niso možni. Ostali pogoji glede financira-
nja in plačila storitev so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 5. 7. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): vpliv-
nost posameznega kriterija, ki ga bo komi-
sija upoštevala pri ocenjevanju ponudb:

– cena storitve – skupno 70%,
od tega:

– kontrola ob odkupu pšenice in rži
– 25%,

– kontrola ob odpremi pšenice in rži
– 25%,

– kontrola ob uvozu pšenice – 10%,
– intervencijska kontrola pšenice in

rži – 10%,
– reference 15%,
– bonitet. informacija o podjetju 5%,
– število zaposlenih, kadrovska struktu-

ra na področju kontrole 5%,
– plačilni pogoji 5%.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudnike.
18. Druge informacije o naročilu: kon-

taktna oseba Janez Bučar, Zavod Republi-
ke Slovenije za blagovne rezerve, Dunaj-
ska 106, tel. 061/189-73-46.

19., 20.
Zavod RS za blagovne rezerve

Ob-29010
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106, tel.
061/189-73-00, faks 061/189-73-47.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

– izvajanje tekoče dezinsekcije žita-
ric v pretoku (zaščita žitaric najmanj 6
mesecev),

– izvajanje plinske dezinsekcije (fu-
migacija) žitaric in paletiranega blaga
v skladiščih,

– izvajanje plinske dezinsekcije (fu-
migacija) praznih skladiščnih prosto-
rov,

– izvajanje kombinirane dezinsekci-
je skladiščnih prostorov (obdelava po-
vršin s tekočo dezinsekcijo in vročim
dimljenjem),

– izvajanje deratizacije v skladiščih.
Ocenjena vrednost storitev: 25 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: skladišča v Republiki

Sloveniji.
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5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: storitve ponudnika morajo biti
opravljene v skladu z veljavnimi predpisi v
Republiki Sloveniji, ki opredeljujejo način
izvedbe zaščite blaga in skladišč, naštetih
v objavi.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
ponudnik mora navesti imena in strokovne
kvalifikacije oseb, odgovornih za izvedbo
določenih del zaščite blaga.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki se ne morejo
potegovati samo za posamično navedeno
storitev.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: 12 mesecev od
podpisa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago na
naslovu: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII, tajništvo, soba št. 1.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 6. 2000
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudnik dvigne s potrdilom o plači-
lu stroškov razpisne dokumentacije v višini
20.000 SIT (DDV je vključen), katerega
vplačajo z virmanom na žiro račun št.
50101-603-402300, pri APP Ljubljana, s
pripisom “Javni razpis za izbiro izvajalca
zaščite blaga”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 3. 7. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, tajništvo, Du-
najska 106/VIII, Ljubljana.

Ponudba mora biti dostavljena v zape-
čateni ovojnici, jasno označeni z napisom
“Ponudba – zaščita blaga – Ne odpiraj” in
opremljene s številko javnega razpisa v
Uradnem listu RS. Na hrbtni strani ovojni-
ce mora biti točen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 5. 7.
2000 ob 9. uri, na naslov: Zavod Republi-
ke Slovenije za blagovne rezerve, Dunaj-
ska 106, VII. nadstropje – sejna soba, Ljub-
ljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri po-
nudnika do 18. 7. 2000.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudnik mora predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročnik finan-
cira razpisana dela v celoti iz sredstev pro-
računa RS in poravnava plačila v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna RS in

pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avan-
si niso možni. Ostali pogoji glede financira-
nja in plačila storitev so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 5. 7. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): vpliv-
nost posameznega kriterija, ki ga bo komi-
sija upoštevala pri ocenjevanju ponudbe je:

– cena storitve – skupno 70%,
od tega:
– cene za izvedbo tekoče dezinsekcije

žitaric v pretoku (zaščita žitaric najmanj 6
mesecev) – 27%,

– cene za izvedbo kombinirane dezin-
sekcije skladiščnih prostorov (obdelava po-
vršin) – 10%,

– tekoča dezinsekcija,
– cene za izvedbo kombinirane dezin-

sekcije skladiščnih prostorov (obdelava po-
vršin) – 14%,

– vroče dimljenje,
– cene za izvedbo deratizacije – 10%,

– deratizacijsko sredstvo,
– cene za izvedbo plinske dezinsekcije

(fumigacija) žitaric in paletiziranega blaga
– 4%,

– cene za izvedbo plinske dezinsekcije
(fumigacija) praznega prostora v skladišču
– 4%,

– cene za izvedbo deratizacije – 1%,
– (vabe)
– reference – 15%,
– bonitetna informacija o podjetju –

5%,
– število zaposlenih in kadrovska

struktura,
– na področju DDD – 5%,
– plačilni pogoji plačila storitev – 5%.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane  preference  za  domače  ponud-
nike.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba Janez Bučar, Zavod Republi-
ke Slovenije za blagovne rezerve, Dunaj-
ska 106, tel. 061/189-73-46.

19., 20.
Zavod RS za blagovne rezerve

Ob-29012
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Zavod Republike Slovenije za
blagovne  rezerve,  Ljubljana,  Dunajska
106, tel. 061/189-73-00, faks
061/189-73-47.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

a) izvajanje intervencijskih kontrol
količine in kakovosti kmetijsko-živilske-
ga blaga (razen pšenice in rži), druge-
ga blaga in tehničnih proizvodov,

b) izvajanje kontrole količine in ka-
kovosti embaliranega, paletiziranega
živilskega blaga in neživilskega blaga
in drugih tehničnih proizvodov,

c) izvajanje kontrole količine in ka-
kovosti nafte in naftnih derivatov.

Ocenjena vrednost storitev: 50 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: skladišča v Republiki

Sloveniji.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: storitve ponudnika morajo biti
opravljene v skladu z veljavnimi predpisi v
Republiki Sloveniji, ki opredeljujejo način
izvedbe zaščite blaga in skladišč, naštetih
v objavi.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
ponudnik mora navesti imena in strokovne
kvalifikacije oseb, odgovornih za izvedbo
določenih del kontrole blaga.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki se ne morejo
potegovati samo za posamično navedeno
storitev.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: 12 mesecev od
podpisa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago na
naslovu: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII, tajništvo, soba št. 1.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 6. 2000
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudnik dvigne s potrdilom o plači-
lu stroškov razpisne dokumentacije v višini
20.000 SIT (DDV je vključen), katerega
vplačajo z virmanom na žiro račun št.
50101-603-402300, pri APP Ljubljana, s
pripisom “Javni razpis za izbiro izvajalca
kontrole blaga”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 3. 7. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, tajništvo, Du-
najska 106/VIII, Ljubljana.

Ponudba  mora  biti  dostavljena  v  za-
pečateni ovojnici, jasno označeni z napi-
som “Ponudba – kontrola blaga – Ne odpi-
raj” in opremljene s številko objave javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti točen naslov poši-
ljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 5. 7.
2000 ob 12. uri, na naslovu: Zavod Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve, Du-
najska 106, VII. nadstr., Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudnik mora predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročnik finan-
cira razpisana dela v celoti iz sredstev pro-
računa RS in poravnava plačila v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna RS in
pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avan-
si niso možni. Ostali pogoji glede financira-
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nja in plačila storitev so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum,  po  katerem  ponudniki  ne

morejo  odstopiti  od  ponudbe:  5. 7.
2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): vpliv-
nost posameznega kriterija, ki ga bo
komisija upoštevala pri ocenjevanju ponud-
be je:

– cena storitve – skupno 70%,
od tega:
– izvajanje intervencijskih kontrol –

25%,
– izvajanje kontrol embaliranega, palet.

blaga – 20%,
– izvajanje kontrol nafte in derivatov –

25%,
– reference – 15%,
– bonitetna informacija o podjetju – 5%,
– število zaposlenih, kadrovska struktu-

ra na področju kontrole – 5%,
– plačilni pogoji – 5%.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane  preference  za  domače  ponud-
nike.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba Janez Bučar, Zavod Republi-
ke Slovenije za blagovne rezerve, Dunaj-
ska 106, tel. 061/189-73-46.

19., 20.
Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 403-54/2000-21303 Ob-29015
1. Naročnik,  poštni  naslov,  številka

telefaksa:  Občina  Jesenice,  Cesta
maršala Tita 78, 4270 Jesenice,
064/831-040.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega izde-
lavo:

1. projekta za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja,

2. projekta za razpis,
3. projekta za izvedbo in
4. razpisne dokumentacije za

mednarodni tender dossier po pravilih
Phare vse za Poslovno cono Jesenice –
infrastruktura.

Ocenjena vrednost naročila je
60,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: storitve se izvajajo na
sedežu izbranih ponudnikov.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev – ponudniki se lahko
potegujejo samo za celoto razpisanih del,
z navedbo podizvajalcev.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: 5 mesecev po skle-
nitvi pogodbe.

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

čina Jesenice, Cesta maršala Tita 78, Je-
senice, Komunalna direkcija, soba 35, tel.
064/832-661.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 3. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno do-
kumentacijo z vračunanim DDV je 29.750
SIT. Znesek je potrebno virmansko naka-
zati na žiro račun Občine Jesenice, na šte-
vilko: 51530-630-50155, sklicevanje na
številko 710-3083.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 3. 7. 2000, do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Jesenice, Ce-
sta maršala Tita 78, Jesenice, sprejemna
pisarna – soba št. 1.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponudbe se bodo odpirale dne 3. 7.
2000, ob 12.30, v konferenčni sobi Obči-
ne Jesenice, Cesta m. Tita 78 – I. nad-
stropje.

12. Znesek,  vrsta  in  trajanje  veljav-
nosti sprejemljivih finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe: bančna garancija v višini
5 % od orientacijske vrednosti javnega na-
ročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročnik finan-
cira razpisana dela v celoti iz sredstev ob-
činskega proračuna in poravnava plačila v
skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS in pogodbo. Ponudbena cena je fik-
sna, avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo za celotno nalogo samo z enim
ponudnikom. Ponudnik mora predložiti
sklenjene pogodbe po posameznih razpi-
sanih nalogah s potencialnimi zunanjimi so-
delavci oziroma podizvajalci.

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: prijavijo se lahko gospodarske druž-
be, samostojni podjetniki posamezniki in
samostojni obrtniki, ki izpolnjujejo z zako-
nom in v razpisni dokumentaciji določene
pogoje za opravljanje dejavnosti.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po 12. uri
dne 3. 7. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

– reference ponudnika in projektne sku-
pine ponudnika, maksimalno 30 točk,

– kadrovska zasedba projektne skupi-
ne - maksimalno 20 točk,

– ponudbena cena - maksimalno 40
točk,

– trajanje razpisanih del - maksimalno
10 točk.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki na naslovu naročni-
ka, kontaktna oseba je Tone Kovač, univ.
dipl. inž. gradb., tel. 064/877-0334 ali
064/832-661.

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

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: ne.

Občina Jesenice

Št. 35101-4/2000 Ob-29117
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, faks
069/21-861.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN – razpis
brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje strokovne-
ga nadzora nad gradnjo Pokrajinske in
študijske knjižnice v Murski Soboti; oce-
njena vrednost: 10,000.000 SIT (ocenje-
na vrednost gradbeno, obrtniških in insta-
lacijskih del znaša 880,000.000 SIT).

4. Kraj izvedbe: Murska Sobota.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
da.

6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: pričetek del julij
2000, konec del oktober 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, Murska Sobota pri Jožici Viher ali Brigiti
Perhavec.

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

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 16. 6. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestna občina Murs-
ka Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska So-
bota.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 6. 2000 ob 12.30 v sejni sobi
Mestne občine Murska Sobota – II. nad-
stropje, soba št. 25.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: določeno v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: 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: v skladu z zakonom o gospodarskih
družbah.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 16. 6. 2000
od 12.30.

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

– cena 70%,
– reference 30%.
18., 19., 20.

Mestna občina Murska Sobota
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Zbiranje ponudb

Št. 466-001/2000 Ob-28717
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je

nakup nepremične – stanovanjske hiše
za potrebe stanovanjske skupine.

a) Vzgojnega zavoda v Smledniku in
b) Vzgojnega zavoda v Preddvoru.
2. Zahteve za posamezno nepremičnino:
Lokacija:
a) Občina Ljubljana – Mesto; primerna

so lokacije znotraj urbanih stanovanjskih na-
selij na področju Šentvida, Vižmarij in Bro-
da; oddaljenost od osnovne šole je največ
1 km, oddaljenost od postaje mestnega pot-
niškega prometa je največ 0,5 km.

b) Občina Škofja Loka; primerne so loka-
cije znotraj urbanih stanovanjskih naselij; od-
daljenost od osnovne šole je največ 1,5 km.

velikost: Koristna površina objekta
180 m2–220 m2.

funkcionalnost: stanovanjska hiša je na-
menjena za bivanje 8 - 10 gojencev in vzgo-
jitelja; poleg ustreznih dnevnih prostorov
mora hiša omogočati namestitev gojencev v
eno in dvo posteljnih sobah, sobo vzgojite-
lja, prostor za ročna dela in igralnico ter
najmanj dvojne sanitarije za gojence in ene
sanitarije za vzgojitelja.

zemljišče: površina zemljišča od 400–
700 m2.

zunanja ureditev: stanovanjska hiša mo-
ra imeti urejen dostop in urejeno parkirišče
za vsaj dva osebna avtomobila.

status nepremičnine: nepremičnina mo-
ra biti prosta vseh bremen in mora imeti
urejena lastniška razmerja.

rok prevzema: stanovanjska hiša mora
biti izpraznjena in pripravljena za prevzem
predvidoma do 1. 9. 2000.

3. Orientacijska vrednost naročila: orien-
tacijska vrednost naročila znaša:

a) 36,500.000 SIT,
b) 30,000.000 SIT.
4. Plačilni pogoji: kupnina za izbrano sta-

novanjsko hišo bo plačana v 45 dneh po
obojestranskem podpisu in overovitvi kupo-
prodajne pogodbe.

5. Ogled nepremičnine: ponudnik mora
komisiji za izvedbo javnega razpisa omogo-
čiti ogled celotne ponujene nepremičnine.

6. Status ponudnikov: javnega razpisa
se lahko udeležijo le fizične in pravne ose-
be, ki so lastniki ponudbenih nepremičnin.
V primeru, da jih zastopa podjetje, ki je regi-
strirano za promet z nepremičninami, se mo-
ra le to izkazati z notarsko overjenim poob-
lastilom lastnika nepremičnine.

7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-
bovati:

– naziv prodajalca in njegov točen naslov,
– potrdilo o državljanstvu za fizične ose-

be oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe,

– dokazilo o lastništvu ponujene nepre-
mičnine,

– katastrsko kopijo stavbnega zemljišča,
– ponudbeno ceno za nepremičnino (v

tolarjih z opcijo veljavnosti),
– kratek splošni in tehnični opis objekta,
– izris tlorisov v vseh bivalnih etažah

M 1:100 ali M 1:50 (načrt hiše),

– izjavo ponudnika , da je hiša izpraznje-
na oziroma bo izpraznjena do 1. 9. 2000,

– izjavo ponudnika, da bo komisiji za od-
piranje in izbiro najugodnejšega ponudnika
omogočil ogled ponujene nepremičnine v
roku 15 dni po oddaji ponudb,

– notarsko overjeno pooblastilo lastnika
nepremičnine, če ponudnika zastopa podjet-
je registrirano za promet z nepremičninami.

Ponudbe se lahko oddaja za posamez-
no točko (a ali b) ali za obe točki skupaj.

8. Kraj in čas oddaje ponudbe: ponudbe
morajo biti predložene v zaprti kuverti do 3.
7. 2000 do 10. ure na naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, 1000 Ljubljana z oznako
“Ne odpiraj – Javni razpis za nakup nepre-
mičnine:

a) stanovanjska skupina Ljubljana,
b) stanovanjska skupina Škofja Loka”.
9. Kraj in čas odpiranja ponudb: odpira-

nje ponudb bo javno, dne 5. 7. 2000 ob
10. uri v sejni sobi Ministrstva za šolstvo in
šport, Služba za investicije, Trubarjeva 3/V,
Ljubljana.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena nepremičnine z upoštevanjem še
potrebnih stroškov preureditve objekta 30%,

– obseg morebitnih še potrebnih grad-
beno-obrtniških del do vselitve 10%,

– ustreznost lokacije 30%,
– velikost in funkcionalnost 25%,
– dostop in zunanja ureditev 5%.
11. Rok za obvestilo o izbiri izvajalca: o

izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisi-
ja obvestila vse ponudnike v roku 30 dni od
odpiranja ponudb.

12. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije v zvezi z javnim razpisom lahko
dobite na naslovu Ministrstva za šolstvo in
šport, Služba za investicije, Trubarjeva 3,
Ljubljana; kontaktna oseba je Marina Can-
kar, univ. d.i.a.; tel. 061/13-12-249; faks
061/13-12-327.

RS Ministrstvo za šolstvo in šport

ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 1533/00 Ob-28632
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

ljana, Javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Sloven-
ska c. 58.

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

3. Datum izbire: 5. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,

– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za dobavo opreme

elektrodistribucijskim podjetjem Slovenije,
– skladnost z že vgrajeno 110 kV opre-

mo v RTP naročnika,
– certifikat ISO razreda 9000 ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: C & G, d.o.o., Riharjeva 38,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: dostava 110 kV me-
rilnih transformatorjev je fco skladišče Elek-
tro Ljubljana ob RTP Črnuče, zaščitne opre-
me pa je v RTP Vič – obakrat razloženo.

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

– merilni transformatorji (proizvajal-
ca KONČAR MT),

– zaščitna in krmilna oprema (proi-
zvajalca ISKRA Sysen),

7. Pogodbena vrednost: 27,009.058
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2+1, ki je ne-

veljavna.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,083.178 SIT (brez DDV),
27,009.058 SIT (brez DDV).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1532/00 Ob-28655
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

ljana, Javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Sloven-
ska c. 58.

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

3. Datum izbire: 5. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za dobavo 110

kV stikalne in ostale opreme elektrodistribu-
cijskim podjetjem Slovenije,

– skladnost z že vgrajeno 110 kV opre-
mo v RTP naročnika,

– certifikat ISO razreda 9000 ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Cesta
24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče.

6. (a) Kraj dobave: dostava 110 kV sti-
kalne opreme je fco skladišče Elektro Ljub-
ljana ob RTP Črnuče, ostale opreme pa je v
RTP Vič – obakrat razloženo.

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

– 110 kV stikalna oprema,
– obešalni in spojni material.
– kabli.
Proizvajalec stikalne opreme je Alstom

Energietechnik GmbH Kassel.
7. Pogodbena vrednost: 24,453.414

SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,233.926 SIT (brez DDV),
24,453.414 SIT (brez DDV).
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1531/00 Ob-28656
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

ljana, Javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Sloven-
ska c. 58.

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

3. Datum izbire: 5. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference proizvajalca ponujene opre-

me, ki se že uporablja v Javnem podjetju
Elektro Ljubljana d.d.,

– potrjene reference ponudnika za do-
bavo tonfrekvenčnih (MTK) sprejemnikov
elektrodistribucijskim podjetjem Slovenije,

– standard ISO razred 9000.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Cesta
24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče.

6. (a) Kraj dobave: dostava MTK spre-
jemnikov je centralno skladišče Javnega
podjetja Elektro Ljubljana, d.d., Glavarjeva
14, 1000 Ljubljana.

(b)  Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 10.000 kom tonfrekvenč-
nih (MTK) sprejemnikov, proizvajalca Is-
kraemeco, tip TS8.

7. Pogodbena vrednost: 67,600.000
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2+1, ki je ne-

veljavna.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 67,600.000 SIT (brez DDV) vrednost
najvišje in najnižje ponudbe.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 10. 3. 2000.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 4/2000 Ob-28753
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: cena 55%, kadri za podporo 35%, pla-
čilni pogoji 5%, celovitost ponudbe 5%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lancom, d.o.o., Tržaška c.
63, Maribor.

6. (a) Kraj dobave: fco lokacije Zdravs-
tvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.

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

I. izvedba in nadgradnja računalniš-
kih mrež ter povezava z zunanjimi loka-
cijami,

II. računalniška oprema z dvema pod-
skupinama:

1. računalniki in licence,
2. tiskalniki.

7. Pogodbena vrednost:
62,486.359,92 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

62,486.359,92 SIT, 19,835.882,12 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-25522.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

Ob-28755
1. Naročnik, poštni naslov: RTH, d.o.o.,

RTH, d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. Datum izbire: 17. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponujena oprema cenovno in teh-
nično ustreza pogojem naročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: RSH – Vinko Hrovatič, s.p.,
Šuštarjeva 42, Trbovlje,

6. (a) Kraj dobave: Rudnik Trbovlje -
Hrastnik, d.o.o., Obrat Trbovlje, Obrat Hrast-
nik, Obrat Separacija, Strokovne službe.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:  računalniki in pripadajo-
ča oprema.

7. Pogodbena vrednost: 13,660.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,728.920 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na
podlagi predhodno objavljenega ponovlje-
nega javnega razpisa je prispela samo ena
ponudba, zato razpis ni uspel.

Naročilo se zato v skladu s 3. točko 34.
člena ZJN odda edinemu ponudniku, kate-
rega ponudba je bila pregledana in ocenje-
na kot popolna.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 34-35 z dne 21. 4. 2000,
Ob-25977.

Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.

Ob-28757
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kvaliteta opreme, kompatibilnost
z obstoječo opremo, cena, plačilni pogoji,
servisiranje in odzivni čas servisa, garancije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hermes plus group Ljublja-

na, Šlandrova 2, Mikro+Polo Maribor, Lac-
kova 78.

6. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstve-
no varstvo Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: emisijski merilnik FTTR -
prenosni analizator plinov in tekočinski
kromatograf visoke ločljivosti (HPLC).

7. Pogodbena vrednost:
29,974.838,10 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,480.672,10 SIT, 13,494.166 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-25276.

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Št. 363-2/90-4 Ob-28759
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): dokumentacija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Tirn, d.o.o., Kersnikova 1,
Ptuj.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava in montaža opre-
me v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj – objekt
A Malega gradu.

7. Pogodbena vrednost:
93,132.828,39 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 105,856.966,93 SIT, 93,132.828,39
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000, Ob-24376.

Mestna občina Ptuj

Št. Su 36/2000 Ob-28761
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno so-

dišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 25. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost se prizna na-
slednjim ponudnikom:

– Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Dunajska 121, Ljubljana,

– Mladinska knjiga Trgovina, d.d., Slo-
venska 29, Ljubljana,

– DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali
trg 6, Ljubljana, dejavnost trgovine,

– Mercator – SVS, d.d., Rogozniška ce-
sta 8, Ptuj,

– Mikrofilm copy, d.o.o., Tovarniška 10,
Kidričevo.
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6. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče na
Ptuju, Krempljeva 7, Ptuj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: potrošni računalniški in
pisarniški material.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– pisarniški in računalniški material:

5,289.201,50 SIT, 3,092.075,45 SIT,
– tiskovine: 4,174.394,05 SIT,

3,581.205,65 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 35 z dne 21. 4. 2000.

Okrožno sodišče na Ptuju

Št. 20/2000 Ob-28890
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Spodnja Idrija, Šolska ulica 9, Spodnja
Idrija.

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

3. Datum izbire: 5. maj 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena do 10 točk,
– kvaliteta živil do 5 točk,
– izvor porekla blaga do 5 točk,
– reference do 5 točk,
– lastna proizvodnja do 5 točk,
– dobavni roki do 4 točke,
– rok dobave – interventna naročila do

4 točke,
– druge posebne ugodnosti ponudnika

do 3 točke,
– kompletnost ponudbe 1 točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
Za prehrambene izdelke:

1. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče,

2. Mlekarna Planika, d.o.o., Kobarid,
Gregorčičeva 32, Kobarid,

3. Žigon, d.o.o., trgovsko podjetje,
Selo 27/A, Črniče,

4. Podobnik Ivan, s.p., Mesarstvo Po-
dobnik, Čeplez 12, Cerkno,

5. Kmetijsko gozdarska zadruga,
z.o.o., Vojkova 2, Idrija,

6. Poslovni sistem Mercator, Trgovi-
na Ljubljana, Lokalno skladišče Idrija, Mo-
kraška vas 1, Spodnja Idrija,

7. Market Žgavec, d.o.o., Slovenska
c. 25, Spodnja Idrija,

8. Gusto, Avgust Gregorčič, s.p., De
Presad Gabrovka, Gabrovka 7, Gabrovka,

9. Fructal živilska industrija, d.d., To-
varniška 7, Ajdovščina,

10. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenj-
ska c. 442, Škofljica,

11. Pekarna Vidmar Edi, d.o.o., Grad-
nikova 6a, Idrija,

12. Pekarna Mlinotest, d.o.o., Tovar-
niška 14, Ajdovščina.

Za čistila:
1. Marko, s.p., Marko Lutman, Oze-

ljan 60a, Šempas,
2. Chemo, d.d., Ljubljana, Maistrova

10, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Spod-
nja Idrija, Šolska ulica 9, Spodnja Idrija.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeni artikli za
šolsko kuhinjo in čistila.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost bo določena s konkretnimi naročili.

8.
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

– 1. skupina: 1,010.244 SIT,
650.090,40 SIT,

– 2. skupina: 2,645.686,40 SIT,
614.909,30 SIT,

– 3. skupina: 86.000 SIT, 86.000
SIT,

– 4. skupina: 176.675,78 SIT,
176.675,78 SIT,

– 5. skupina: 120.705,76 SIT,
36.806 SIT,

– 6. skupina: 1,275.604,66 SIT,
1,195.705 SIT,

– 7. skupina: 229.503,50 SIT,
43.027,20 SIT,

– 8. skupina: 788.886 SIT, 473.342
SIT,

– 9. skupina: 146.016 SIT, 29.042
SIT,

– 10. skupina: 77.397,12 SIT,
51.562,80 SIT,

– 11. skupina: 3,050.523 SIT,
2,608.600 SIT,

– 12. skupina: 470.385,65 SIT,
215.023,11 SIT;

za čistila: 1,587.270,51 SIT,
736.127,27 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000, Ob-25046.

Osnovna šola Spodnja Idrija

Št. 791-10-2/00-3221 Ob-28891
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava za iz-

vrševanje kazenskih sankcij, Župančičeva
3, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 25. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudniki so za posa-
mezne lokacije dostave in posamezne sklo-
pe prehrambenih skupin prejeli največ točk.
Za lokacije in prehrambene skupine, kjer je
prispelo ali bilo popolnih premalo ponudb,
bo razpis ponovljen.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Mercator, d.d., sektor Trgovina, Slo-
venčeva 25, Ljubljana,

– Yurij Jurmes, d.d., Ulica Leona Do-
brotinška 15, Šentjur,

– KZ Črnomelj, z.o.o., Kolodvorska 39,
Črnomelj.

6. (a) Kraj dobave: zavodi za prestajanje
kazni zapora.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeni artikli za za-
vode za prestajanje kazni zapora.

7. Pogodbena vrednost: 227,420.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: je ni.

9. Število prejetih ponudb: 10.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 85,995.564 SIT, 879.050 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil izveden.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000,
Ob-25328.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 872 Ob-28894
1. Naročnik, poštni naslov: Nigrad, Jav-

no komunalno podjetje, d.d., Zagrebška ce-
sta 30, Maribor.

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

3. Datum izbire: 8. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– reference 40%,
– ponudbena cena 30%,
– dobavni rok 20%,
– druge ugodnosti 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: VITRADE & CO, d.o.o., Par-
tizanska 3-5, Maribor.

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

trebno dobaviti:  dobava vibracijskega va-
ljarja.

7. Pogodbena vrednost:
18,243.324,75 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,882.555,50 SIT, 15,365.280 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000.

Nigrad, d.d., Maribor

Št. 872 Ob-28896
1. Naročnik, poštni naslov: Nigrad, Jav-

no komunalno podjetje, d.d., Zagrebška ce-
sta 30, Maribor.

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

3. Datum izbire: 8. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– reference 40%,
– ponudbena cena 30%,
– dobavni rok 20%,
– druge ugodnosti 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: MAN Gospodarska vozila
Slovenija, d.o.o., Celovška cesta 182, Ljub-
ljana.

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

trebno dobaviti:  dobava kamiona prekuc-
nika z enojno kabino in dvojnimi vrati.

7. Pogodbena vrednost: 12,516.523 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,752.566 SIT, 11,662.000 SIT.
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000.

Nigrad, d.d., Maribor

Št. 872 Ob-28898
1. Naročnik, poštni naslov: Nigrad, Jav-

no komunalno podjetje, d.d., Zagrebška ce-
sta 30, Maribor.

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

3. Datum izbire: 8. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– reference 40%,
– ponudbena cena 30%,
– dobavni rok 20%,
– druge ugodnosti 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo

dodeljeno: MAN Gospodarska vozila Sloveni-
ja, d.o.o., Celovška cesta 182, Ljubljana.

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

trebno dobaviti:  dobava kamiona prekuc-
nika z dvojno kabino in tremi vrati.

7. Pogodbena vrednost: 13,991.152 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,438.929 SIT, 13,991.152 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000.

Nigrad, d.d., Maribor

Št. 872 Ob-28899
1. Naročnik, poštni naslov: Nigrad, Jav-

no komunalno podjetje, d.d., Zagrebška ce-
sta 30, Maribor.

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

3. Datum izbire: 25. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena 50%,
– reference 30%,
– druge ugodnosti 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Cestno podjetje Maribor, d.d., Iztoko-

va 30, Maribor,
– Gradis nizke gradnje, d.d., Lavričeva

3, Maribor,
– Tovarna asfalta Pomurje, d.o.o., Ba-

kovska cesta 33, Murska Sobota.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:  dobava asfaltnih zmesi.
7. Pogodbena vrednost: 40,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja ponudba, najnižja ponudba (v
postopku oddaje so bile primerjane cene za
enoto mere, razlika med najvišjo in najnižjo
ceno je 8%).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 3. 3. 2000.

Nigrad, d.d., Maribor

Št. 872 Ob-28900
1. Naročnik, poštni naslov: Nigrad, Jav-

no komunalno podjetje, d.d., Zagrebška ce-
sta 30, Maribor.

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

3. Datum izbire: 8. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– reference 40%,
– ponudbena cena 30%,
– dobavni rok 20%,
– ostale ugodnosti 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo

dodeljeno: MAN Gospodarska vozila Sloveni-
ja, d.o.o., Celovška cesta 182, Ljubljana.

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

trebno dobaviti:  dobava kamiona prekuc-
nika z dvojno kabino, tremi vrati in dvi-
galom.

7. Pogodbena vrednost: 17,370.207 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,748.098 SIT, 17,370.207 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000.

Nigrad, d.d., Maribor

Št. 04-2/2000 Ob-28902
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovno

zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9,
Kranj.

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

3. Datum izbire: 15. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna cena in dobavni
rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Za skupino – osebno vozilo za patro-
nažno službo ZD Kranj

Avto Triglav, d.o.o., Dunajska 122, Ljub-
ljana,

b) Za skupino – osebno vozilo za patro-
nažno službo ZD Jesenice

Avto Triglav, d.o.o., Dunajska 122, Ljub-
ljana,

c) Za skupino – osebno vozilo za patro-
nažno službo ZD Bled

Avto Triglav, d.o.o., Dunajska 122, Ljub-
ljana,

d) Za skupino – osebno vozilo za upravo
zavoda

Avtoimpex, d.o.o., Celovška 150, Ljub-
ljana,

e) Za skupino – tovorno (kombinirano)
vozilo za tehnično službo ZD Kranj

Avto Triglav, d.o.o., Dunajska 122, Ljub-
ljana.

6. (a) Kraj dobave: Osnovno zdravstvo
Gorenjske – organizacijske enote.

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

7. Pogodbena vrednost: 8,920.000 SIT;
a) 1,515.000 SIT,
b) 1,515.000 SIT,
c) 1,589.000 SIT,

d) 2,840.000 SIT,
e) 3,050.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,636.000 SIT, 1,515.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000,
Ob-24453.

Osnovno zdravstvo Gorenjske

Št. 1730/00 Ob-28872
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo
mesto.

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

3. Datum izbire: 25. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. Reference za izvedbo tovrstnih del:
– brez potrjenih referenc o kvalitetno iz-

vedenih delih ali niso priložene v originalu –
izločen iz postopka oddaje naročila,

– ima potrebne potrjene reference – os-
taja v postopku oddaje naročila.

2. Ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cen.
3. Plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev razpisa

(če v ponudbi ni priložene izjave o spreje-
manju vseh razpisanih pogojev) – izločen iz
postopka oddaje naročila,

– sprejema vse razpisane plačilne pogo-
je ali pa nudi ugodnejše – ostaja v postopku
oddaje naročila.

4. Rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpisa-

no (če v ponudbi ni priložene izjave o spre-
jemanju vseh razpisnih pogojev ali nudi dalj-
ši rok izvedbe kot je razpisan) – izločen iz
postopka oddaje naročila,

– izvedba v krajšem ali razpisanem roku
– ostaja v postopku oddaje naročila.

5. Usposobljenost ponudnika:
– usposobljenost ponudnika se bo pre-

verjala na podlagi izjav ponudnika, ki jih mo-
ra priložiti k ponudbi po 1. do 5. in po 7.
točki 4. člena odredbe ter na podlagi prilog
k navedenim izjavam.

6. Sposobnost ponudnika: sposobnost
ponudnika se bo preverjala na podlagi na-
slednjih podatkov in listin:

– seznama referenčnih objektov pri ka-
terih je sodeloval odgovorni vodja del,

– poimenskega seznama delavcev po
kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelovali
pri izvajanju del, skladno z zakonom o gra-
ditvi objektov,

– izjave o prostih kapacitetah ponudnika in
– seznama osnovnih sredstev in opreme

s katero ponudnik razpolaga.
Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s po-

dizvajalci ali v obliki poslovnega sodelova-
nja z njimi, mora k ponudbi priložiti podizva-
jalske pogodbe oziroma pogodbo o skup-
nem nastopanju in zgoraj navedene priloge
po seznamu tudi za podizvajalce.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SIMT, d.o.o., Grosuplje, In-
dustrijska 5, Grosuplje.
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6. (a) Kraj dobave: Novo mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– delovne postaje, 10 kosov,
– osebni računalniki, 7 kosov,
– prenosni računalniki, 2 kosa,
– monitorji z ravnim zaslonom –

CRT 17", 9 kosov,
– monitorji z ravnim zaslonom –

CRT 19", 3 kosi,
– monitorji z ravnim zaslonom –

CRT 21", 2 kosa,
– monitor ploski LCD 15", 1 kos,
– Ink Jet tiskalnik za potrebe kata-

stra, 1 kos,
– Laserski tiskalnik A4, 2 kosa,
– Laserski tiskalnik A4, 5 kosov,
– Ink Jet barvni tiskalnik A3, 2 kosa,
– Ink Jet barvni tiskalnik, A4, 2 kosa,
– Switch 10/100, 1 kos,
– čitalec OCR zapisa magnetnega za-

pisa, 1 kos,
– digitalni LCD projektor, 1 kos.
7. Pogodbena vrednost:

14,177.795,53 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

21,002.608,69 SIT, 14,177.795,53 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 34-35 z dne 21. 4. 2000,
Ob-26120.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Ob-28892
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 4. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 50%, kvaliteta 30%, referen-
ce ponudnika 14%, boniteta ponudnika 6%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. podskupina: Sanolabor d.d., Le-
skovškova 4, 1000 Ljubljana,

2. podskupina: Sanolabor d.d., Le-
skovškova 4, 1000 Ljubljana,

3. podskupina: Sanolabor d.d., Le-
skovškova 4, 1000 Ljubljana,

4. podskupina: Plastika Kavčič, Kav-
čič Elizabeta s.p., Cesta na Mesarico 2,
1000 Ljubljana.

5. podskupina: Apollonia d.o.o., Za-
loška 155, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: ZDL, ordinacija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
1. podskupina: brizge in igle za en-

kratno uporabo, katetri, kanile, tubusi,
maske, sonde,

2. podskupina: osebna zaščitna
sredstva,

3. podskupina: opornice, drugi po-
trošni material,

4. podskupina: material za sterili-
zacijo,

5. podskupina: inštrumentarij.
7. Pogodbena vrednost:

1. podskupina: 5,385.535,70 SIT,
2. podskupina: 8,850.375,60 SIT,
3. podskupina: 4,877.228,08 SIT,
4. podskupina: 2,315.081,43 SIT,
5. podskupina: 4,909.701 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb:

1. podskupina: 3,
2. podskupina: 3,
3. podskupina: 2,
4. podskupina: 4,
5. podskupina: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. podskupina: 5,749.339,71 SIT in

4,480.221,10 SIT,
2. podskupina: 9,933.123,80 SIT in

8,850.375,60 SIT,
3. podskupina: 6,363.495,81 SIT in

4,877.228,08 SIT,
4. podskupina: 5,456.128,74 SIT in

2,315.081,43 SIT,
5. podskupina: 5,102.716,29 SIT in

4,909.701 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000,
Ob-23322.

Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-28942
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 4. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 40%, kvaliteta 40%, popro-
dajne storitve 20%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gorenje trgovina, d.o.o.,
Partizanska 12, 3320 Velenje.

6. (a) Kraj dobave: ZDL, ambulanta.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 2 x ultrazvok za gineko-
logijo, pediatrijo in splošno ambulanto.

7. Pogodbena vrednost: 47,812.924,32
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 47,812.924,32 SIT in 46,500.480 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000,
Ob-23537.

Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-28944
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 30. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 40%, kvaliteta 40%, popro-
dajne storitve 20%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gorenje trgovina, d.o.o.,
Partizanska 12, 3320 Velenje.

6. (a) Kraj dobave: ZDL, ambulanta.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: ultrazvok za ginekologijo.
7. Pogodbena vrednost: 20,771.866,50

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

20,771.866,50 SIT in 19,861.391,24 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-21654.

Zdravstveni dom Ljubljana

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 031-01/00-4 Ob-28635
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mir-
na Peč, 068/78-707.

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

3. Datum izbire: 15. 5. 2000, brez do-
delitve naročila .

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): neuspeli razpis. Vzrok: samo ena
popolna ponudba. Naročnik je sprejel sklep
o ponovnem javnem razpisu.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: izgradnja poslovilne-
ga objekta, zunanje ureditve in komu-
nalne infrastrukture pokopališča Mirna
Peč.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje ponudbe:

16,780.989 SIT. Vrednost najnižje ponud-
be: 16,259.235 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 33 z dne
14. 4. 2000, Ob-25543.

Občinska volilna komisija
Mirna Peč

Št.1910 Ob-28722
1. Naročnik, poštni naslov: Javne napra-

ve, javno podjetje, d.o.o, Teharska 49,
3000 Celje.

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

3. Datum izbire: 5. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: cena, re-

ference, tehnična usposobljenost, ostale
ugodnosti, rok izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ceste Mostovi Celje d.d.
Lava 42, 3001 Celje.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: „rekonstrukcija ceste
z ureditvijo križišča za odlagališče“, kraj
izvedbe: odlagališče Bukovžlak, Te-
harje.

7. Pogodbena vrednost:
29,610.037,67 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,785.349,50 SIT in 29,610.037,67
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000, Ob-24860.

Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.

Št.03/2000 Ob-28724
1. Naročnik, poštni naslov: Javne napra-

ve, javno podjetje, d.o.o, Teharska 49,
3000 Celje.

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

3. Datum izbire: 26. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: cena, re-

ference, tehnična usposobljenost, garanci-
ja, rok izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUV d.d. Lava 11, 3000
Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: „rekonstrukcija do-
vozne ceste in infrastrukture“, kraj iz-
vedbe: odlagališče Bukovžlak, Teharje.

7. Pogodbena vrednost: 33,627.278
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 49,740.138,90 SIT in 33,627.278 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 26 z dne 24. 3. 2000, Ob-23903.

Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.

Št.01/2000 Ob-28726
1. Naročnik, poštni naslov: Javne napra-

ve, javno podjetje, d.o.o, Teharska 49,
3000 Celje.

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

3. Datum izbire: 25. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: cena, re-

ference, tehnična usposobljenost, ugodnej-
ša varianta, garancija, rok izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: HIS d.d. Vodovodna 97,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: „odplinjevanje odla-
gališča Bukovžlak II. faza“, kraj izvedbe:
odlagališče Bukovžlak, Teharje.

7. Pogodbena vrednost: 25,111.856
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 48,199.938,50 SIT in 25,111.856 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 26 z dne 24. 3. 2000, Ob-23905.

Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.

Št.02/2000 Ob-28728
1. Naročnik, poštni naslov: Javne napra-

ve, javno podjetje, d.o.o, Teharska 49,
3000 Celje.

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

3. Datum izbire: 26. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: cena, re-

ference, tehnična usposobljenost, ostale
ugodnosti (garancija), rok izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUV d.d. Lava 11, 3000
Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: „tesnenje površine
odlagališča, odvodnjavanje površinskih
voda in zasaditev“, kraj izvedbe: odlaga-
lišče Bukovžlak, Teharje.

7. Pogodbena vrednost:
21,042.650,96 SIT (za tesnenje površine
odlagališča in odvodnjavanje površinskih
vod in 1,341.516,79 SIT za zasaditev.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,838.657,50 SIT in 21,042.650,96
SIT (za tesnenje površine odlagališča in od-
vodnjavanje površinskih vod) in
7,352.415,79 SIT in 1,341.516,79 SIT za
zasaditev.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 26 z dne 24. 3. 2000, Ob-23904.

Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.

Št. 37/00 Ob-28731
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 24. 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: SCT, d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja primarnega
vodovoda po Dunajski cesti (odsek od
severne obvoznice do Ul. 7. Septembra).

7. Pogodbena vrednost: 83,766.067
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 84,845.203,30 SIT in 83,766.067 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.

13., 14.
Javno podjetje

Vodovod-kanalizacija Ljubljana

Št. 49/00 Ob-28734
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 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: SCT, d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
kanalizacije po Opekarski cesti (ponovi-
tev razpisa JN 8 grad/2000).

7. Pogodbena vrednost: 270,366.968
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 275,755.232 SIT in 270,366.968 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.

13., 14.
Javno podjetje

Vodovod-kanalizacija Ljubljana

Št. 35/00 Ob-28735
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 19. 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: CMC Inženiring d.o.o., Tbi-
lisijska 81, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
cesti Pod gozdom.

7. Pogodbena vrednost: 23,400.959
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,999.372,70 SIT in 23,400.959 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za
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ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.

13., 14.
Javno podjetje

Vodovod-kanalizacija Ljubljana

Št. 54/00 Ob-28736
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 19. 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: Prenova Gradbenik, d.o.o.,
Stanežiče 39, 1210 Ljubljana-Šentvid.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda DN
300 ob Brnčičevi ulici.

7. Pogodbena vrednost: 38,813.101
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,901.176 SIT in 38,813.101 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.

13., 14.
Javno podjetje

Vodovod-kanalizacija Ljubljana

Št. 53/00 Ob-28737
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 19. 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: Prenova Gradbenik, d.o.o.,
Stanežiče 39, 1210 Ljubljana-Šentvid.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova kanalizacije
po Groharjevi ulici (ponovitev razpisa JN
11 grad/2000).

7. Pogodbena vrednost: 66,802.661
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 67.862.142,62 SIT in 66.802.661 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.

13., 14.
Javno podjetje

Vodovod-kanalizacija Ljubljana

Št. 45/00 Ob-28738
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 24. 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: Hidrotehnik, d.d., Sloven-
čeva 97, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba predobteži-
tvenih nasipov za objekte II. faze CČN
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 316,198.251
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 324,482.370,65 SIT in 316,198.251
SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.

13., 14.
Javno podjetje

Vodovod-kanalizacija Ljubljana

Št. 351-17/00-134 Ob-28741
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ko-

čevje, Ljubljanska 26, Kočevje.
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  (uteme-

ljitev izbire): merila določena v razpisni do-
kumentaciji, tj. ponudbena cena, fiksnost
cen, pogoji plačila, usposobljenost in refe-
rence.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gramiz, d.d., Ob Mahovniš-
ki c. 11, Kočevje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prenova stanovanj v
objektu na Kolodvorski ulici 10.

7. Pogodbena vrednost:
22,971.031,90 SIT (vključen DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,700.570 SIT in 22,971.031,90 SIT
(vključen DDV).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS št. 33 z dne 14. 4. 2000.

14.
Občina Kočevje

Št. 23031-4/99 Ob-28748
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad Republike Slovenije, Poljanska 31,
1001 Ljubljana, p.p. 2044, telefaks
01/47-10-503.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis gradbenih del brez omeji-
tev.

3. Datum izbire: 22. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po ocenjevalnih kriterijih iz razpi-
sne dokumentacije je bil ponudnik najbolje
ocenjen.

5. Ime in naslov izvajalca: Cigrad, d.o.o.,
Šoštanj, Ravne 103 c.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja varovanih
stanovanj v stanovanjski stavbi v Gre-
gorčičevi ulici 23 v Tolminu.

Pogodbena vrednost 175,289.125,68
SIT (ključ v roke).

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

221,080.308 SIT, 175,289.125,68 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-25491.

Stanovanjski sklad RS

Št. 4/70-2000 Ob-28762
1. Naročnik, poštni naslov: Narodna ga-

lerija, Puharjeva 9, 1000 Ljubljana, faks
061/2415-403.

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

3. Datum izbire: 23. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): določila razpisnih pogojev – na-
vodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
(poglavje 1 – tč. 23); cena ni edino merilo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Grosup-
lje, d.d., Emonska 8, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del, komunal-
nih priključkov in opreme po sistemu
“funkcionalni ključ v roke” za srednji po-
vezovalni člen Narodne galerije.

7. Pogodbena vrednost: 713,738.189
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

969,852.407,70 SIT, 678,761.615 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 26 z dne 24. 3. 2000,
Ob-23942.

Narodna galerija, Ljubljana

Št. 41405/00022/2000 0400 01 Ob-28764

1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-
čina Maribor, Oddelek za družbene de-
javnosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Mari-
bor.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbran najugodnejši ponudnik je
najcenejši in ima ustrezne reference za to-
vrstna dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GMG Peter Žula, s.p.,
Obrežna 57, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova oken in fasa-
de na objektu Muzej narodne osvobodi-
tve Maribor, kraj izvedbe: Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
26,682.327,60 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik od-
dal podizvajalcem ali tretjim: 19,177.355 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

33,061.121,45 SIT, 26,682.327,60 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ne.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ne.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000, Ob-24250.

Mestna občina Maribor
Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 52/2000 Ob-28765
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dor-

nava, Dornava 125, 2252 Dornava.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 3. 5. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj, d.d.,
Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnovitvena dela od-
sekov cest na območju Občine Dornava.

7. Pogodbena vrednost: 29,751.428 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,815.939 SIT, 29,751.428 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000.

Občina Dornava

Št. 414-05-23/00 Ob-28766
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ki-

dričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Ki-
dričevo, tel. 062/79-90-610, faks
062/79-90-619.

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

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet
22. 5. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): končna cena, plačilni pogoji in
reference ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj, d.d.,
Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela – no-
vogradnja in preplastitev občinskih cest.

7. Pogodbena vrednost:
29,409.402,48 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

35,669.012,40 SIT, 29,053.567,38 SIT.
11., 12., 13.

Občina Kidričevo

Št. 34404-03/2000 Ob-28768
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Loš-

ka dolina, Cesta Notranjskega odreda 2,
1386 Stari trg pri Ložu, tel. 061/7057-808,
faks 061/7057-805.

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

3. Datum izbire: 8. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisni dokumentaciji (ponudbena cena,
reference, garancija in dodatne ugodnosti).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje, d.d., Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja I. faze lo-
kalne ceste št. 229100 Markovec–Rac-
na gora–Loški potok.

7. Pogodbena vrednost: 40,079.938 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 43,154.914,46 SIT, 40,079.938 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000, št.
34404-03/2000.

Občina Loška dolina

Št. 13/1624-99 Ob-28769
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najugodnejša cena,
– največ ostalih ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Primorje, d.d., Družba za
gradbeništvo, inženiring in druge poslovne
storitve, Vipavska cesta 3, Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija OŠ
Mavčiče, Mavčiče 61.

7. Pogodbena vrednost:
84,502.657,10 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 101,330.600 SIT, 84,502.657,10 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000.

Mestna občina Kranj

Št. 610-1/2000 Ob-28772
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Komunala Kranj, p.o., Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj.

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

3. Datum izbire: 25. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri ponovnem javnem razpisu je
naročnik oddal javno naročilo enemu po-
nudniku.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zidarstvo in fasaderstvo Ir-
fan Fetaj, s.p., Tavčarjeva 49, Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ročni izkop pri vzdr-
ževalnih delih na vodovodnem omrežju,
čiščenje rastja in grmovja okoli vodo-
vodnih objektov, pomožna dela pri od-
pravljanju okvar ter intervencijskih delih
na vodovodnem sistemu; kraj izvedbe: vo-
dovodni sistem na območju Mestne občine
Kranj ter občin Cerklje, Šenčur, Pred-dvor,
Naklo in Medvode.

7. Pogodbena vrednost: 19,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik od-

dal podizvajalcem ali tretjim: ni podizvajalca.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št.  37 z dne 5. 5. 2000, Ob-26677.

Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.

Št. 344-08-7/2000-0800-06 Ob-28773
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, za katero vodi investicijo Ko-
munalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe Maribor, Slovenska 40, 2000
Maribor, tel. 2201-412, faks 226-551.

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

3. Datum izbire: 22. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, cena, rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova 30, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja peš in kole-
sarske poti ob G-1 v Bresternici.

7. Pogodbena vrednost:
48,443.036,16 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

66,156.787,21 SIT, 47,038.380,21 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-23879.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija
Oddelek za gospodarske

javne službe

Št. 35101-3/2000 Ob-28774
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev.

3. Datum izbire: 17. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): doseženo največje število mož-
nih točk po merilih, določenih v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska So-
bota, d.d., Lendavska 64, 9000 Murska
Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev Grajske uli-
ce v Murski Soboti.

7. Pogodbena vrednost:
13,214.771,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,155.483 SIT, 13,214.771,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 1504-2/00-20 Ob-28775
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in so-
cialne zadeve, Inšpektorat RS za delo, Par-
mova 33, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: sklep o izbiri je bil spre-
jet 10. 5. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): cena, odzivni čas, garancija za
nemoteno dobavo, plačilni pogoji, druge
ugodnosti – količinski popust, reference in
izkušnje, širši in kakovostnejši popis dodat-
nih artiklov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskrainvest, d.d., Stegne
25a, 1521 Ljubljana.

Kraj dobave: sedež naročnika: Inšpekto-
rat RS za delo, Parmova 33, Ljubljana, ob-
močne enote:

Inšpektorat RS za delo:
– enota Ljubljana, Trg prekomorskih bri-

gad 1, Ljubljana,
– enota Celje, Gledališki trg 7, Celje,
– enota Koper, Trg Brolo 3, Koper,
– enota Krško, Cesta krških žrtev 15,

Krško,
– enota Maribor, Partizanska 47, Mari-

bor,
– enota Murska Sobota, Kardoševa 2,

Murska Sobota,
– enota Grosuplje, Cesta na Krko 7,

Grosuplje,
– enota Postojna, Ljubljanska 5a,
– enota Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
– enota Velenje, Rudarska 6a, Velenje,
– enota Nova Gorica, Trg Edvarda Kar-

delja 1, Nova Gorica,
– enota Novo mesto, Kočevarjeva 1, No-

vo mesto,
– enota Trbovlje, Ulica 1. junija 2, Tr-

bovlje,
– enota Litija, Kidričeva 1, Litija.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: sukcesivna dobava
pisarniških artiklov.

7. Pogodbena vrednost: predvidena
skupna vrednost znaša 25,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najugodnejša ponudba je ocenjena s
100 točkami, najmanj ugodna ponudba pa
je dosegla 80 točk.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000,
Ob-25347.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Inšpektorat RS za delo

Št. 1729/00 Ob-28871
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, 8000
Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 23. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. reference za izvedbo tovrstnih del:
– brez potrjenih referenc o kvalitetno

izvedenih delih ali niso priložene v originalu
– izločen iz postopka oddaje naročila,

– ima potrebne potrjene reference –
ostaja v postopku oddaje naročila;

2. ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cen;
3. plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev raz-

pisa (če v ponudbi ni priložene izjave o spre-
jemanju vseh razpisanih pogojev) – izločen
iz postopka oddaje naročila,

– sprejema vse razpisane plačilne po-
goje ali pa nudi ugodnejše – ostaja v po-
stopku oddaje naročila;

4. rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpi-

sano (če v ponudbi ni priložene izjave o
sprejemanju vseh razpisnih pogojev ali nudi
daljši rok izvedbe kot je razpisan) – izločen
iz postopka oddaje naročila,

– izvedba v krajšem ali razpisanem ro-
ku – ostaja v postopku oddaje naročila;

5. usposobljenost ponudnika: uspo-
sobljenost ponudnika se bo preverjala na
podlagi izjav ponudnika, ki jih mora priložiti
k ponudbi po 1. do 5. in po 7. točki 4.
člena odredbe ter na podlagi prilog k nave-
denim izjavam;

6. sposobnost ponudnika: sposob-
nost ponudnika se bo preverjala na podlagi
naslednjih podatkov in listin:

– seznama referenčnih objektov, pri
katerih je sodeloval odgovorni vodja del,

– poimenskega seznama delavcev po
kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelovali
pri izvajanju del, skladno z zakonom o gra-
ditvi objektov,

– izjave o prostih kapacitetah ponud-
nika in

– seznama osnovnih sredstev in opre-
me, s katero ponudnik razpolaga.

Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sode-
lovanja z njimi, mora k ponudbi priložiti
podizvajalske pogodbe oziroma pogodbo

o skupnem nastopanju in zgoraj navede-
ne priloge po seznamu tudi za podizvajal-
ce.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vodnogospodarsko podjet-
je Novo mesto, d.d., Trdinova 23, 8000
Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja fekalne ka-
nalizacije v Brusnicah.

7. Pogodbena vrednost:
52,816.258,42 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

68,389.370,84 SIT, 52,816.258,42 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-23902.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 351-69/95 Ob-28903
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Izo-

la, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena 90 točk,
– reference 7 točk,
– plačilni pogoji 2 točki,
– rok izvedbe 1 točka.
Izbrani izvajalec je na podlagi točkovanja

meril zbral največje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GIP Stavbenik, d.d., Koper,
Ulica 15. maja št. 16, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela za izgradnjo Zdravs-
tvenega doma v Izoli.

7. Pogodbena vrednost: 622,997.240
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

766,114.038 SIT, 571,869.952,92 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16-17 z dne 25. 2. 2000.

Občina Izola

Št. 34405-1/2000 Ob-29017
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Čr-

nomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto d.d., Ljubljanska cesta 47, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova občinskih
cest v letu 2000.

7. Pogodbena vrednost: 118,160.717
SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 133,797.144 SIT in 118,160.717 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000, Ob-25047.

Občina Črnomelj

Ob-29128
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Grosuplje, kont. oseba Marina
Štrus, Kolodvorska 2, Grosuplje, tel.
761-211, faks 762-533, soba št. 221.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: z javnim razpisom za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: pri oce-

njevanju ponudb so bili upoštevani kriteriji,
ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji:
ponudbena cena, usposobljenost in spo-
sobnost za izvajanje del, način plačila in
fiksnost cen, reference pri izvajanju tovrst-
nih del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
d.d., Stolpniška 10, 1112 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: strojno in ročno asfal-
tiranje in preplastitev posameznih odse-
kov lokalnih in krajevnih cest ter postav-
ljanje prometne signalizacije v Občini
Grosuplje.

7. Pogodbena vrednost: 32,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,100.000 SIT, 32,800.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave javnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 22 z dne 10. 3.
2000.

Občina Grosuplje

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-28720
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kuz-

ma, Kuzma 24, 9263 Kuzma.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 11. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisni dokumentaciji (ponudbena cena, refe-
rence in dodatne ugodnosti).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Geotim, d.o.o., Cvetkova
18/a, 9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba komasacije v Trdkovi.

7. Pogodbena vrednost: 13,799.099
SIT (DDV vključen).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,476.411 SIT; 13,799.099 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

Občina Kuzma

Ob-28721
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Treb-

nje, Goliev trg 5, Trebnje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 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: Inženiring IBT Ljubljana d.d.,
Proletarska 4, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije (PGD, PZI),
gradbeni nadzor in svetovalni inženiring
za dozidavo in adaptacijo OŠ in vrtca v
Velikem Gabru.

7. Pogodbena vrednost: 12,893.122
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 6,833.355
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,784.950 SIT, 12,893.122 SIT.
11., 12.

Občina Trebnje

Št. 22/00 Ob-28729
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, Krekov trg 10,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 22. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisu (referenčni izdelki ponudnika, referenč-
ni izdelki kadra, strokovna usposobljenost
kadra, tehnične zmogljivosti, tuje referen-
ce, nagrade, višina zavarovanja projektant-
ske odgovornosti, mnenja naročnikov kot
potrditev kvalitete referenc…).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Sposobnost za izvajanje raziskav, štu-
dij (sklop A) se prizna:

1. EI - Institut za ekološki inženiring,
d.o.o., Ljubljanska 9, Maribor,

2. Hidroinženiring, d.o.o., Slovenče-
va 95, Ljubljana.

b) Sposobnost za izdelavo projektne do-
kumentacije vodovodnega in kanalizacijske-
ga omrežja, črpališč, vodohranov, čistilnih
naprav in ostalih objektov v sklopu vodo-

vodnega in kanalizacijskega sistema na ob-
močju Ljubljane z okolico (sklop B) se priz-
na:

1. IEI – Institut za ekološki inženiring,
d.o.o., Ljubljanska 9, Maribor,

2. Hidroinženiring, d.o.o., Slovenče-
va 95, Ljubljana,

3. PUV, Nizke in vodne gradnje, d.d.,
Lava 11, Celje,

4. KONO, Družba za svetovanje, pro-
jektiranje, izvedbo in strokovni nadzor grad-
benih objektov, d.o.o., Grablovičeva 30,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: spo-
sobnost za izdelavo raziskav, študij in
projektne dokumentacije vodovodnega
in kanalizacijskega omrežja, črpališč,
vodohranov, čistilnih naprav in ostalih
objektov v sklopu vodovodnega in kana-
lizacijskega sistema na območju Ljub-
ljane z okolico.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10., 11., 12.

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 102/2000 Ob-28806
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slo-

venija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomska cena 70%, plačilni
pogoji 10%, reference 10%, rok izvedbe
10%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: BIRO ES, Tržaška 51A, Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  izde-
lava projektne dokumentacije PZR, PZI
in PID ter investicijski nadzor za področ-
je strojne in elektro energetike – 1 kom-
plet.

7. Pogodbena vrednost: 10,769.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,615.636 SIT, 10,769.500 SIT.
11., 12.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 414-05-22/00 Ob-28807
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ki-

dričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, Kidriče-
vo, tel. 062/79990 610, faks 062/79990
619.

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

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet
22. 5. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): končna cena, plačilni pogoji in
reference ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: TMD Invest, d.o.o., Prešer-
nova 17, Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va PGD in PZI za večnamensko dvorano
v Kidričevem (v ponudbi zajeti projekt
športne opreme in zunanja ureditev).
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7. Pogodbena vrednost: 5,061.070 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 8.
10., 11., 12.

Občina Kidričevo

Št. 363-1/00 Ob-28808
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava Republike Slovenije, Jesenkova 3,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 23. 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: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 11, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: najem
poslovnih prostorov v skupni površini
422,9 m2 za uporabnika Davčni urad No-
vo mesto, izpostava Trebnje, v območju
ožjega mestnega jedra mesta Trebnje.

7. Pogodbena vrednost: 11,905.588
SIT letno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,905.588 SIT, 4,883.096 SIT letno.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000,
Ob-26748.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS

Št. 351-1/99 Ob-28809
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo
Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.

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

3. Datum izbire: najugodnejši ponudnik
je bil izbran s sklepom št. 351A-1/99 z dne
20. 4. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– ponudbena cena,
– rok izdelave,
– reference,
– strokovna usposobljenost,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Arhitekturni Atelje, družba
za arhitekturo in urbanizem, d.o.o., Dupleš-
ka cesta 21, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  izde-
lava projektne dokumentacije PGD, PZI
in za izgradnjo I. faze Športnega parka
pod Golovcem v Celju.

7. Pogodbena vrednost: 34,300.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 45,000.000 SIT, 27,965.000 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 9-10 z dne 4. 2.
2000, Ob-19916.

Mestna občina Celje

Št. 01371/00 Ob-28810
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 25. 5. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: za pripravo in oblikovanje
tiska ter izdelava repro filmov Agencijo Kraft
& Werk, d.o.o., Slomškov trg 14, Maribor v
vrednosti 5,000.000 SIT in Agencijo Formi-
tas, d.o.o., Cankarjeva 10, Ljubljana v vred-
nosti 5,000.000 SIT, ter za zakup medij-
skega prostora Pristop, d.o.o., Selanova
20, Ljubljana v vrednosti 25,000.000 SIT.

6., 7., 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. 31 z dne 7. 4. 2000,
Ob-24845.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 8120/1548/2000 Ob-28791
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, tele-
faks 061/174-24-42.

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

3. Datum izbire: 10. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): skupna ponudbena cena (65%),
plačilni pogoji (5%), potrjene reference po-
nudnika za projektiranje DV 110 kV ali višje-
ga napetostnega nivoja (20%), potrjene re-
ference ponudnika za izvajanje geotehnič-
nih raziskav in projektiranje (10%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: IBE, d.d., svetovanje, projekti-
ranje in inženiring, Hajdrihova 4, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  izde-
lava idejnega projekta sanacije SM 30
na 110 kV DV Beričevo–Trbovlje I.

7. Pogodbena vrednost: 4,545.800 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik od-

dal podizvajalcem ali tretjim: 975.800 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,240.760 SIT, 4,545.800 SIT.
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.

Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana

Št. 90315-4/2000-13 Ob-28880
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 11. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): velja za vse razpisane naloge
enako, in sicer:

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– naloga 3.1.: Digi Data d.o.o., Opekar-

ska 11, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: 3.1.

Usklajevanje podatkov in dovzdrževanje
DKN - območje 2000-15.

7. Pogodbena vrednost: naloga 3.1.:
3,097.726 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: za razpisano
nalogo sta bili prejeti 2 ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– naloga 3.1.: najnižja 3,097.726 SIT,
najvišja 3,317.257 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.

12.
Geodetska uprava RS

Št. 34401/00004/2000 Ob-28946
1. Naročnik: Občina Trebnje, Goliev trg

5, 8210 Trebnje.
2. Način izbire ponudnika: javni razpis

storitev brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep št. 34401/0004/

2000 z dne 11. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila:
– ponudbena vrednost,
– reference,
– način plačila in fiksnost cen,
– garancija za opravljeno delo,
– možnost sočasnega strojnega polaga-

nja asfalta za muldo in vozišče,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

(popusti, krediti).
5. Ime in naslov izbranega izvajalca:

Cestno podjetje Novo mesto, d.d., Ljubljan-
ska c. 47, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va finega planuma; dobava in strojno
polaganje asfalta v kompletu z muldo v
sistemu BNOP 16 in debelini 6 cm; čiš-
čenje obstoječega asfaltnega vozišča in
pobrizg z bitumensko emulzijo ter doba-
va in strojno polaganje asfaltnega beto-
na v sistemu AB 11 v debelini 4 cm;
priprava podlage in strojna ter ročna iz-
delava asfaltne mulde debeline 6 cm
oziroma 4 cm; dosip bankin; v skupni
vrednosti 140,000.000 SIT.

7. Pogodbena vrednost: znaša
140,587.968,50 SIT.

8. Vrednost oddanih del podizvajalcem:
nič.
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9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponudbe:

140,587.968,50 SIT, 151,594.100 SIT.
11. Morebitne pomembnejše informaci-

je o postopku izbire izvajalca: ne.
12. Objava razpisa za ugotavljanje spo-

sobnosti: ne.
Občina Trebnje

Ob-28964
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.

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

3. Datum izbire: 24. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GEOKO d.o.o., Reboljeva
7, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: AC od-
sek Bič–Trebnje, pododsek Ponikve–
Hrastje; poročilo o vplivih na okolje.

7. Pogodbena vrednost: 6,823.918 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,988.113 SIT, 6,823.918 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-28966
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.

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

3. Datum izbire: 24. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Inženiring biro, Vita Kraig-
herja 10, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: AC
Vransko - Blagovica, pododsek Vransko
- Trojane, izdelava projektov PGD, PZI in
PZR za CP Trojane.

7. Pogodbena vrednost: 4,474.638 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,354.600 SIT, 4,474.638 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 530-21/2000-9 Ob-28992
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire:19. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na ponovljen razpis ni prispela

nobena ponudba, naročnik je sklenil nepo-
sredno pogodbo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Delo, d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: objave
v nacionalnem časopisu v letu 2000 za
potrebe Projekta posodobitve evidenti-
ranja nepremičnin.

7. Pogodbena vrednost: 6,400.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 0.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: naro-
čilo oddano v skladu s 55. členom ZJN.

12.
Geodetska uprava RS

Št. 530-18/1999-13 Ob-28993
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire:19. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): za nalogo je razpisana vrednost bila
zmanjšana, drugič je razpis ponovljen in na
ponovljen razpis ni prispela nobena ponudba,
naročilo oddano z neposredno pogodbo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Panteon College, d.o.o.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va prevodov iz slovenskega v angleški
jezik, iz angleškega v slovenski jezik in
lektoriranja za potrebe Projekta poso-
dobitve evidentiranja nepremičnin.

7. Pogodbena vrednost: 2,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: pri zbiranju

ponudb sta bili 2 ponudbi.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: naro-
čilo oddano v skladu s 55. členom ZJN.

12.
Geodetska uprava RS

Št. 025-6/2000-9 Ob-28994
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 15. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kriterij, cene, reference, odzivni
čas, ugodnosti, izkušnje naročnika, za nalo-
go 3.2. je prispela ena neveljavna ponudba
za naloge 3.3., 3.4, 3.5, 3.6. in 3.7. na
ponovljenem razpisu ni prispela nobena po-
nudba, javno naročilo se odda za te naloge
odda z neposredno pogodbo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naloga 3.1. Copis, d.o.o.,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stori-
tev enostavnih kopiranj za posamezne
notranje organizacijske enote Geodet-
ske uprave Republike Slovenije:

3.1. glavni urad,
3.2. OGU Koper,

3.3. OGU Kranj,
3.4. izpostava Gornja Radgona,
3.5. OGU Nova Gorica,
3.6. OGU Sevnica,
3.7. OGU Velenje.
7. Pogodbena vrednost: za nalogo 3.1.:

3,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: za nalogo 3.1.

in 3.2. po ena ponudba, za ostale naloge 0.
10., 11., 12.

Geodetska uprava RS

Št. 025-114/1999-7 Ob-28996
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 19. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročilo oddano z neposredno
pogodbo edinemu ponudniku v skladu s
tretjim odstavkom 34. člena zakona o javnih
naročilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Petrol, d.d., Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: nakup
goriva in dodatne opreme za vozila.

7. Pogodbena vrednost: okvirna pogod-
bena vrednost 8,515.000 SIT (odvisna od
dejanskih potreb naročnika).

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: izbra-
ni izvajalec ni izpolnjeval zahtevanih pogo-
jev za Območno geodetsko upravo Koper,
zato se za to območje odda javno naročilo z
sklenitvijo neposredne pogodbe.

12.
Geodetska uprava RS

Št. 025-115/1999-3 Ob-28997
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 22. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na ponovljen razpis ni prispela
nobena ponudba, naročilo bo oddano z ne-
posrednimi pogodbami.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročilo ni bilo dodeljeno.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: servi-
sno vzdrževanje in popravila službenih
vozil po posameznih območjih (Glavni
urad Ljubljana in dvanajst Območnih
geodetskih uprav) in po posameznih
znamkah vozil.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 0.
10., 11., 12.

Geodetska uprava RS

Št. 530-24/2000-4 Ob-28998
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 48 / 2. 6. 2000 / Stran 4641

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

3. Datum izbire:14. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na ponovljen razpis ni prispela
nobena ponudba.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-

va investicijske dokumentacije za potre-
be Projekta posodobitve evidentiranja
nepremičnin.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 0.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: javno
naročilo bo oddano z neposredno pogodbo.

12.
Geodetska uprava RS

Št. 530-20/1999-7 Ob-29001
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 19. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročilo ni oddano, ker na javni
razpis ni prispela nobena ponudba.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: kopi-

ranje računalniških CD (zgoščenk) in di-
sket za potrebe Projekta posodobitve
evidentiranja nepremičnin.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 0.
10., 11., 12.

Geodetska uprava RS

Št. 530-19/2000-15 Ob-29003
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire:19. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na ponovljen razpis je prispela
samo ena ponudba, z edinim ponudnikom
se sklene neposredna pogodba.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Intereuropa, d.d., Koper,
Avio filiala Brnik, Poslovalnica UPS, Zgornji
Brnik 130, Brnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: hitra
dostava pošte (gradiv) po Sloveniji in
tujini za potrebe Projekta posodobitve
evidentiranja nepremičnin.

7. Pogodbena vrednost: 6,600.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Geodetska uprava RS

Št. 90315-4/2000-13 Ob-29075
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 11. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): velja za vse razpisane naloge
enako, in sicer:

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– naloga 3.1.: Digi Data, d.o.o., Ope-

karska 11, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
3.1. Usklajevanje podatkov in dovz-

drževanje DKN – območje 2000-15.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 3,097.726 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: za razpisano
nalogo sta bili prejeti 2 ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– naloga 3.1.: 3,317.257 SIT,

3,097.726 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12.

Geodetska uprava RS

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 2159/5 Ob-28817
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Ljubljana, Sekcija za vzdr-
ževanje signalnovarnostnih in telekomuni-
kacijskih naprav Celje, Ulica XIV. divizije 2,
Celje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: podjetje Iskra
Sistemi, d.d., je za izvedbo tovrstnih del
usposobljeno - strokovno in tehnično, in je
istočasno tudi razvijalec, konstruktor in proi-
zvajalec opreme za zavarovanje cestno že-
lezniških križanj sistema CPr - DK, PO in
APB v Sloveniji.

3. Datum izbire: 24. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani

ponudnik je za izgradnjo tovrstnih objektov
edino usposobljen strokovno in tehnično, in
je istočasno tudi edini razvijalec, konstruk-
tor in proizvajalec te opreme in ima edini v
Sloveniji dovoljenje za vgradnjo na SŽ.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra Sistemi Avtomatizacija
procesov, d.d., Stegne 21, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Slovenske železnice
- signalnovarnostne naprave – CPr in APB
na progi Ljubljana–Zidani Most.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: naprave za zavarovanje
cestno železniških križanj in naprave
APB.

7. Pogodbena vrednost:
119,999.999,84 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 119,999.999,84 SIT.
11.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

SVTK Celje

Št. 2160/5 Ob-28818
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Ljubljana, Sekcija za vzdr-
ževanje signalnovarnostnih in telekomuni-
kacijskih naprav Celje, Ulica XIV. divizije 2,
Celje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: podjetje Iskra
Sistemi, d.d., je za izvedbo tovrstnih del
usposobljeno - strokovno in tehnično, in je
istočasno tudi razvijalec, konstruktor in proi-
zvajalec opreme za zavarovanje cestno že-
lezniških križanj sistema CPr - DK, PO in
ERSV naprav v Sloveniji.

3. Datum izbire: 24. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani

ponudnik je za izgradnjo tovrstnih objektov
edino usposobljen strokovno in tehnično, in
je istočasno tudi edini razvijalec, konstruk-
tor in proizvajalec te opreme in ima edini v
Sloveniji dovoljenje za vgradnjo na SŽ.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra Sistemi Avtomatizacija
procesov, d.d., Stegne 21, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Slovenske železnice
- signalnovarnostne naprave – CPr in ERSV
na progi Ljubljana–Zidani Most–Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: naprave za zavarovanje
cestno železniških križanj in ERSV na-
prav.

7. Pogodbena vrednost: 103,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 103,000.000 SIT.
11.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

SVTK Celje

Št. 1568/5 Ob-28819
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Ljubljana, Sekcija za vzdr-
ževanje signalnovarnostnih in telekomuni-
kacijskih naprav Celje, Ulica XIV. divizije 2,
Celje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: edino podjetje
ki nudi opremo in popravilo tovrstnih regi-
strofonskih naprav v Sloveniji.

3. Datum izbire: 17. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: edini iz-

vajalec, ki nudi opremo in popravilo tovrst-
nih registrofonskih naprav proizvajalca
UHER-ATIS v Sloveniji.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MATEX, d.o.o., Dragomelj
34, Domžale.

6. (a) Kraj dobave: območje Sekcije
SVTK Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:  rezervni deli za registro-
fone firme UHER-ATIS za snemanje pro-
metnih zvez po specifikaciji.

7. Pogodbena vrednost: 4,773.328 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,773.328 SIT.
11.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

SVTK Celje

Št. 1488/5 Ob-28820
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Ljubljana, Sekcija za vzdr-
ževanje signalnovarnostnih in telekomuni-
kacijskih naprav Celje, Ulica XIV. divizije 2,
Celje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: podjetje je za
izvedbo tovrstnih del edino strokovno uspo-
sobljeno v Sloveniji.

3. Datum izbire: 17. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: podjetje

PAP Telematika je za izvedbo tovrstnih del
edino strokovno usposobljeno v Sloveniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:PAP Telematika, Pivovarniš-
ka 6, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Sekcija SVTK Celje –
postaja Rogaška Slatina.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: elementi za signalnovar-
nostne naprave.

7. Pogodbena vrednost: 4,990.936,16
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,990.936,16 SIT.
11.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

SVTK Celje

Št. 1489/5 Ob-28821
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Ljubljana, Sekcija za vzdr-
ževanje signalnovarnostnih in telekomuni-
kacijskih naprav Celje, Ulica XIV. divizije 2,
Celje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: podjetje je za
izvedbo tovrstnih del usposobljeno - stro-
kovno in tehnično, in je istočasno tudi edini
razvijalec, konstruktor in proizvajalec opre-
me z dovoljenjem za vgradnjo na SŽ.

3. Datum izbire: 17. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: podjetje

Iskra Sistemi je za izgradnjo tovrstnih ob-
jektov edino uspsoobljeno strokovno in
tehnično, in je istočasno tudi edini razvija-
lec, konstruktor in proizvajalec te opreme
in ima edino v Sloveniji dovoljenje za vgrad-
njo na SŽ.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra Sistemi Avtomatizacija
procesov, d.d., Stegne 21, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: območje Sekcije
SVTK Celje.

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

7. Pogodbena vrednost: 13,685.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,685.000 SIT.
11.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

SVTK Celje

Št. 8120/1570/2000 Ob-28789
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: na podlagi po-
ročila o stanju baterij je potrebna takojšnja
menjava obeh baterij zaradi nevarnosti od-
povedi baterij.

3. Datum izbire: 19. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: ustrezna

tehnična sposobnost in usposobljenost po-
nudnika, ustrezni tehnični, komercialni in
finančni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: E.E.A. - Medved Danijel,
s.p. Laško, Aškerčev trg 9.

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

trebno dobaviti: zamenjava dveh AKU ba-
terij 220V, 445 Ah v RTP Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 9,178.827 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Elektro - Slovenija, d.o.o.

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila gradbenih del

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-28963
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje. Izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
061/309-43-93.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - Javno naro-
čilo se odda z neposredno pogodbo – po
dveh neuspelih razpisih po 41. členu četr-
tega odstavka zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 11. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudba vsebuje vse z razpisom
zahtevane dokumente in je popolna.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tames d.o.o., trgovina-inže-
niring-storitve, Ormoška 14, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Hoče-Arja vas:
cestno vremenske postaje na viaduktih
Kresnica, Vrhole, Škedenj, Slatina in Že-
pina.

7. Pogodbena vrednost: 44,573.374
SIT po varianti 2 (telekomunikacijski kabel).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 49,854.352 SIT, 44,573.374 SIT za
telekomunikacijski kabel.

11.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 3359-63/00 Ob-28750
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS

za geofiziko, Kersnikova ul. 3, 1000 Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 15. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): Geološki zavod Slovenije je edi-
na institucija v RS, ki ima na voljo podatke,
tehnično opremo in strokovni kader, ki so
potrebni za izdelavo naloge.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Geološki zavod Slovenije,
Dimičeva 14, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
vedba naloge: »Geološki informacijski si-
stem«.

7. Pogodbena vrednost: 20,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,000.000 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za geofiziko

Št. 5350-3/00-26 Ob-28811
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za znanost in tehnologijo, Urad RS za stan-
dardizacijo in meroslovje, Kotnikova 6, Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih:

Analiza stanja meroslovnih zmogljivosti na
področju fizikalne veličine termodinamična
temperatura po posameznih pravnih osebah v
Republiki Sloveniji je pokazala, da je v smislu
3. točke prvega odstavka 55. člena zakona o
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javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97)
usposobljen en sam kandidat, ki edini izpol-
njuje vse pogoje za izvajanje dejavnosti in iz-
polnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega
etalona, za kar mu je bila v skladu s 4. členom
odredbe o nacionalnih etalonih izdana tudi
odločba o priznanju etalona za termodinamič-
no temperaturo za nacinalni etalon.

3. Datum izbire: 21. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
Na razpis se lahko prijavijo le domače

pravne osebe.
Ponudba se mora v celoti nanašati na

predmet naročila.
Merila za oceno in izbiro najugodnejše

ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. poglav-

ja odredbe o nacionalnih etalonih;
– usklajenost z nacionalnimi potrebami

po vzdrževanju merilne sledljivosti na po-
dročju zadevne fizikalne veličine;

– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja odredbe o nacionalnih
etalonih;

– racionalnost, izpopolnjenost in varč-
nost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacional-
nega etalona;

– ustreznost ponudbene cene.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša.
Urad lahko poleg oddaje ponudb zahte-

va od ponudnikov tudi predstavitev dejavno-
sti, ki je vezana na predmet javnega naroči-
la, v njihovih meroslovnih laboratorijih. V tem
primeru urad dodatno oceni:

– skladnost predstavljenega stanja v me-
roslovnem laboratoriju ponudnika z naved-
bami v ponudbi.

Utemeljitev izbire
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektro-

tehniko, Laboratorij za metrologijo in kako-
vost, Tržaška cesta 25, Ljubljana, je uspo-
sobljen kot edini ponudnik, saj edini izpol-
njuje vse pogoje za priznanje etalona za
termodinamično temperaturo za nacionalni
etalon, za kar mu je bila v skladu s 4. čle-
nom odredbe o nacionalnih etalonih, izdana
tudi odločba o priznanju etalona za termodi-
namično temperaturo za nacionalni etalon.
Zato je urad 21. 4. 2000 sprejel sklep o
oddaji javnega naročila brez javnega razpi-
sa Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za eletro-
tehniko, Laboratoriju za metrologijo in kon-
trolo kakovosti, za opravljanje dejavnosti in
izpolnjevanje obveznosti nosilca nacional-
nega etalona enote za termodinamično tem-
peraturo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Univerza v Ljubljani, Fakul-
teta za elektrotehniko, Laboratorij za metro-
logijo in kakovost, Tržaška cesta 25, Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje
obveznosti nosilca nacionalnega etalo-
na enote za dolžino.

7. Pogodbena vrednost: 13,201.415 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Urad za standardizacijo in meroslovje

Št. 5350-4/00-26 Ob-28812
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za znanost in tehnologijo, Urad RS za stan-
dardizacijo in meroslovje, Kotnikova 6, Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih:

Analiza stanja meroslovnih zmogljivosti
na področju fizikalne veličine termodinamič-
na temperatura po posameznih pravnih ose-
bah v Republiki Sloveniji je pokazala, da je v
smislu 3. točke prvega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
24/97) usposobljen en sam kandidat, ki
edini izpolnjuje vse pogoje za izvajanje de-
javnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca
nacionalnega etalona, za kar mu je bila v
skladu s 4. členom odredbe o nacionalnih
etalonih izdana tudi odločba o priznanju eta-
lona za termodinamično temperaturo za na-
cinalni etalon.

3. Datum izbire: 21. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
Na razpis se lahko prijavijo le domače

pravne osebe.
Ponudba se mora v celoti nanašati na

predmet naročila.
Merila za oceno in izbiro najugodnejše

ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. poglav-

ja odredbe o nacionalnih etalonih;
– usklajenost z nacionalnimi potrebami

po vzdrževanju merilne sledljivosti na po-
dročju zadevne fizikalne veličine;

– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja odredbe o nacionalnih
etalonih;

– racionalnost, izpopolnjenost in varč-
nost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacional-
nega etalona;

– ustreznost ponudbene cene.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša.
Urad lahko poleg oddaje ponudb zahte-

va od ponudnikov tudi predstavitev dejavno-
sti, ki je vezana na predmet javnega naroči-
la, v njihovih meroslovnih laboratorijih. V tem
primeru urad dodatno oceni:

– skladnost predstavljenega stanja v me-
roslovnem laboratoriju ponudnika z naved-
bami v ponudbi.

Utemeljitev izbire
Slovenski institut za kakovost in mero-

slovje, Tržaška cesta 2, Ljubljana je uspo-
sobljen kot edini ponudnik, saj edini izpol-
njuje vse pogoje za priznanje etalona za čas
in frekvenco za nacionalni etalon, za kar mu
je bila v skladu s 4. členom odredbe o na-
cionalnih etalonih, izdana tudi odločba o
priznanju etalona za čas in frekvenco za
nacionalni etalon. Zato je urad 21. 4. 2000
sprejel sklep o oddaji javnega naročila brez
javnega razpisa Slovenskemu institutu za ka-
kovost in meroslovje, Tržaška cesta 2, Ljub-
ljana, za opravljanje dejavnosti in izpolnjeva-
nje obveznosti nosilca nacionalnega etalo-
na enote za čas in frekvenco.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Slovenski institut za kakovost
in meroslovje Tržaška cesta 2, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje
obveznosti nosilca nacionalnega etalo-
na enote za čas in frekvenco.

7. Pogodbena vrednost: 5,457.638
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Urad za standardizacijo in meroslovje

Št. 5350-2/00-26 Ob-28813
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za znanost in tehnologijo, Urad RS za stan-
dardizacijo in meroslovje, Kotnikova 6, Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih:

Analiza stanja meroslovnih zmogljivosti
na področju fizikalne veličine termodinamič-
na temperatura po posameznih pravnih ose-
bah v Republiki Sloveniji je pokazala, da je v
smislu 3. točke prvega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
24/97) usposobljen en sam kandidat, ki
edini izpolnjuje vse pogoje za izvajanje de-
javnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca
nacionalnega etalona, za kar mu je bila v
skladu s 4. členom odredbe o nacionalnih
etalonih izdana tudi odločba o priznanju eta-
lona za termodinamično temperaturo za na-
cinalni etalon.

3. Datum izbire: 21. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
Na razpis se lahko prijavijo le domače

pravne osebe.
Ponudba se mora v celoti nanašati na

predmet naročila.
Merila za oceno in izbiro najugodnejše

ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. poglav-

ja odredbe o nacionalnih etalonih;
– usklajenost z nacionalnimi potrebami

po vzdrževanju merilne sledljivosti na po-
dročju zadevne fizikalne veličine;

– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja odredbe o nacionalnih
etalonih;

– racionalnost, izpopolnjenost in varč-
nost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacional-
nega etalona;

– ustreznost ponudbene cene.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša.
Urad lahko poleg oddaje ponudb zahte-

va od ponudnikov tudi predstavitev dejavno-
sti, ki je vezana na predmet javnega naroči-
la, v njihovih meroslovnih laboratorijih. V tem
primeru urad dodatno oceni:

– skladnost predstavljenega stanja v me-
roslovnem laboratoriju ponudnika z naved-
bami v ponudbi.

Utemeljitev izbire
Slovenski institut za kakovost in mero-

slovje, Tržaška cesta 2, Ljubljana je uspo-
sobljen kot edini ponudnik, saj edini izpol-
njuje vse pogoje za priznanje etalona za čas
in frekvenco za nacionalni etalon, za kar mu
je bila v skladu s 4. členom odredbe o na-
cionalnih etalonih, izdana tudi odločba o
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priznanju etalona za čas in frekvenco za
nacionalni etalon. Zato je urad 21. 4. 2000
sprejel sklep o oddaji javnega naročila brez
javnega razpisa Slovenskemu institutu za ka-
kovost in meroslovje, Tržaška cesta 2, Ljub-
ljana, za opravljanje dejavnosti in izpolnjeva-
nje obveznosti nosilca nacionalnega etalo-
na enote za čas in frekvenco.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Slovenski institut za kakovost
in meroslovje Tržaška cesta 2, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje
obveznosti nosilca nacionalnega etalo-
na enote za električni tok.

7. Pogodbena vrednost: 13,328.175 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Urad za standardizacijo in meroslovje

Št. 5350-1/00-26 Ob-28814
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za znanost in tehnologijo, Urad RS za stan-
dardizacijo in meroslovje, Kotnikova 6, Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih:

Analiza stanja meroslovnih zmogljivosti
na področju fizikalne veličine termodinamič-
na temperatura po posameznih pravnih ose-
bah v Republiki Sloveniji je pokazala, da je v
smislu 3. točke prvega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
24/97) usposobljen en sam kandidat, ki
edini izpolnjuje vse pogoje za izvajanje de-
javnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca
nacionalnega etalona, za kar mu je bila v
skladu s 4. členom odredbe o nacionalnih
etalonih izdana tudi odločba o priznanju eta-
lona za termodinamično temperaturo za na-
cinalni etalon.

3. Datum izbire: 21. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
Na razpis se lahko prijavijo le domače

pravne osebe.
Ponudba se mora v celoti nanašati na

predmet naročila.
Merila za oceno in izbiro najugodnejše

ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. poglav-

ja odredbe o nacionalnih etalonih;
– usklajenost z nacionalnimi potrebami

po vzdrževanju merilne sledljivosti na po-
dročju zadevne fizikalne veličine;

– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja odredbe o nacionalnih
etalonih;

– racionalnost, izpopolnjenost in varč-
nost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacional-
nega etalona;

– ustreznost ponudbene cene.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša.
Urad lahko poleg oddaje ponudb zahte-

va od ponudnikov tudi predstavitev dejavno-
sti, ki je vezana na predmet javnega naroči-
la, v njihovih meroslovnih laboratorijih. V tem
primeru urad dodatno oceni:

– skladnost predstavljenega stanja v me-
roslovnem laboratoriju ponudnika z naved-
bami v ponudbi.

Utemeljitev izbire
Univerza v Mariboru, Fakulteta za stroj-

ništvo, Laboratorij za tehnološke meritve,
Smetanova 17, Maribor, je usposobljen kot
edini ponudnik, saj edini izpolnjuje vse po-
goje za priznanje etalona za čas in frekven-
co za nacionalni etalon, za kar mu je bila v
skladu s 4. členom odredbe o nacionalnih
etalonih, izdana tudi odločba o priznanju
etalona za čas in frekvenco za nacionalni
etalon. Zato je urad 21. 4. 2000 sprejel
sklep o oddaji javnega naročila brez javne-
ga razpisa Univerzi v Mariboru, Fakulteti za
strojništvo, Laboratoriju za tehnološke meri-
tve, za opravljanje dejavnosti in izpolnjeva-
nje obveznosti nosilca nacionalnega etalo-
na enote za dolžino.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Univerza v Mariboru Fakul-
teta za strojništvo Laboratorij za tehnološke
meritve, Smetanova 17, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje
obveznosti nosilca nacionalnega etalo-
na enote za dolžino.

7. Pogodbena vrednost: 10,552.028 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Urad za standardizacijo in meroslovje

Št. 512/2057-358 Ob-28815
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elek-

trarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Mari-
bor, faks 02/30 05 685.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: predmet javnega naročila pred-
stavlja nadaljevanje že začetega programa
varovanja naročnikovih objektov in elektroe-
nergetskih naprav. Za zaupanje izvedbe del
podjetju Tegrad, d.d., Ljubljana, je bilo upo-
števano uspešno sodelovanje v I., II. in III.
fazi izvedbe video nadzora na naših elek-
trarnah in širše reference za realizacijo ta-
kega dela, ustrezna kadrovska zasedenost,
zahteva po funkcionalnem dograjevanju ob-
stoječega sistema, razpolaganje z navezu-
jočimi se programi in podatkovnimi bazami,
razpolaganje s pravicami intelektualne last-
nine za predmet javnega naročila, ugoden
rok izvedbe in sprejemljivi komercialno-fi-
nančni pogoji.

3. Datum izbire: 22. 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: Tegrad, d.d., Kamniška 41,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-
graditev sistema videonadzora DEM na
HE Dravograd.

7. Pogodbena vrednost:
22,424.963,11 SIT brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: drugih ponudb

ni bilo, naročnik je primerjal cene z cenami
že vgrajenega sistema video nadzora.

10., 11.
Dravske elektrarne Maribor

Ob-28816
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Ljubljana, Kolodvorska uli-
ca 11, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
ponudnik je edini, ki razpolaga z ustrezni-
mi za to področje železniške infrastrukture
usposobljenimi strokovnimi kadri in zna-
njem ter ima v arhivu vse predhodne študi-
je in projektno dokumentacijo in je sodelo-
val pri predhodni pripravi predlogov za iz-
delavo pogojenih del.

3. Datum izbire: 15. 5. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SŽ Projektivno podjetje Ljub-
ljana, d.d., Vilharjeva 16a, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:  iz-
delava lokacijske dokumentacije za
gradnjo Tehnične postaje Moste – 1.
podfaza v Ljubljani s prometno komu-
nalno in zunanjo ureditvijo ter program-
skih rešitev komunalne ureditve v sklo-
pu gradnje tehnične postaje Moste.

7. Pogodbena vrednost: 12,800.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 8262/1566/2000 Ob-28788
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: naroč-
nik ima že telefonske centrale dobavitelja
ISKRA TELING, d.o.o., zato bo dobavil tudi
nadgradnjo teh central.

3. Datum izbire: 30. 3. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: ISKRA TELING, d.o.o., Ljub-
ljanska cesta 24A, Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
nadgradnja sistema SI 2000/VEGA iz
verzije 0531B v 0532E in uvedbo MCA
modula v telefonsko omrežje ELES.

7. Pogodbena vrednost:
58,855.953,96 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Elektro - Slovenija, d.o.o.

Št. 3283 Ob-28907
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

Elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih:

3. Datum izbire: 26. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za izvedbo javnega naročila je s
strani NE Krško usposobljen samo en po-
nudnik, ki razpolaga z ustreznimi strokovni-
mi kadri, z zahtevano tehnično opremo in s
pravicami intelektualne lastnine.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Fakulteta za strojništvo, p.p.
394, Aškerčeva 6, Ljubljana.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:  iz-
vedba meritev izhodne moči in specifič-
ne porabe toplote ter analize kvalitete
delovanja NE Krško po zamenjavi upar-
jalnikov.

7. Pogodbena vrednost: 6,400.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-28999
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenska

nacionalna turistična organizacija, Dunajska
156, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po tretji
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
naročnik je na podlagi analize trga in poziv-
nega razpisa ugotovil, da je za opravljanje
storitev informativnega urada na Hrvaškem,
ki izpolnjuje vse pogoje in razpolaga s po-
slovnimi prostori na primerni lokaciji, s pri-
merno opremo in ustreznimi kadri samo
eden.

3. Datum izbire: 22. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– odlično poznavanje Slovenije in njene

turistične ponudbe, ter poznavanje vodilnih
ljudi iz turističnega gospodarstva,

– poznavanje strateških ciljev razvoja slo-
venskega turizma in orodij za dosego le-teh,

– poznavanje slovenskega knjižnega je-
zika,

– znanje uradnega jezika države, kjer je
informativni urad in angleškega jezika,

– opravljanje turistične ali z njo tesno po-
vezane dejavnosti,

– na trgih, kjer se izbira pogodbenega
izvajalca že imajo predstavništvo, ali vodijo
agencijo oziroma podjetje, ki deluje najmanj
2 leti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Kompas d.d., Pražako-
va 4, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih sredstev:
izvajanje informativno-promotivnih na-
log slovenske turistične ponudbe v in-
formativnem uradu na trgu Hrvaške
skladno s sklenjeno pogodbo.

7. Pogodbena vrednost: 17,160.000
SIT brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17.160.000 SIT.
11., 12.

Slovenska nacionalna turistična
organizacija, Ljubljana

Ob-29000
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenska

nacionalna turistična organizacija, Dunajska
156, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po tretji toč-
ki 55. člena zakona o javnih naročilih: naroč-
nik je na podlagi analize trga in pozivnega
razpisa ugotovil, da je za opravljanje storitev
informativnega urada na Madžarskem, ki iz-
polnjuje vse pogoje in razpolaga s poslovni-
mi prostori na primerni lokaciji, s primerno
opremo in ustreznimi kadri samo eden.

3. Datum izbire: 22. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– odlično poznavanje Slovenije in njene

turistične ponudbe, ter poznavanje vodilnih
ljudi iz turističnega gospodarstva,

– poznavanje strateških ciljev razvoja slo-
venskega turizma in orodij za dosego le-teh,

– poznavanje slovenskega knjižnega je-
zika,

– znanje uradnega jezika države, kjer je
informativni urad in angleškega jezika,

– opravljanje turistične ali z njo tesno po-
vezane dejavnosti,

– na trgih, kjer se izbira pogodbenega
izvajalca že imajo predstavništvo, ali vodijo
agencijo oziroma podjetje, ki deluje najmanj
2 leti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Kompas d.d., Pražako-
va 4, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih sredstev:
izvajanje informativno-promotivnih na-
log slovenske turistične ponudbe v in-
formativnem uradu na trgu Madžarske
skladno s sklenjeno pogodbo.

7. Pogodbena vrednost: 18,700.000
SIT brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18.700.000 SIT.
11., 12.

Slovenska nacionalna turistična
organizacija, Ljubljana

Ob-29002
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenska

nacionalna turistična organizacija, Dunajska
156, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po tretji
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
naročnik je na podlagi analize trga in poziv-
nega razpisa ugotovil, da je za opravljanje
storitev informativnega urada na Nizozem-
skem, ki izpolnjuje vse pogoje in razpolaga
s poslovnimi prostori na primerni lokaciji, s
primerno opremo in ustreznimi kadri samo
eden.

3. Datum izbire: 22. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): odlično poznavanje Slovenije in
njene turistične ponudbe, ter poznavanje
vodilnih ljudi iz turističnega gospodarstva,

– poznavanje strateških ciljev razvoja slo-
venskega turizma in orodij za dosego le-teh,

– poznavanje slovenskega knjižnega je-
zika,

– znanje uradnega jezika države, kjer je
informativni urad in angleškega jezika,

– opravljanje turistične ali z njo tesno po-
vezane dejavnosti,

– na trgih, kjer se izbira pogodbenega
izvajalca že imajo predstavništvo, ali vodijo
agencijo oziroma podjetje, ki deluje najmanj
2 leti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Kompas d.d., Pražako-
va 4, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih sredstev:
izvajanje informativno-promotivnih na-
log slovenske turistične ponudbe v in-
formativnem uradu na trgu Benelluxa
skladno s sklenjeno pogodbo.

7. Pogodbena vrednost: 17,205.000
SIT brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,205.000 SIT.
11., 12.

Slovenska nacionalna turistična
organizacija, Ljubljana

Ob-29004
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenska

nacionalna turistična organizacija, Dunajska
156, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po tretji
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
naročnik je na podlagi analize trga in poziv-
nega razpisa ugotovil, da je za opravljanje
storitev informativnega urada v Švici, ki iz-
polnjuje vse pogoje in razpolaga s poslovni-
mi prostori na primerni lokaciji, s primerno
opremo in ustreznimi kadri samo eden.

3. Datum izbire: 22. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– odlično poznavanje Slovenije in njene

turistične ponudbe, ter poznavanje vodilnih
ljudi iz turističnega gospodarstva,

– poznavanje strateških ciljev razvoja slo-
venskega turizma in orodij za dosego le-teh,

– poznavanje slovenskega knjižnega je-
zika,

– znanje uradnega jezika države, kjer je
informativni urad in angleškega jezika,

– opravljanje turistične ali z njo tesno po-
vezane dejavnosti,

– na trgih, kjer se izbira pogodbenega
izvajalca že imajo predstavništvo, ali vodijo
agencijo oziroma podjetje, ki deluje najmanj
2 leti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Adria Airways, Sloven-
ski letalski prevoznik d.d., Kuzmičeva 7,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih sredstev:
izvajanje informativno-promotivnih na-
log slovenske turistične ponudbe v in-
formativnem uradu na trgu Švice sklad-
no s sklenjeno pogodbo.

7. Pogodbena vrednost: 27,790.000
SIT brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: ena.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,790.000 SIT.
11., 12.

Slovenska nacionalna turistična
organizacija, Ljubljana

Ob-29005
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenska

nacionalna turistična organizacija, Dunajska
156, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): naročnik je oddal javno
naročilo za opravljanje storitev informativne-
ga urada v Veliki Britaniji s predhodno izve-
denim zbiranjem ponudb

3. Datum izbire: 22. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): strokovna komisija je na podlagi
pregleda in ocenitve prejetih ponudb na
podlagi meril (izkušnje naročnika s ponud-



Stran 4646 / Št. 48 / 2. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

nikom, usposobljenost, dosedanje izkušnje
in reference nosilcev izvedbe, poslovni na-
črt izvajanja del, cena) ugotovila, da je po-
nudnik - Adria Airways, slovenski letalski pre-
voznik, d.d. ugodnejši po treh merilih razpi-
sa. Po merilu cene pa je ugodnejši drugi
ponudnik. Prvi ponudnik  - Adria Airways,
slovenski letalski prevoznik, d.d. je navedel
tudi posebno ugodnost brezplačnega pre-
voza celotnega informativno-propagandne-
ga materiala do predstavništev, kar pred-
stavlja pomembno finančno ugodnost za na-
ročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Adria Airways, Sloven-
ski letalski prevoznik d.d., Kuzmičeva 7,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih sredstev: iz-
vajanje informativno-promotivnih nalog
slovenske turistične ponudbe v informa-
tivnem uradu na trgu Velike Britanije in
Irske skladno s sklenjeno pogodbo.

7. Pogodbena vrednost: 41,255.000
SIT brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 41,255.000 SIT brez DDV/ 35,110.000
SIT brez DDV.

11., 12.
Slovenska nacionalna turistična

organizacija, Ljubljana

Ob-29007
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenska

nacionalna turistična organizacija, Dunajska
156, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po tretji
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
naročnik je na podlagi analize trga in poziv-
nega razpisa ugotovil, da je za opravljanje
storitev informativnega urada v ZDA, ki iz-
polnjuje vse pogoje in razpolaga s poslovni-
mi prostori na primerni lokaciji, s primerno
opremo in ustreznimi kadri samo eden.

3. Datum izbire: 22. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– odlično poznavanje Slovenije in njene

turistične ponudbe, ter poznavanje vodilnih
ljudi iz turističnega gospodarstva,

– poznavanje strateških ciljev razvoja slo-
venskega turizma in orodij za dosego le-teh,

– poznavanje slovenskega knjižnega je-
zika,

– znanje uradnega jezika države, kjer je
informativni urad in angleškega jezika,

– opravljanje turistične ali z njo tesno po-
vezane dejavnosti,

– na trgih, kjer se izbira pogodbenega
izvajalca že imajo predstavništvo, ali vodijo
agencijo oziroma podjetje, ki deluje najmanj
2 leti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Slovenia Travel, Inc.,
345 east 12 th Street #27, New York, NY
10003, USA.

6. Vrsta in obseg dodeljenih sredstev:
izvajanje informativno-promotivnih na-
log slovenske turistične ponudbe v in-
formativnem uradu na trgu ZDA in Kana-
de skladno s sklenjeno pogodbo.

7. Pogodbena vrednost: 36,220.000
SIT brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,220.000 SIT.
11., 12.

Slovenska nacionalna turistična
organizacija, Ljubljana

Ob-29020
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Tr-
bovlje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih:

3. Datum izbire: 15. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec je edini zastopnik pro-
izvajalca vgrajene opreme Končar – elek-
trični aparati srednje napetosti, Borongaj-
ska bb, Zagreb, v Sloveniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: C & G, d.o.o., Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: re-
vizija in servisiranje vakuumskih odklop-
nikov za deponijo premoga Lakonca.

7. Pogodbena vrednost:  5,640.005 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ponudnik izvaja stori-
tev s podzivajalcem Končar – električni apa-
rati srednje napetosti.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,640.005 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: prido-
bitev ponudbe izvajalca.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-29023
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Tr-
bovlje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih:

3. Datum izbire: 15. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec je proizvajalec inštalira-
ne opreme in edini razpolaga s tehnično
dokumentacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Siemens AG Avstrija.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: re-
konstrukcija regulacije vbrizga sveže in
naknadno pregrete pare – inženiring in
dobava opreme.

7. Pogodbena vrednost: 28,434.360 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ponudnik izvaja stori-
tev sam, brez podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,434.360 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: prido-
bitev ponudbe izvajalca.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-29024
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrar-

na Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih:

3. Datum izbire: 15. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): izvajalec je tudi proizvajalec
opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Varstroj, d.d., Lendava.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
zamenjava plazemske naprave na ob-
stoječem koordinatnem CNC rezalni-
ku.

7. Pogodbena vrednost:  7,776.650 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ponudnik izvaja stori-
tev sam brez podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,776.650 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: prido-
bitev ponudbe izvajalca.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje

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. 204-3/2000 Ob-28905
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Go-
sposvetska c. 9, 4000 Kranj.

2. (a) Kraj dobave: organizacijske enote
(OE) zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: laboratorijski material,
skladno z razpisno dokumentacijo.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
80,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
in sicer od 1. 7. 2000 do 30. 6. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj, upra-
va zavoda, Milana Vinter-Šambar, faks
064/226-718, tel. 064/282-518.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 15. 6. 2000, med
10. in 13. uro, po enodnevni najavi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (z DDV), z virma-
nom ali s položnico na ŽR št.
51500-603-32725.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: do 27. 6. 2000
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Osnovno zdravstvo
Gorenjske, Gosposvetska c. 9, 4000
Kranj.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ponudba – Ne od-
piraj” in s številko javnega razpisa v Urad-
nem listu RS.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 6. 2000 ob
12. uri, na naslovu: OZG Kranj – OE Zdravs-
tveni dom Kranj, Gosposvetska c. 10, 4000
Kranj, II. nadstropje, knjižnica.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
je skladna z razpisno dokumentacijo.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): pogoji iz razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije, povezane s tem jav-
nim razpisom, se sprejemajo do 22. 6.
2000, po faksu 064/226-718. Naročnik
glede na predmet naročila ne namerava
organizirati posebnega sestanka s ponud-
niki.

10.
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj

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. 329-05-2/00 Ob-28718
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona in telefaksa: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,Sektor za struktur-
no politiko in podeželje, Dunajska 56, 58,
1000 Ljubljana, telefaks 061/178-90-56,
tel. 061/178-91.54.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje hidrome-
lioracijskih (osuševalnih) objektov, ki za-
jema:

– strojno in ročno košnjo brežin meliora-
cijskih jarkov,

– posek zarasti na brežinah melioracij-
skih jarkov (grmovje, manjša drevesa do
(∅20 cm), komplet z razrezom in odvozom
na deponijo,

– strojno in ročno čiščenje dna jarkov, z
odvozom na deponijo,

– popravilo poljskih poti z navozom gra-
moznega materiala in utrditvijo,

– čiščenje prepustov in zamenjava izlivk,
– izpiranje drenažnih cevi.
Celotna vrednost javnega naročila znaša

94,779.100 SIT po proračunu za l. 2000.
V primeru, da se bo izvedel sklep Vlade RS
št. 400-18/99-7 o prilivu sredstev iz naslo-
va spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč, se bo vrednost predmeta javnega
naročila povečala do 215,000.000 SIT.

Orientacijska vrednost javnega naročila
po posameznih upravnih enotah v skladu z
veljavnim proračunom za l. 2000:

– Ajdovščina – 6,296.400 SIT,
– Brežice – 3,469.500 SIT,
– Celje – 1,944.000 SIT,
– Črnomelj – 336.600 SIT,
– Gornja Radgona – 8,601.600 SIT,
– Grosuplje – 635.600 SIT,
– Idrija – 358.400 SIT,
– Krško 2,360.400 SIT,
– Laško – 316.400 SIT,
– Lenart – 744.800 SIT,
– Lendava – 1,757.700 SIT,
– Ljutomer – 11,070.000 SIT,
– Metlika – 705.000 SIT,
– Mozirje – 716.800 SIT,
– Murska Sobota – 14,223.600 SIT,
– Nova Gorica – 3,437.100 SIT,
– Novo mesto – 5,464.800 SIT,
– Ormož – 3,793.500 SIT,
– Pesnica – 992.800 SIT,
– Ptuj – 9,023.400 SIT,
– Slovenska Bistrica – 4,749.300 SIT,
– Šmarje pri Jelšah – 5,194.200 SIT,
– Trebnje – 1,607.200 SIT,
– Velenje – 529.200 SIT,
– Vrhnika – 2,282.000 SIT,
– Žalec – 4,168.800 SIT.
V primeru priliva sredstev po sklepu Vla-

de RS št. 400-18/99-7 se bodo orientacij-
ske vrednosti po navedenih upravnih eno-
tah ustrezno povečale.

3. Kraj izvedbe: melioracijska območja
vključena v program dela MKGP za l. 2000
v sledečih upravnih enotah: Ajdovščina,
Brežice, Celje, Črnomelj, Gornja Radgo-
na, Grosuplje, Idrija, Krško, Laško, Lenart,
Lendava, Ljutomer, Metlika, Mozirje, Mur-
ska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Or-
mož, Pesnica, Ptuj, Slovenska Bistrica,
Šmarje pri Jelšah,Trebnje, Velenje, Vrhni-
ka in Žalec.

Natančen seznam melioracijskih obmo-
čij po UE je sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

Skladno z dinamiko priliva sredstev iz
naslova spremembe namembnosti kmetij-
skih zemljišč po sklepu Vlade RS št.
400-18/99-7 se bo program ustrezno raz-
širil na sledeče upravne enote: Cerknica,
Domžale, Ilirska Bistrica, Kamnik, Koper,
Kranj, Litija, Ljubljana, Logatec, Maribor, Po-
stojna, Radovljica, Ravne na Koroškem,
Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenj-
ske Konjice, Šentjur, Škofja Loka in Tolmin.

Pogoji, ki jih je dolžan izpolnjevati po-
nudnik:

– kopije registrskih listov (izpisek iz sod-
nega registra ali izpisek iz registra samo-
stojnih podjetnikov, ki ga vodi pristojni davč-
ni urad, oboje staro največ 3 mesece), ki
odražajo zadnji status ponudnika ter odloč-
ba za opravljanje dejavnosti (ponudnik),

– podatki iz bilance stanja na dan 31.
12. 1999 in podatki iz bilance uspeha za
obdobje od 1. 1. do 31. 12. 1999 (iz za-
ključnega računa oziroma davčne napovedi
za leto 1999),

– dokazilo pristojnega organa (DURS),
da ima ponudnik poravnane davke in pris-
pevke določene z zakonom, ki ni starejše
od 30 dni:

· dokazilo, da ponudnik ni v postopku
stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave, da
ni plačilno nezmožen, da njegovo poslova-
nje ni predmet obravnave pred sodiščem ali
predmet sodne preiskave, da njegovo po-

slovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustav-
ljeno;

· da v preteklih treh letih pred pričetkom
naročila njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s po-
slovanjem.

Merila za ugotavljanje in priznanje spo-
sobnosti:

– kapacitete in opremljenost (stroji,
orodja, zaposleni),

– reference podjetja,
– ustreznost registracije in odločbe,
– delež pod izvajalcev pri izvedbi del,
– finančna usposobljenost,
– strokovna usposobljenost za izvedbo del.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: iz-

branim ponudnikom bo priznana sposob-
nost za obdobje 12 mesecev, v katerem
bodo naročila tudi izvedena.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
tel. 061/178-92-26, telefaks
061/178-90-56, Janez Lipec, med 11. in
12. uro vsak delovni dan.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v 7 dneh po tej
objavi.

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

predložiti ponudbo: dne 26. 6. 2000, do
14. ure v glavno pisarno Agencije za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, glavna pisarna.

Vse ponudbe morajo biti predložene v
zaprti kuverti z oznako – Javni razpis – Ne
odpiraj! Vzdrževanje melioracijskih sistemov
– ugotavljanje sposobnosti – pror. postavka
8227 ter naslovom pošiljatelja.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa: 45 dni po izteku
roka za prijavo na javni razpis za predhodno
ugotavljanje sposobnosti.

7. Datum, čas in kraj javnega odpiranja
ponudb: dne 28. 6. 2000, ob 10. uri, Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Agencija za kmetijske trge in razvoj po-
deželja, Dunajska 160, Ljubljana, sejna so-
ba št. 124.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: na razpis se lahko prijavijo
pravne osebe, samostojni podjetniki ali sku-
pine pravnih oseb s sedežem v RS.

9.
10. Morebitne druge informacije o naro-

čilu:
– naročnik bo ponudnike, ki jim bo priz-

nal sposobnost, porazdelil po melioracijskih
območjih.

– pogodbe z izbranimi ponudniki bodo
sklenjene za vsa melioracijska območja po
posamezni upravni enoti.

– vsi ponudniki s priznano sposobnostjo
bodo hkrati s sklepom o priznanju sposob-
nosti pisno pozvani, da predložijo ponudbe.

11., 12.
Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
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Javni razpisi

Popravek

Št. 922-00-14/97 Ob-28758
V 3. javnem razpisu za nabavo opreme

za Obalno oceanografsko postajo Piran, ki
jo sofinancira Evropska skupnost iz sred-
stev PHARE, v okviru Programa čezmejne-
ga sodelovanja z Italijo 1998, projekt št.
SL-9802.02.01.03., objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000, se
besedilo spremeni kot sledi:

1.  v 1. točki “Predmet razpisa”, se peti
odstavek pravilno glasi:

Oprema za Sklop 1: dostava sponzorjev
in elektronike v roku 60 dni, dostava in
instalacija boje pa v roku 90 dni. Oprema
za Sklop 2: računalnik za sprejem in arhivi-
ranje podatkov v roku 90 dni, od dne pod-
pisa pogodbe na naslov: Nacionalni inštitut
za biologijo, Morska biološka postaja Piran,
Fornače 41, 6330 Piran, Slovenija.

2. v 4. točki “Predložitev ponudb”, drugi
odstavek pravilno glasi:

Odpiranje ponudb se bo vršilo dne
12. 6. 2000 ob 11. uri po lokalnem času
na istem naslovu.

Ponudba mora biti jasno označena »ne
odpiraj – za razpis: Provision of Equipment for
the Coastal Oceanographic Station Piran«

RS, Ministrstvo za okolje in prostor

Correction

Ob-28760
In the Invitation to Public Tender No. 3

for the Provision of Equipment for the Coa-
stal Oceanographic Station Piran, which will
be co-financed by the European Commis-
sion from PHARE funds in the framework of
the Cross-border Co-operation Programme
with Italy 1998, project No SL-
9802.02.01.03., announced in Official
Journal RS No.: 39 on May 15th, 2000, the
text should be read as follows:

1. the Item 1. “Subject to tender”, the
wording of paragraph 5 should be amen-
ded as follows:

For Lot 1 the supplies (the sensors and
electronics) must be delivered within 60
days, the buoy must be delivered/installed
within 90 days. For Lot 2 (computer for
data collection and backup), the equipment
must be delivered within 90 days after
signing the contract to the following ad-
dress: Nacionalni inštitut za biologijo, Mor-
ska biološka postaja Piran, Fornače 41,
6330 Piran, Slovenia.

2. the item 4. “Submission of tenders”,
the last paragraph should be read as fol-
lows:

The tenders will be opened in public
session on June 12th, 2000 at 11.00 a.m.
local time at the same address.

The envelope has to be clearly marked:
»do not open – for the tender: Provision of
Equipment for the Coastal Oceanographic
Station Piran«

RS, the Ministry of Environment
and Spatial Planning

Št. 402-03-1/00 Ob-29081
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56-58, objavlja na podlagi 9. čle-
na uredbe o finančnih intervencijah za ce-
lostno urejanje podeželja in obnovo vasi za
leto 2000 (Uradni list RS, št. 31/00)

javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev

nepovratnih sredstev iz naslova
intervencij za celostno urejanje

podeželja in obnovo vasi za leto 2000
I. Inovativni programi za razvoj podežel-

skih ekonomij – proračunska postavka
2429

1. Predmet razpisa
A: je dodelitev nepovratnih sredstev za

celostno urejanje podeželja in obnovo vasi
(dokumentacija): enoletno uvajanje CRPOV
in izdelava razvojnega projekta CRPOV.

B: je dodelitev nepovratnih sredstev za
sofinanciranje inovativnih programov za raz-
voj območij vinskih cest na področju trženja
in promoviranja ter animacije in izobraževa-
nja ponudnikov na vinskih cestah.

C: je dodelitev nepovratnih sredstev za
sofinanciranje inovativnih programov v iz-
vedbeni fazi programa CRPOV s področij:
tehnične podpore trženja in promocije kme-
tijskih, gozdarskih in ribiških produktov, izo-
braževanja in delovnega usposabljanja za
podeželski turizem, tradicionalne obrti, sto-
ritve na podeželju ter ohranjanja in vzdrže-
vanja naravne in kulturne dedišeine na po-
deželju.

2. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu

Upravičenci za dodelitev sredstev po tem
razpisu so občine, ki izpolnjujejo pogoje,
določene v tem razpisu.

3. Višina razpisanih sredstev
Višina sredstev za namen tega razpisa je

80.000.000 SIT na proračunski postavki
2429 in sicer:

A) Višina sredstev za namen A je
30.000.000 SIT. Za upravičence znaša vi-
šina sofinanciranja do 50% dejanske vred-
nosti naložbe.

B) Višina sredstev za namen B je
30.000.000 SIT. Za upravičence znaša vi-
šina sofinanciranja do 50% dejanske vred-
nosti naložbe.

C) Višina sredstev za namen C je
20.000.000 SIT. Za upravičence znaša vi-
šina sofinanciranja do 50% dejanske vred-
nosti naložbe.

4. Vsebina zahtevka
A) Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge

in dokumentacije k vlogi.
Vloga mora vsebovati:
a) izpolnjen obrazec “PODATKI O SUB-

JEKTU“ (ki je priloga št.1 tega javnega raz-
pisa) z osnovnimi podatki;

b) izpolnjen obrazec “PRIJAVNI
OBRAZEC“ (za 2429/A, ki je priloga št.2
tega javnega razpisa).

Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
a) dispozicijo projekta z njegovo uteme-

ljitvijo in opis območja po naslednjih alineah:
– cilji programa uvajanja CRPOV;
– načrt za izvajanje programa uvajanja

CRPOV (vsebinski, časovni);
– metode dela;
– utemeljitev izbire predlaganega ob-

močja z opisom že opravljenega dela pri
pripravi vloge (kdo jo je pripravljal, čigava je
bila pobuda za prijavo, dejavnosti v postop-
ku priprave ipd.);

– drugo (vsi drugi podatki, ki lahko do-
kazujejo potrebnost in morebitno uspešnost
programa kot npr. naravnanost na razreše-
vanje okoljevarstvenih problemov, struktur-
nih sprememb v kmetijstvu, razreševanje
problema brezposelnosti ipd.);

b) prikaz območja na karti v merilu
1:50 000 ali 1:10 000;

c) izvleček iz širšega razvojnega progra-
ma oziroma projekta, če se predlagani pro-
jekt povezuje oziroma je vključen vanj;

d) mnenje kmetijske svetovalne službe o
predlaganem projektu;

e) sklep občinskega sveta o imenovanju
projektnega sveta za izdelavo razvojnega
projekta CRPOV;

f) sklep občinskega sveta o sofinancira-
nju izdelave razvojnega projekta CRPOV;

g) izjavo o zagotovitvi finančnih sredstev
za tisti del, ki ga finančno ne pokriva MKGP,
s točno navedbo virov sredstev;

h) finančni načrt izdelave projekta s ča-
sovno dinamiko koriščenja sredstev.

Vloga na obrazcih in dokumentacija k
vlogi morata biti sestavljeni po zgoraj nave-
denem zaporedju.

B: Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in dokumentacije k vlogi.

Vloga mora vsebovati:
a) izpolnjen obrazec “PODATKI O SUB-

JEKTU“ (ki je priloga št.1 tega javnega raz-
pisa) z osnovnimi podatki;

b) izpolnjen obrazec “PRIJAVNI
OBRAZEC“ (za 2429/B,C, ki je priloga št.3
tega javnega razpisa).

Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
a) utemeljitev projekta oziroma aktivno-

sti s točno opredelitvijo rezultatov;
b) izvleček iz razvojnega projekta – “Idej-

ni projekt vinske ceste Slovenije“ in spreje-
tega letnega programa dela, ki zajema
obravnavani projekt oziroma aktivnost in iz
katerega je razvidno, da gre za prioritetno
nalogo;

c) mnenje projektnega sveta za vinsko
cesto o predlaganem projektu oziroma ak-
tivnosti;

d) mnenje kmetijske svetovalne službe o
predlaganem projektu oziroma aktivnosti;

e) zagotovilo pristojnih organov občine o
usklajenosti izvajanja predlaganega projek-
ta z ostalimi širšimi razvojnimi programi ob-
čine;

f) izjavo o zagotovitvi finančnih sredstev
za tisti del, ki ga finančno ne pokriva MKGP,
v kateri je določen tudi delež občinskih sred-
stev;

g) finančni načrt izdelave projekta s ča-
sovno dinamiko koriščenja sredstev.

Vloga na obrazcu in dokumentacija k vlo-
gi morata biti sestavljeni po zgoraj navede-
nem zaporedju.

C) Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in dokumentacije k vlogi.

Vloga mora vsebovati:
a) izpolnjen obrazec “PODATKI O SUB-

JEKTU“ (ki je priloga št.1 tega javnega raz-
pisa) z osnovnimi podatki;

b) izpolnjen obrazec “PRIJAVNI
OBRAZEC“ (za 2429/B,C, ki je priloga št.3
tega javnega razpisa).



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 48 / 2. 6. 2000 / Stran 4649

Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
a) utemeljitev projekta oziroma aktivno-

sti s točno opredelitvijo rezultatov;
b) izvleček iz razvojnega projekta

CRPOV, ki zajema obravnavani projekt ozi-
roma aktivnost, iz katerega je razvidno, da
gre za prioritetno nalogo;

c) mnenje projektnega sveta o predlaga-
nem projektu oziroma aktivnosti;

d) mnenje kmetijske svetovalne službe o
predlaganem projektu oziroma aktivnosti;

e) zagotovilo pristojnih organov občine o
uskaljenosti izvajanja predlaganega projekta
z ostalimi širšimi razvojnimi programi občine;

f) izjavo o zagotovitvi finančnih sredstev
za tisti del, ki ga finančno ne pokriva MKGP,
v kateri je določen tudi delež občinskih sred-
stev;

g) finančni načrt izdelave projekta s ča-
sovno dinamiko koriščenja sredstev.

Vloga na obrazcu in dokumentacija k vlo-
gi morata biti sestavljeni po zgoraj navede-
nem zaporedju.

5. Naknadno zahtevana dokumentacija
Pred sklenitvijo pogodbe z MKGP o čr-

panju dodeljenih sredstev, mora upraviče-
nec predložiti:

a) dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi;

b) pogodbo z izbranim izvajalcem;
c) dokazilo o zaključeni finančni kon-

strukciji s točno navedbo virov financiranja.
6. Obravnava vlog
1. Vloge bo obravnavala razpisna komi-

sija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo goz-
darstvo in prehrano. Komisija lahko k delu
pritegne ustreznega izvedenca.

2. Vse pravočasne in popolne vloge bo-
do ocenjene na osnovi ocenjevalnih listov, ki
sta prilogi št.4 in št.5 tega javnega razpisa.

3. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo
imele vloge z večjim številom točk.

4. Upravičencem bodo sredstva dode-
ljena s sklepi ministra za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano v roku 60 dni po izteku
razpisnega roka. Financirane bodo vloge,
ki bodo ocenjene kot prednostne v okviru
sredstev proračuna za leto 2000.

5. Upravičenec lahko pridobi sredstva
do 50% dejanske vrednosti naložbe.

6. Upravičenci, katerim sredstva ne bo-
do dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni
s sklepi v roku 90 dni po izteku razpisnega
roka.

7. Nepravočasne vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelje
nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih
dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih
dopolni. Rok dopolnitve bo pet dni od dne-
va prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki
jih predlagatelj v navedenem roku ne bo
dopolnil, bodo zavržene.

7. Rok za vložitev zahtevkov
Zahtevki za dodelitev sredstev po tem

razpisu morajo prispeti najkasneje do 17.
7.  2000 do 14. ure na naslov: Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agen-
cija RS za kmetijske trge in razvoj podeže-
lja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana. Pisne
vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojni-
cah, opremljene z naslovom pošiljatelja in
oznaeene z oznako:

A: “Ne odpiraj – javni razpis 2429/A“
B: “Ne odpiraj – javni razpis 2429/B “
C: “Ne odpiraj – javni razpis 2429/C“

8. Informacije
Vse informacije v zvezi z razpisom se

lahko dobijo na Agenciji RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, telefon
01/478-9222 in 01/478-9223 vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure.

II. Ukrepi prostorskega urejanja – obno-
va vasi – proračunska postavka 1458

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev nepovrat-

nih sredstev za sofinanciranje prostorskega
urejanja vasi v smislu urbanističnega ureja-
nja vaških središč, obnavljanja in urejanja
zgradb in prostorske preureditve vasi ter
optimizacije lokacij kmetij.

Sredstva so namenjena za sofinancira-
nje izvedbenih projektov obnove vasi na os-
novi predhodno izdelanega projekta razvoja
podeželja.

2. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu

Upravičenci za dodelitev sredstev po tem
razpisu so občine in fizične osebe z obmo-
čij, ki so vključena v projekte CRPOV, re-
gionalne razvojne projekte podeželja oziro-
ma vinskih cest in ki izpolnjujejo pogoje,
določene v tem razpisu.

3. Višina razpisanih sredstev
Višina sredstev za namen tega razpisa je

182.469.857 SIT na proračunski postavki
1458. Za fizične osebe znaša višina sofi-
nanciranja do 30% dejanske vrednosti na-
ložbe oziroma do 50% dejanske vrednosti
naložbe v primeru, ko je upravieenec obči-
na.

4. Vsebina zahtevka
Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in

dokumentacije k vlogi.
Vloga mora vsebovati:
a) izpolnjen obrazec “PODATKI O SUB-

JEKTU“ (ki je priloga št.1 tega javnega raz-
pisa) z osnovnimi podatki;

b) izpolnjen obrazec “PRIJAVNI
OBRAZEC“ (za 1458, ki je priloga št.3 tega
javnega razpisa).

Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
a) utemeljitev projekta s točno opredeli-

tvijo pričakovanih rezultatov;
b) izvleček iz razvojnega projekta pode-

želja (CRPOV, regionalni ali VTC) iz katere-
ga je razvidno, da gre za prioritetno nalogo;

c) investicijsko tehnično dokumentacijo,
iz katere je razvidna:

– lokacija naložbe;
– tehnična rešitev z detajli predvidenih

posegov, popisom del in projektantskim
predračunom;

d) lokacijsko dokumentacijo z lokacij-
skim dovoljenjem oziroma odločba o prigla-
sitvi del;

e) pozitivno mnenje občinskega sveta o
predlagani naložbi v primeru, ko je vlagatelj
občina;

f) mnenje projektnega sveta in kmetijske
svetovalne službe o predlagani naložbi;

g) izjavo o zagotovitvi finančnih sredstev
za tisti del, ki ga finančno ne pokriva MKGP,
v kateri je določen tudi delež občinskih sred-
stev;

h) finančni načrt izdelave projekta s ča-
sovno dinamiko koriščenja sredstev.

Vloga na obrazcu in dokumentacija k vlo-
gi morata biti sestavljeni po zgoraj navede-
nem zaporedju.

5. Naknadno zahtevana dokumentacija
Pred sklenitvijo pogodbe z MKGP o čr-

panju dodeljenih sredstev, mora upraviče-
nec predložiti:

a) dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi;

b) pogodbo z izbranim izvajalcem;
c) dokazilo o zaključeni finančni kon-

strukciji s točno navedbo virov financiranja.
6. Obravnava vlog
1.Vloge bo obravnavala razpisna komisi-

ja, ki jo imenuje minister za kmetijstvo goz-
darstvo in prehrano. Komisija lahko k delu
pritegne ustreznega izvedenca.

2.Vse pravočasne in popolne vloge bo-
do ocenjene na osnovi ocenjevalnega lista,
ki je priloga št.6 tega javnega razpisa.

3. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo
imele vloge z večjim številom točk.

4.Upravičencem bodo sredstva dodelje-
na s sklepi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano v roku 60 dni po izteku razpi-
snega roka. Financirane bodo vloge, ki bo-
do ocenjene kot prednostne v okviru sred-
stev proračuna za leto 2000.

5. Upravičenec lahko pridobi sredstva
do 30% dejanske vrednosti naložbe oziro-
ma do 50% dejanske vrednosti naložbe v
primeru, ko je upravičenec občina.

6.Upravičenci, katerim sredstva ne bo-
do dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni
s sklepi v roku 90 dni po izteku razpisnega
roka.

7. Nepravočasne vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelje
nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih
dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih
dopolni. Rok dopolnitve bo pet dni od dne-
va prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki
jih predlagatelj v navedenem roku ne bo
dopolnil, bodo zavržene.

7. Rok za vložitev zahtevkov
Zahtevki za dodelitev sredstev po tem

razpisu morajo prispeti najkasneje do 17.
7.  2000 do 14. ure na naslov: Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agen-
cija RS za kmetijske trge in razvoj podeže-
lja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana. Pisne
vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojni-
cah, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako:

“Ne odpiraj – javni razpis 1458“
8. Informacije
Vse informacije v zvezi z razpisom se

lahko dobijo na Agenciji RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, telefon
01/478-9222 in 01/478-9223 vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure.

III. Podpore ekonomski diverzifikaciji po-
deželja – alternativni dohodkovni viri – pro-
računska postavka 2470

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev nepovrat-

nih sredstev za sofinanciranje projektov eko-
nomske diverzifikacije podeželja in s tem
ustvarjanje alternativnih dohodkovnih virov.

Sredstva so namenjena za:
– izgradnjo turističnih kapacitet na kme-

tijah,
– investicije v predelavo kmetijskih pri-

delkov,
– ustvarjanje pestre ponudbe na pode-

želju (naložbe v objekte za ohranjanje tradi-
cionalnih obrti, povezanih s kmetijstvom, ob-
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jekte za organizirano prodajo kmetijskih pri-
delkov, izdelava blagovnih znamk in promo-
cije produktov podeželja v smislu investicij-
ske naložbe).

2. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu

Upravičeneci za dodelitev sredstev po
tem razpisu so:

– občine za območja, ki so vključena v
projekte CRPOV, regionalne razvojne pro-
jekte podeželja oziroma območja vinskih
cest in ki izpolnjujejo pogoje, določene v
tem razpisu;

– fizične osebe z območij, kjer so uve-
deni projekti CRPOV, obenem pa ta ob-
močja niso vključena v regionalne razvojne
projekte podeželja, in ki izpolnjujejo pogo-
je, doloeene v tem razpisu.

3. Višina razpisanih sredstev
Višina sredstev za namen tega razpisa

je 158.338.442 SIT na proračunski po-
stavki 2470. Za fizične osebe znaša višina
sofinanciranja do 30% dejanske vrednosti
naložbe oziroma do 50% dejanske vredno-
sti naložbe v primeru, ko je upravieenec
občina.

4. Vsebina zahtevka
Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in

dokumentacije k vlogi.
Vloga mora vsebovati:
a) izpolnjen obrazec “PODATKI O SUB-

JEKTU“ (ki je priloga št.1 tega javnega raz-
pisa) z osnovnimi podatki;

b) izpolnjen obrazec “PRIJAVNI
OBRAZEC“ (za 2470, ki je priloga št.3 tega
javnega razpisa).

Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
a) utemeljitev projekta s točno opredeli-

tvijo rezultatov;
b) izvleček iz razvojnega projekta pode-

želja (CRPOV, regionalni ali VTC) iz katere-
ga je razvidno, da gre za prioritetno nalogo;

c) dokazilo o statusu kmeta v primeru,
ko je upravičenec fizična oseba;

d) poslovni načrt v primeru, ko investici-
ja presega vrednost 4.000.000 SIT;

e) investicijsko tehnično dokumentacijo,
iz katere je razvidna:

– lokacija naložbe;
– tehnična rešitev z detajli predvidenih

posegov, popisom del in projektantskim
predračunom;

f) lokacijsko dokumentacijo z lokacijskim
dovoljenjem oziroma odločba o priglasitvi
del;

g) pozitivno mnenje občinskega sveta o
predlagani naložbi v primeru, ko je vlagatelj
občina;

h) mnenje projektnega sveta in kmetij-
ske svetovalne službe o predlagani naložbi;

i) izjavo o zagotovitvi finančnih sredstev
za tisti del, ki ga finančno ne pokriva MKGP,
v kateri je določen tudi delež občinskih sred-
stev;

j) finančni načrt izdelave projekta s ča-
sovno dinamiko koriščenja sredstev.

Vloga na obrazcu in dokumentacija k vlo-
gi morata biti sestavljeni po zgoraj navede-
nem zaporedju.

5. Naknadno zahtevana dokumentacija
Pred sklenitvijo pogodbe z MKGP o čr-

panju dodeljenih sredstev, mora upraviče-
nec predložiti:

a) dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi;

b) pogodbo z izbranim izvajalcem;
c) dokazilo o zaključeni finančni kon-

strukciji s točno navedbo virov financiranja;
d) overovljena izjava upravičenca, da bo

objekt in /ali delovni prostor in /ali opremo
vsaj 5 let uporabljal za dejavnost, za katero
je prejel podporo.

6. Obravnava vlog
1.Vloge bo obravnavala razpisna komisi-

ja, ki jo imenuje minister za kmetijstvo goz-
darstvo in prehrano. Komisija lahko k delu
pritegne ustreznega izvedenca.

2.Vse pravočasne in popolne vloge bo-
do ocenjene na osnovi ocenjevalnega lista,
ki je priloga št.7 tega javnega razpisa.

3. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo
imele vloge z večjim številom točk.

4.Upravičencem bodo sredstva dodelje-
na s sklepi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano v roku 60 dni po izteku razpi-
snega roka. Financirane bodo vloge, ki bo-
do ocenjene kot prednostne v okviru sred-
stev proračuna za leto 2000.

5. Upravičenec lahko pridobi sredstva
do 30% dejanske vrednosti naložbe oziro-
ma do 50% dejanske vrednosti naložbe v
primeru, ko je upravičenec občina.

6.Upravičenci, katerim sredstva ne bo-
do dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni
s sklepi v roku 90 dni po izteku razpisnega
roka.

7. Nepravočasne vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelje
nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih
dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih
dopolni. Rok dopolnitve bo pet dni od dne-
va prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki
jih predlagatelj v navedenem roku ne bo
dopolnil, bodo zavržene.

7. Rok za vložitev zahtevkov
Zahtevki za dodelitev sredstev po tem

razpisu morajo prispeti najkasneje do 17.
7.  2000 do 14. ure na naslov: Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agen-
cija RS za kmetijske trge in razvoj podeže-
lja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana. Pisne
vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojni-
cah, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako:

“Ne odpiraj – javni razpis 2470“
8. Informacije
Vse informacije v zvezi z razpisom se

lahko dobijo na Agenciji RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, telefon
01/478-9222 in 01/478-9223 vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure.

IV. Ukrepi prostorskega urejanja – Raz-
voj infrastrukture, povezane z razvojem kme-
tijstva – proračunska postavka 3804

1. Predmet razpisa
A: je dodelitev nepovratnih sredstev za

sofinanciranje urejanja cestne infrastruktu-
re, povezane z razvojem kmetijstva – za
sofinanciranje nekategoriziranih cest, lokal-
nih cest in javnih poti (14. člen zakona o
javnih cestah, Uradni list RS št. 29/97).

B: je dodelitev nepovratnih sredstev za
sofinanciranje vodne oskrbe, povezane z
razvojem kmetijstva (iskanje vodnih virov,
posodobitev obstoječega vodovodnega
omrežja, novogradnje).

2. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu

A) Upravičenci za namen A so občine za
območja, ki so vključena v CRPOV projek-

te, regionalne projekte razvoja podeželja
oziroma območja vinskih cest (VTC) ter na
območjih izvajanja agromelioracij in ki izpol-
njujejo pogoje, določene v tem razpisu.

B) Upravičenci za namen B so občine za
območja, ki so vključena v program CRPOV
ali program VTC, obenem pa na tem ob-
močju niso uvedeni drugi regionalni progra-
mi razvoja podeželja.

3. Višina razpisanih sredstev
Višina sredstev za namen tega razpisa je

222.334.424 SIT na proračunski postavki
3804 in sicer:

A) Višina sredstev za namen A je
172.334.424 SIT. Za upravičence znaša
višina sofinanciranja do 20% dejanske vred-
nosti naložbe.

B) Višina sredstev za namen B je
50.000.000 SIT. Za upravičence znaša vi-
šina sofinanciranja do 20% dejanske vred-
nosti naložbe.

4. Vsebina zahtevka
Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in

dokumentacije k vlogi.
Vloga mora vsebovati:
a) izpolnjen obrazec “PODATKI O SUB-

JEKTU“ (ki je priloga št.1 tega javnega raz-
pisa) z osnovnimi podatki;

b) izpolnjen obrazec “PRIJAVNI
OBRAZEC“ (za 3804/A ali 3804/B, ki je
priloga št.3 tega javnega razpisa).

Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
a) utemeljitev predlaganega projekta s

točno opredelitvijo pričakovanih rezultatov;
b) izvleček iz razvojnega projekta pode-

želja (CRPOV, regionalni ali VTC) iz katere-
ga je razvidno, da gre za prioritetno nalogo
oziroma kopijo odločbe o uvedbi agrome-
lioracije;

c) investicijsko tehnično dokumentacijo,
iz katere je razvidno:

– lokacija naložbe (pregledna situacija v
merilu 1:25 000 z vrisom projekta, situacija
v merilu 1: 5 000 ali 1: 2 500 ali 1: 2 880),

– tehnična rešitev z detajli predvidenih
posegov, popisom del in projektantskim
predračunom;

d) lokacijsko dokumentacijo z lokacij-
skim dovoljenjem oziroma odločbo o prigla-
sitvi del;

e) poročilo o že izvršenih delih, če gre
za fazno gradnjo;

f) pozitivno mnenje občinskega sveta o
predlagani naložbi;

g) mnenje projektnega sveta in kmetij-
ske svetovalne službe o predlagani naložbi;

h) zagotovilo pristojnih organov občine o
usklajenosti izvajanja predlaganega projek-
ta z ostalimi širšimi razvojnimi programi ob-
čine;

i) izjavo o zagotovitvi finančnih sredstev
za tisti del, ki ga finančno ne pokriva MKGP,
v kateri je določen tudi delež občinskih sred-
stev;

j) finančni načrt izdelave projekta s ča-
sovno dinamiko koriščenja sredstev.

Vloga na obrazcu in dokumentacija k vlo-
gi morata biti sestavljeni po zgoraj navede-
nem zaporedju.

5. Naknadno zahtevana dokumentacija
Pred sklenitvijo pogodbe z MKGP o čr-

panju dodeljenih sredstev, mora upraviče-
nec predložiti:

a) dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi;



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 48 / 2. 6. 2000 / Stran 4651

b) pogodbo z izbranim izvajalcem;
c) dokazilo o zaključeni finančni kon-

strukciji s točno navedbo virov financiranja.
6. Obravnava vlog
1.Vloge bo obravnavala razpisna komisi-

ja, ki jo imenuje minister za kmetijstvo goz-
darstvo in prehrano. Komisija lahko k delu
pritegne ustreznega izvedenca.

2.Vse pravočasne in popolne vloge bo-
do ocenjene na osnovi ocenjevalnih listov,
ki sta prilogi št.8 tega javnega razpisa.

3. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo
imele vloge z večjim številom točk.

4.Upravičencem bodo sredstva dodelje-
na s sklepi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano v roku 60 dni po izteku razpi-
snega roka. Financirane bodo vloge, ki bo-
do ocenjene kot prednostne v okviru sred-
stev proračuna za leto 2000.

5. Upravičenec lahko pridobi sredstva
do 20% dejanske vrednosti naložbe.

6.Upravičenci, katerim sredstva ne bo-
do dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni
s sklepi v roku 90 dni po izteku razpisnega
roka.

7. Nepravočasne vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelje
nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih
dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih
dopolni. Rok dopolnitve bo pet dni od dne-
va prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki
jih predlagatelj v navedenem roku ne bo
dopolnil, bodo zavržene.

7. Rok za vložitev zahtevkov
Zahtevki za dodelitev sredstev po tem

razpisu morajo prispeti najkasneje do 17.
7.  2000 do 14. ure na naslov: Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agen-
cija RS za kmetijske trge in razvoj podeže-

lja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana. Pisne
vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojni-
cah, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako:

A) “Ne odpiraj – javni razpis 3804/A“
B) “Ne odpiraj – javni razpis 3804/B “
8. Informacije
Vse informacije v zvezi z razpisom se

lahko dobijo na Agenciji RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, telefon
01/478-9222 in 01/478-9223 vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure.

V. Dodelitev subvencije za spodbujanje
usposabljanja pašnikov - proračunska po-
stavka 2438

I. PREDMET RAZPISA
1. Predmet razpisa je subvencija, ki se

bo dodeljevala za nove pašnike, urejene v
letu 2000 in 1999 za katere subvencija v
letu 1999 ni bila uveljavljena.

2. Upravičenci do sredstev po tem razpi-
su so fizične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko in živilsko dejavnost oziroma sto-
ritve kmetijstva in imajo stalno prebivališče
oziroma sedež v Republiki Sloveniji ter iz-
polnjujejo pogoje, določene s tem razpi-
som.

Prijave za dodelitev subvencije po tem
razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega od-
stavka v svojem imenu oziroma njihovi poob-
laščenci v njihovem imenu in za njihov ra-
čun.

3. Sredstva iz naslova subvencij za ure-
janje novih pašnikov bo MKGP razdelilo do
višine 120.000.000 tolarjev. Za dodelitev
subvencije za spodbujanje usposabljanja pa-
šnikov so zagotovljena sredstva v višini
70.000.000 tolarjev. Razliko do

120.000.000 tolarjev bo MKGP razdelilo v
skladu z dinamiko prilivov iz sredstev od-
škodnin zaradi spremembe namembnosti
kmetijskega zemljišča ali gozda v skladu s
5. členom zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2000 (Uradni
list RS, št. 9/00) in 16. členom zakona o
kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.
59/96, 31/98 – odločba US in 1/99).
Sredstva bodo upravičenci koristili na pod-
lagi sklenjenih pogodb.

II. POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV
1. Pogoji za pašnike v gorsko višinskem,

kraškem območju ter strme kmetije:
a) Lokacija pašnika je s kategorizacijo

razvrščena v navedeno območje;
b) Najmanjša skupna velikost pašnikov

je 2,0 ha, največja pa 30 ha;
c) Najmanjša obtežba pašnika je 0,7

GVŽ/ha, največja pa 2,0 GVŽ/ha.
2. Pogoji za pašnike na gričevnato hri-

bovitem območju in na območju z omejeni-
mi dejavniki:

a) Lokacija pašnika je s kategorizacijo
razvrščena v navedeno območje;

b) Najmanjša skupna velikost pašnikov
je 2,0 ha, največja pa 30 ha;

c) Najmanjša obtežba pašnika je 0,7
GVŽ/ha, največja pa 2,5 GVŽ/ha.

3. Pogoji za pašnike v nižinskem ob-
močju:

a) Lokacija pašnika je s kategorizacijo
razvrščena v navedeno območje;

b) Najmanjša skupna velikost pašnikov
je 2,0 ha, največja pa 30 ha;

c) Najmanjša obtežba pašnika je 1,5
GVŽ/ha, največja pa 2,5 GVŽ/ha.

4. Kriteriji za določitev višine subven-
cije so:
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5. Upravičenci, ki prejemajo sredstva iz
naslova podpore za planinsko pašo, ne sme-
jo za isti pašnik uveljavljati še subvencije za
spodbujanje usposabljanja pašnikov.

III. PRIJAVA NA RAZPIS
Upoštevane bodo vloge, prispele najka-

sneje do 17. 7. 2000 do 14. ure na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Agencija RS za kmetijske trge in raz-
voj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljublja-
na.

Zaprte ovojnice morajo biti jasno ozna-
čene z napisom “ZA JAVNI RAZPIS – US-
POSABLJANJE PAŠNIKOV“. Vsaka vloga
mora biti v svoji ovojnici, na hrbtni strani
opremljena s točnim naslovom vlagatelja
(ime, priimek, naslov, pošta, poštna števil-
ka).

IV. NAČIN VLAGANJA ZAHTEVKOV
1. Prijava se vloži na predpisanem obraz-

cu št. 1 “Podatki o vlagatelju in naložbi“, ki
je sestavni del tega razpisa (PRILOGA št.9).

2. Prijavi je treba priložiti:
a) izjavo prosilca, da je pašnik urejen v

letu 1999 oziroma 2000 v skladu z načrtom
kmetijske svetovalne službe, in da je v upo-
rabi;

b) načrt pašnika s tehničnimi rešitvami,
popisom del in materiala, opisom tehnologi-
je paše ter skico pašnika na mapni kopiji v
merilu 1:2880, ki ga izdela kmetijska sveto-
valna služba;

c) posestni list star največ 2 meseca ali
notarsko overjeno zakupno pogodbo, skle-
njeno za obdobje najmanj 10 let, v primeru,
da upravičenec ni lastnik zemljišča, in so-
glasje lastnika zemljišča, da se lahko uredi
na tem zemljišču pašnik, če to ni določeno
že z zakupno pogodbo. Soglasje je potreb-
no dati tudi, če je lastnik zemljišča zakonec
(izvenzakonski partner) prosilca;

d) za pašnike, ki posegajo tudi na gozd-
na zemljišča, potrdilo, da je pašnik v skladu
z gozdno gojitvenim načrtom;

e) za skupne pašnike fotokopijo iz regi-
stra skupnih pašnikov, ki ga vodi upravna
enota;

f) zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev;

g) originalni račun za porabljeno žico ozi-
roma farmsko pletivo in potrebne izolatorje;

h) pooblastilo upravičenca vlagatelju za
vložitev zahtevka;

i) fotokopijo prve strani “Osnovnega
obrazca o kmetijskem gospodarstvu“ (obra-
zec A).

3. V primeru, da so upravičenci kmetij-
ska gospodarstva, lahko nosilci kmetijske-
ga gospodarstva uveljavljajo finančne inter-
vencije, če so v roku skladno z uredbo o
finančnih intervencijah za celostno urejanje
podeželja in obnovo vasi za leto 2000 (Urad-
ni list RS, št.31/00) poslali “ Osnovni obra-
zec o kmetijskem gospodarstvu “ na Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Dunajska 56, 58, Ljubljana.

4. Prednost pri dodeljevanju sredstev bo-
do imeli vlagatelji, ki bodo na osnovi oce-
njevalnega lista, ki je priloga 10 tega razpi-
sa, zbrali večje število točk.

V. OBRAVNAVA VLOG PO KONČANEM
RAZPISU

1. Vloge bo obravnavala razpisna komi-
sija, ki jo imenuje minister, pristojen za kme-
tijstvo.

2. Vse pravočasne in popolne vloge bo-
do ocenjene na osnovi ocenjevalnega lista,
ki je priloga 10 tega razpisa. Prednost pri
dodeljevanju bodo imele vloge z večjim šte-
vilom zbranih točk.

3. Na podlagi zapisnika komisije odloči
o vloženih zahtevkih minister s sklepom.

4. Sredstva bodo upravičenci koristili na
podlagi sklenjenih pogodb.

5. Prepozno prispele vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.

6. Predlagatelje vlog, ki ne bodo popol-
ne, bo komisija v roku osmih dni od odpira-
nja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v
roku petih dni od prejema obvestila. Nepo-
polne vloge, ki jih predlagatelji v navede-
nem roku ne bodo dopolnili, se zavržejo.

7. Vse informacije v zvezi z javnim razpi-
som se lahko dobijo na MKGP, Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunaj-
ska 160, 1000 Ljubljana, na telefon
01/478-9224, vsak delovni dan od 9. do
10. ure.

VI. Namakanje in osuševanje kmetijskih
zemljišč – proračunska postavka 1494 ter
akumulacije – proračunska postavka 1497

A) Predmet razpisa:
1. Predmet razpisa je dodelitev nepo-

vratnih sredstev za izgradnjo malih nama-
kalnih sistemov in osuševanje kmetijskih
zemljišč ter izgradnja vodnih akumulacij in
ostalih virov vode za male namakalne siste-
me do skupne višine 80.000.000 SIT;

2. Sanacija že zgrajenih sistemov in na-
makanje vinogradov ni predmet tega razpisa;

3. Sredstva iz naslova finančnih inter-
vencij za namakanje in osuševanje kmetij-
skih zemljišč ter akumulacije v višini
80.000.000 SIT bo MKGP razdelilo v skla-
du z dinamiko prilivov iz sredstev odškodnin
zaradi spremembe namembnosti kmetijske-
ga zemljišča ali gozda v skladu s 5. členom
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2000 (Uradni list RS, št.
9/00) in 16. členom zakona o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98
– odločba US in 1/99). Sredstva bodo upra-
vičenci koristili na podlagi sklenjenih po-
godb.

B) Vlaganje zahtevka za dodelitev sred-
stev za namakanje in osuševanje kmetijskih
zemljišč (hidromelioracije) ter akumulacije:

1. Zahtevek vloži lastnik kmetijskih zem-
ljišč, ki naj bi se meliorirala oziroma skupni
predstavnik lastnikov teh zemljišč ali odgo-
vorna oseba pravne osebe v imenu lastni-
kov zemljišč ali melioracijske skupnosti;

2. Zahtevek za odobritev sredstev mora
biti v obliki pisne vloge;

3. Vloga mora vsebovati:
a) Podatki o vlagatelju in investiciji:
· podatki o vlagatelju na obrazcu “Podat-

ki o subjektu“, ki ga lahko pridobite na Mini-
strstvu na kmetijstvu, gozdarstvo in prehra-
no ali na domači strani ministrstva
(http://www.gov.si/mkgp/). Kolikor je vla-
gatelj kmetijsko gospodarstvo je potrebno
priložiti le fotokopijo prve strani “Osnovne-
ga obrazca o kmetijskem gospodarstvu“
(obrazec A).

· opis predvidene investicije (pripravi
upravičenec);

· podatki o predvideni investiciji: izdelo-
valec in št. projektne dokumentacije, odgo-

vorni projektant, skupna višina projektant-
skega predračuna in višina zahtevanih sred-
stev;

· če v imenu lastnikov kmetijskih zem-
ljišč vlaga zahtevek drug vlagatelj mora pri-
ložiti še pooblastila upravičencev za vlaga-
nje zahtevka za dodelitev nepovratnih sred-
stev za izgradnjo hidromelioracijskega si-
stema iz katerega morajo biti razvidni: ime
in priimek upravičenca, davčna številka, MID
kmetijskega gospodarstva ter podatki o
zemljišču;

b) odločbo oziroma odredbo o uvedbi
melioracije

c) pravnomočno gradbeno dovoljenje
d) mnenje kmetijske svetovalne službe o

predlagani naložbi;
e) izjava upravičenca, da bo vsaj 5 let po

izgradnji investicije spremljal rezultate po
FADN metodologiji pod vodstvom kmetijske
svetovalne službe;

f) poslovni načrt izdelan po metodologiji
kmetijske svetovalne službe za izdelavo po-
slovnega načrta za kmetijske in dopolnilne
dejavnosti na kmetijah za fizične osebe, za
pravne osebe pa investicijski program izde-
lan po Metodologiji za ekonomiko investicij,
LB, d.d., Ljubljana;

g) izjava o zagotovitvi finančnih sredstev
za tisti del, ki ga finančno ne pokriva MKGP;

h) investicijsko-tehnično dokumentacijo
za izvedbo del (PGD) v skladu z zakonom o
graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84
in 29/86, Uradni list RS, št. 40/94, 69/95,
59/96 in 45/99), iz katere mora biti razvid-
no:

· lokacija naložbe (pregledna situacija v
merilu 1: 25000 z vrisom območja ter situa-
cijo v merilu 1: 5000, 1: 2500 ali 2880);

· talne karakteristike območja (vključno
z geološkim in pedološkim poročilom);

· hidrološki podatki in hidrološki izračun
predvidenega vodnega vira za namakanje;

· tehnični in tehnološki podatki hidrome-
lioracijskega sistema, ki definirajo: za na-
makanje objekta za zbiranje in odvzem vo-
de, sistem dovoda do območja namakanja
(primarni in sekundarni vod) ter namakalno
opremo, vključno z vsemi detajli in hidravlič-
nimi izračuni;

· za osuševanje ureditev osnovne odvod-
nje, melioracijsko odvodnjo z drenažnimi si-
stemi z vsemi detajli in hidravličnimi izračuni;

· popis del s predračunom;
· terminski plan izvedbe.
i) pravne osebe morajo priložiti še izpi-

sek iz sodnega registra, samostojni podjet-
niki pa potrdilo davčne uprave o opravljanju
svoje dejavnosti.

4. Prednost bodo imele vloge, ki bodo
izpolnjevale več naslednjih prednostnih kri-
terijev:

a) vloge za hidromelioracijo kmetijskih
zemljišč za vrtnarsko proizvodnjo, za trajne
nasade, trsničarstvo in drevesničartvo;

b) vloge, iz katerih bo razvidno, da bodo
načrtovane hidromelioracije namenjene že
obstoječi vrtnarski in sadjarski proizvodnji,
trsničarstvu in drevesničarstvu;

c) upravičenci, ki so tržno organizirani
pridelovalci in imajo sklenjene pogodbe za
odkup pridelkov

d) vloge upravičencev, ki pridelujejo sad-
je oziroma vrtnine na integrirani način pride-
lave.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 48 / 2. 6. 2000 / Stran 4653

e) upravičenci, ki že imajo pokrite povr-
šine za pridelavo ali druge infrastrukturne
objekte povezane s pridelavo;

f) vloge z izjavo občine, da je območje
predvidene hidromelioracije na lokaciji izva-
janja programa celostnega razvoja podeže-
lja in obnove vasi (lokacija CRPOV).

5. Upravičenec lahko pridobi sredstva
do 75% investicijske vrednosti, dobljene po
javnem razpisu za izbiro najugodnejšega iz-
vajalca oziroma največ do: za vrtino do
2.500.000 SIT, za primarni vod do 100.000
SIT/ha, za namakalni sistem (razen terciar-
ne opreme) do 1.000.000 SIT/ha, za aku-
mulacijo od 500 do 1000 SIT/m3 glede na
zahtevnost izgradnje akumulacije in osuše-
vanje največ do 450.000 SIT/ha. Količina
akumulirane vode potrebne za namakanje
enega ha površine znaša od 700 do 2000
m3, glede na klimatske pogoje in vrsto na-
makane kulture. Sofinanciranje terciarne
opreme ni predmet tega razpisa.

6. Do intervencijskih sredstev vlagatelji
zahtevkov niso upravičeni v primerih:

a) če upravičenec ni v skladu z Uredbo o
finančnih intervencijah za celostno urejanje
podeželja in obnovo vasi za leto 2000 (Urad-
ni list RS, št. 31/00) poslal Osnovnega
obrazca o kmetijskem gospodarstvu na Mi-
nistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano

b) če podatki v poslovnem načrtu niso
usklajeni s podatki v tehnični dokumentaciji;

c) če je prejel sredstva iz naslova javne-
ga razpisa za sofinanciranje namakalnih si-
stemov v predhodnih letih in nima urejenih
vseh svojih obveznosti iz tega naslova.

C) Kriteriji za dodelitev sredstev:
1. Interna stopnja donosnosti mora biti

najmanj 8%
2. Najmanjša velikost namakalnega siste-

ma za namakanje trajnih nasadov je 1,5 ha
3. Najmanjša velikost namakalnega si-

stema za namakanje vrtnin in jagod je 1 ha
4. Površina vrtnin v mešanem kolobarju

s poljščinami mora biti minimalno 25% skup-
ne namakane površine

D) Prijava na razpis:
Vloge s predpisano dokumentacijo z oz-

nako Javni razpis – namakanje in osuševa-
nje, pror. postavke 1494 in 1497, morajo
prispeti v vložišče MKGP, Agencija za kme-
tijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana, najkasneje do 17. jul-
ija 2000 do 14. ure.

E) Obravnava vlog po končanem razpisu:
a) Vloge bo obravnavala in pripravila

predloge za sofinanciranje razpisna komisi-
ja, ki jo imenuje minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano;

b) Upravičencem bodo sredstva dode-
ljena s sklepi v roku 60 dni po izteku razpi-
snega roka. Upravičenci, katerim sredstva
ne bodo dodeljena, bodo o tem pisno ob-
veščeni s sklepi v roku 90 dni po izteku
razpisnega roka;

c) Sredstva bodo upravičenci koristili na
podlagi sklenjenih pogodb;

d) Pred sklenitvijo pogodbe o dodelitvi
sredstev mora upravičenec/vlagatelj pred-
ložiti dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi (fotokopijo jav-
nega razpisa, zapisnik o odpiranju ponudb,
zapisnik o izbiri izvajalca, sklep o izbiri izva-
jalca ter ponudbo izbranega izvajalca);

e) Nadzor nad gradnjo objekta mora
skladno z zakonom o graditvi objektov
opravljati nadzorni organ. MKGP mora dati
soglasje k izbiri nadzornega organa;

f) Prepozno prispele vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo;

g) Predlagatelje nepopolnih vlog bo ko-
misija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je
5 dni od dneva prejema obvestila. Nepopol-
ne vloge, ki jih predlagatelji v navedenem
roku ne bodo dopolnili, bodo zavržene;

h) Vse informacije v zvezi z javnim razpi-
som je možno dobiti na MKGP, Agencija za
kmetijske trge in razvoj podeželja, kontakt-
na oseba Mihael Alič, tel. št. 01/478 92
27, vsak delovni dan od 9. do 10. ure.

VII. Podeželje in agrarne operacije: Izde-
lava predhodnih analiz in investicijsko teh-
nične dokumentacije – proračunska postav-
ka 2431

A. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev nepovrat-

nih sredstev za izdelavo predhodnih analiz
in po zakonu potrebne investicijsko tehnič-
ne dokumentacije za izvajanje agrarnih ope-
racij do višine 10.630.631 SIT.

Upravičenci do sredstev po tem razpisu
so fizične in pravne osebe, ki opravljajo kme-
tijsko dejavnost oziroma storitve kmetijstva
in imajo stalno prebivališče, oziroma sedež
v Sloveniji.

B. Način vlaganja zahtevkov
1. Vloga mora vsebovati:
a) obrazec 1 “Zahtevek za dodelitev

sredstev za izdelavo investicijsko tehnične
dokumentacije“, ki je kot priloga št. 11 se-
stavni del tega razpisa;

b) podatki o vlagatelju na obrazcu “Po-
datki o subjektu“, ki ga lahko pridobite na
Ministrstvu na kmetijstvu, gozdarstvo in pre-
hrano ali na domači strani ministrstva
(http://www.gov.si/mkgp/). V kolikor je vla-
gatelj kmetijsko gospodarstvo je potrebno
priložiti le fotokopijo prve strani “Osnovne-
ga obrazca o kmetijskem gospodarstvu“
(obrazec A).

c) Projektno nalogo z opredelitvijo na-
mena investicije, predvidenim obsegom del,
ocenjeno vrednost investicije in predvide-
nim terminskim planom priprave tehnične
dokumentacije;

d) izjavo vlagatelja, da za to investicijo,
še ni prejel proračunskih finančnih sredstev;

e) izjavo o zagotovitvi finančnih sredstev,
za tisti del, ki ga finančno ne pokriva MKGP;

f) če v imenu lastnikov kmetijskih zem-
ljišč vlaga zahtevek drug vlagatelj mora pri-
ložiti še pooblastila upravičencev za vlaga-
nje zahtevka za dodelitev nepovratnih sred-
stev za izgradnjo melioracijskega sistema iz
katerega morajo biti razvidni: ime in priimek
upravičenca, davčna številka, MID kmetij-
skega gospodarstva ter podatki o zemljišču;

g) pravne osebe in samostojni podjetniki
morajo priložiti še izpisek iz sodnega regi-
stra.

2. Prednost bodo imele vloge, ki bodo
izpolnjevale več naslednjih prednostnih kri-
terijev:

· vloge, ki so sofinancirane s strani lokal-
ne skupnosti;

· vloge z izjavo občine, da je območje
navedene investicije na lokaciji izvajanja pro-

grama celostnega razvoja podeželja in ob-
nove vasi (lokacija CRPOV);

· upravičenci, ki so tržno organizirani pri-
delovalci.

· vloge upravičencev, ki pridelujejo sad-
je oziroma vrtnine na integrirani način pride-
lave.

3. Upravičenec lahko pridobi sredstva za
sofinanciranje stroškov predhodnih analiz in
investicijsko tehnične dokumentacije. Višina
podpore znaša od 2,5% do 6,5% vrednosti
investicije. Priznana najvišja vrednost investi-
cije lahko znaša največ do 1.000.000 SIT/ha
za namakanje zemljišč, oziroma do
1.200.000 SIT/ha za akumulacijo, do
450.000 SIT/ha za osuševanje in največ do
300.000 SIT/ha za agromelioracije.

4. Do intervencijskih sredstev vlagatelji
zahtevkov niso upravičeni v primerih:

a) če upravičenec ni v skladu z uredbo o
finančnih intervencijah za celostno urejanje
podeželja in obnovo vasi za leto 2000 (Urad-
ni list RS, št. 31/00) poslal “Osnovnega
obrazca o kmetijskem gospodarstvu“ na Mi-
nistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano;

b) če je prejel sredstva iz naslova javne-
ga razpisa za sofinanciranje izdelava investi-
cijsko tehnične dokumentacije v predhod-
nih letih in nima urejenih vseh svojih obvez-
nosti iz tega naslova.

C. Prijava na razpis
Vloge s predpisano dokumentacijo z oz-

nako Javni razpis ITD pror. postavka 2431,
morajo prispeti v vložišče MKGP, Agencija
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunaj-
ska 160, 1000 Ljubljana, najkasneje do
17. julija 2000 do 14. ure.

D. Obravnava vlog po končanem razpisu
1. Vloge bo obravnavala in pripravila

predloge za sofinanciranje razpisna komisi-
ja, ki jo imenuje minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano.

2. Upravičencem bodo sredstva dode-
ljena s sklepi v roku 60 dni po izteku razpi-
snega roka. Upravičenci, katerim sredstva
ne bodo dodeljena, bodo o tem pisno ob-
veščeni s sklepi v roku 90 dni po izteku
razpisnega roka.

3. Sredstva bodo upravičenci koristili na
podlagi sklenjenih pogodb.

4. Pred sklenitvijo pogodbe z mini-
strstvom o dodelitvi sredstev mora upravi-
čenec/vlagatelj predložiti dokazila, da so
bila dela ponujena v delo v skladu s predpisi
(fotokopijo javnega razpisa, zapisnik o odpi-
ranju ponudb, zapisnik o izbiri izvajalca, sk-
lep o izbiri izvajalca ter ponudbo izbranega
izvajalca).

5. Prepozno prispele vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.

6. Predlagatelje vlog, ki ne bodo po-
polne, bo komisija v roku osmih dni od
odpiranja vlog pisno pozvala, da jih do-
polnijo v roku petih dni od prejema obve-
stila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji
v navedenem roku ne bodo dopolnili, bo-
do zavržene.

7. Vse informacije v zvezi z javnim razpi-
som je možno dobiti na MKGP, Agencija za
kmetijske trge in razvoj podeželja, kontakt-
na oseba Mihael Alič, tel. št. 01/478 92
27, vsak delovni dan od 9. do 10. ure.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
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Št. 3161-22/00 Ob-28779
Na podlagi proračuna Republike Slove-

nije za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00), 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. 9/00) in 6. poglavja pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00) ob-
javljamo

javni razpis
za oddajo subvencij gospodinjstvom za

vgradnjo energetsko učinkovite
zasteklitve in oken

1. Oddajo subvencij razpisuje: Ministr-
stvo za gospodarske dejavnosti, Agencija
Republike Slovenije za učinkovito rabo ener-
gije, Dimičeva 12, Ljubljana, tel.
01/58-88-355, faks 01/58-88-367 (nada-
lje: ministrstvo).

2. Predmet razpisa, pogoji in merila: mi-
nistrstvo za leto 2000 razpisuje subvencije
gospodinjstvom za vgradnjo energetsko
učinkovitih oken in zasteklitve v stanovanj-
skih stavbah v Sloveniji.

Na javnem razpisu lahko sodeluje vsako
gospodinjstvo v Sloveniji, ki izpolnjuje po-
goje iz razpisa in doslej še ni pridobilo sub-
vencije za ta namen. Gospodinjstvo v tem
razpisu predstavlja fizična oseba, ki je last-
nik, solastnik ali najemnik stanovanja ali hi-
še in investitra v ukrep, ki je predmet razpi-
sa.

Predmet razpisa je natančneje razviden
iz razpisne dokumentacije.

Osnovni pogoji za dodelitev subvencije
je popolna vloga. Iz dokumentacije za posa-
mezno vlogo mora biti razvidno, da je ukrep
izveden ustrezno razpisanim kriterijem in da
je vloga pripravljena ustrezno pogojem iz
razpisne dokumentacije. Subvencije se bo-
do dodeljevale v primerih, kjer uporabljeni
izdelki izpolnjujejo naslednje kriterije:

– toplotna prehodnost stekel je manjša
od 1,4 W/m2 K(ISO/DIS 10077) in

– toplotna prehodnost oken (okvir in ste-
klo) je enaka ali manjša od 1,6 W/m2 K
(ISO/DIS 10077),

– okna ustrezajo zahtevam razreda C za
prepustnost zraka in vodotesnost po SIST
1018.

Prosilci za subvencijo morajo za popol-
no vlogo obvezno pridobiti mnenje energet-
skega svetovalca.

Dopolnitev vloge bo prosilcem omogo-
čena asmo enkrat. Vsaka nepopolna ali neu-
strezno dopolnjena vloga bo zavržena.

Za določitev višine subvencije bodo upo-
števani naslednji kriteriji in merila:

A) zamenjava zasteklitve, do 3.000
SIT/m2 vgrajene zasteklitve, vendar največ
30.000 SIT,

B) vgradnja oken pri novogradnji, do
3.000 SIT/m2 vgrajenih oken, vendar naj-
več 30.000 SIT,

C) zamenjava oken, do 5.500 SIT/m2

vgrajenih oken, vendar največ 66.000 SIT,
D) obnovitvena okna, do 5.500 SIT/m2

vgrajenih oken, vendar največ 66.000 SIT.
Podrobnejša pojasnila o pogojih in meri-

lih so v razpisni dokumentaciji.
3. Okvirna skupna višina sredstev, ki so

namenjena za subvencije na proračunski po-

stavki 2114 7485, konto 411999, proraču-
na RS v letu 2000 znaša 21,000.000 SIT.

Subvencije se bodo dodeljevale do po-
rabe sredstev po zaporedju predloženih po-
polnih vlog, v skladu s predpisi in sklenjeno
pogodbo.

4. Predvideno obdobje porabe sredstev
(za izplačila subvencij): do konca leta 2000.

5. Rok za predložitev vlog je do porabe
sredstev.

Prosilec pošlje posamično vlogo v zapr-
tem ovitku na naslov: Agencija RS za učinko-
vito rabo energije, Dimičeva 12, 1000 Ljub-
ljana. Pod naslovom mora biti jasno označen
pripis “Vloga za subvencijo za gospodinjstva
– Ne odpiraj!” in na hrbni strani naslov prosil-
ca. Nepravilno opremljene vloge bodo brez
obravnave vrnjene pošiljatelju. V zaporedje
predloženih vlog, ki bodo dospele en dan
pred odpiranjem, bodo lahko vključene tiste,
ki bodo pravilno označene na ovitku.

6. Odpiranje vseh, po zaporedju do dne
odpiranja predloženih vlog, bo izvedla ko-
misija ministrstva. Odpiranje bo javno in bo
potekalo v prostorih Agencije RS za učinko-
vito rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana.
Prvo odpiranje ponudb bo v torek, 27. juni-
ja 2000. Naslednja odpiranja bodo izvede-
na vsak drugi torek, do porabe sredstev.

7. Prosilci bodo o rezultatu obveščeni v
roku 45 dni od dneva odpiranja vloge.

8. Razpisno dokumentacijo naročite s pi-
snim zahtevkom na naslov agencije ali po
faksu 01/58-88-367 ali po tel.
01/58-88-322, vsak dan od 9. do 15. ure,
do objave o porabi sredstev. Razpisna do-
kumentacija bo posredovana v roku 3 dni
od prejema zahtevka.

9. Dodatne informacije:
– razpisna dokumentacija je objavljena

tudi na spletni strani agencije:
www.mgd.si/aure, dodatne informacije o
razpisu so na voljo po tel. 01/58-88-451,
vsako sredo od 9. do 16. ure,

– na podlagi dosedanjih akcij za subven-
cioniranje je izoblikovan seznam izdelkov,
ki ustrezajo razpisanim tehničnim pogojem
in so navedeni v prilogi razpisne dokumen-
tacije in na spletni strani agencije.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-28714
Ministrstvo za šolstvo in šport, Županči-

čeva 6, Ljubljana in Zavod Republike Slove-
nije za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana,
objavljata na podlagi pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Ur. l. RS, št. 13/00)

javni razpis
za sofinanciranje izvajanja programa
Projektno učenje za mlajše odrasle
1. Uporabnika sta: Ministrstvo za šolstvo

in šport, Župančičeva 6, Ljubljana in Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinš-
ka 12, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: sofinancira-
nje izvajanja programa izobraževanja in us-
posabljanja težje zaposljivih mlajših oseb
brez poklicne izobrazbe v letu 2000, v skla-
du s finančnimi možnostmi oziroma glede
na potrebe ciljnih skupin pa tudi v letu 2001.

3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlaga-
telj in merila za izbor: navedeni v razpisni
dokumentaciji.

4. Okvirna višina sredstev za izvajanje
programa v letu 2000: 13,224.000 SIT.

5. Obdobje izvajanja programa: do
31. 12. 2000, z možnostjo izvajanja v na-
slednjem letu v okviru finančnih možnosti.

7. Rok za predložitev vlog: upoštevane
bodo vloge, ki bodo pravilno označene in
opremljene in bodo predložene najkasneje
do 16. junija 2000 do 10. ure na naslov:
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška 12, Ljubljana, in sicer po pošti pri-
poročeno ali osebno v vložišču. Prijave z
vso potrebno dokumentacijo je potrebno
poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti
naslov uporabnika, naslov vlagatelja in na-
pis: “Javni razpis za izbor izvajalcev progra-
ma Projektno učenje za mlajše odrasle –
Ne odpiraj”.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo:
razpisno dokumentacijo in prijavne obrazce
lahko kandidati dvignejo na Zavodu Repub-
like Slovenije za zaposlovanje pri Angelci
Zajc, Rožna dolina c. IX/6, Ljubljana ali pri
Zaliki Žerjav, Gregorčičeva 37, Maribor
(mansarda) vsak dan med 10. in 12.uro.

9. Odpiranje vlog ni javno.
10. O izidu javnega razpisa bodo vlaga-

telji pisno obveščeni najkasneje v roku 45
dni od odpiranja vlog.

Dodatne informacije: Ministrstvo za šols-
tvo in šport, mag. Jože Miklavc, tel.
061/315-145.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-28904
Na podlagi 12. člena uredbe o določitvi

tržnega reda za žita letine 2000 (Ur. l. RS,
št. 94/99), Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za oddajo silosov, namenjenih

hranjenju pšenice in rži letine 2000 iz
odkupa v Republiki Sloveniji za

določen čas
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za

blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106.
2. Predmet in kraj oddaje: kovinski in

betonski silosi za žita, razmeščeni v Repub-
liki Sloveniji.

Silosi so komunalno urejeni in dostopni
s kamioni ali vagoni. Podroben opis silosov
in njihovih zmogljivosti je naveden v razpisni
dokumentaciji.

3. Zainteresirani si silose lahko ogledajo
po predhodnem dogovoru z Lesjak Fra-
njom, tel. 061/189-73-16.

4. Pogoji najemodajalca:
– najemna pogodba se sklepa za dolo-

čen čas, ki je podrobno opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji;

– pred sklenitvijo pogodbe morajo po-
nudniki predložiti najemodajalcu sklenjene
kupoprodajne pogodbe za pšenico in rž le-
tine 2000 iz odkupa v Republiki Sloveniji;

– najemodajalec pričakuje minimalno na-
jemnino 296 SIT/t mesečno (brez DDV);

– za izvajanje manipulativnih in drugih
storitev najemodajalec sklene neposredno
pogodbo z upravljalcem skladišča;

– najemnina se plača za en mesec vna-
prej.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:
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– cena 70%;
– bonitetna informacija o ponudniku

10%;
– čas najema 10%;
– najeta silosna zmogljivost 10%.
6. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nejo zainteresirani na Zavodu Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Dunajska
106/VIII – tajništvo, od 5. 6. do 9. 6. 2000.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za znesek 5.000 SIT, katerega plačajo inte-
resenti virmansko na račun št.
50101-603-402300.

7. Ponudbe je potrebno predložiti do 19.
6. 2000 do 10. ure, na naslov: Zavod RS
za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106, tajništvo. Zapečatene ovojnice morajo
biti označene z napisom: “Ponudba – na-
jem silosov – Ne odpiraj”, skupaj s številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani mora biti točen naslov poši-
ljatelja.

Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremlje-
ne in ne bodo prispele v roku, bo naročnik
izločil in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

8. Javno odpiranje ponudb bo 19. 6.
2000 ob 12. uri, na naslovu: Zavod RS za
blagovne rezerve, Dunajska 106/VII, Ljub-
ljana.

9. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnje-
vale zahtev iz razpisne dokumentacije, bo
komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

10. Obvestilo o izbiri najugodnejšega po-
nudnika bodo zainteresirani prejeli v roku 8
dni po odpiranju ponudb.

11. Druge informacije o predmetu jav-
nega razpisa prejmejo zainteresirani pri Les-
jak Franju, tel. 061/189-73-16.

Zavod RS za blagovne rezerve

Ob-28636
Na podlagi pravilnika o postopkih za iz-

vrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/00) objavlja Mestna obči-
na Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana

javni razpis
za sofinanciranje programov

strokovnega dela združenj kmetijskih
pridelovalcev (društev) in prireditev

na podeželju v letu 2000
I. Predmet javnega razpisa je sofinanci-

ranje programov strokovnega dela združenj
kmetijskih pridelovalcev (društev) in priredi-
tev na podeželju na naslednjih področjih:

Programi strokovnega dela
Sofinancirajo se:
– izobraževanje in seznanjanje z novimi

tehnološkimi dosežki na področju pridela-
ve, dodelave in predelave kmetijskih pridel-
kov ter dopolnilnih dejavnosti,

– pridobivanje strokovnih in tržnih infor-
macij,

– zastopanje članov na promocijah zdru-
ženja in promocijah njihovih dejavnosti.

Prireditve
Sofinancirajo se prireditve, ki predstav-

ljajo podeželje in pospešujejo njegov raz-
voj.

II. Skupni znesek sredstev namenjen za
sofinanciranje je: 3,500.000 SIT, od tega:

– za sofinanciranje programov strokov-
nega dela stanovskih združenj kmetijskih pri-
delovalcev v višini 2,500.000 SIT,

– za sofinanciranje prireditev na pode-
želju v višini 1,000.000 SIT.

III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravi-
čenci za dodelitev sredstev: upravičenci za
pridobitev sredstev po tem razpisu so pravne
osebe (društva), ki združujejo kmetijske pride-
lovalce z območja Mestne občine Ljubljana.

IV. Merila za izbiro programov
Sofinanciranje stanovskih združenj kme-

tijskih pridelovalcev:
1. število kmetijskih pridelovalcev, ki jih

zastopa društvo,
2. delež lastnih sredstev pri izvedbi pro-

grama,
3. vsebina programa.
Sofinanciranje prireditev na podeželju:
1. delež lastnih sredstev,
2. tradicionalnost prireditve,
3. vključevanje krajanov v prireditev,
4. vsebina prireditve.
V. Višina dodeljenih sredstev: upravičen-

ci lahko pridobijo največ do 50 % nepovrat-
nih sredstev od vrednosti predloženega pro-
grama.

VI. Vloga za dodelitev sredstev in doku-
mentacija, ki mora biti priložena vlogi: vloga
za razpis se pripravi na obrazcu: razpisni
obrazec št. 1 “programi strokovnega dela
združenj kmetijskih pridelovalcev in priredi-
tev na podeželju“, ki ga dobite v Službi za
kmetijstvo, gozdarstvo in trgovino, Oddelka
za gospodarske dejavnosti in turizem, Mest-
ne uprave mestne občine Ljubljana, Trubar-
jeva 5, Ljubljana.

K vlogi je treba priložiti:
– program strokovnega dela društva ali

prireditev za leto 2000 (kratek opis delova-
nja društva, prireditve),

– potrdilo o registraciji, ki ne sme biti
starejše od 30 dni,

– izjavo vlagatelja o resničnosti podat-
kov – razpisni obrazec št. 2,

– izjava vlagatelja da je seznanjen z raz-
pisnimi pogoji in merili in se strinja z vzor-
cem pogodbe – razpisni obrazec št. 3.

VII. Rok za predložitev vlog in način nji-
hove oddaje: vlogo za dodelitev sredstev
po tem razpisu s vsemi prilogami, je treba
poslati najkasneje v 10 dneh od dneva obja-
ve razpisa, na naslov: Mestna občina Ljub-
ljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti
in turizem Trubarjeva 5, Ljubljana. Vloge mo-
rajo biti poslane v zapečatenih ovojnicah,
opremljene z naslovom predlagatelja vloge
in označene z oznako “Ne odpiraj - javni
razpis - društva“.

VIII. Rok do katerega morajo biti porablje-
na dodeljena sredstva: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena do konca leta 2000.

IX. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo strokovna komisija opravila v petek
16. 6. 2000. Odpiranje vlog ne bo javno.

X. Kraj, čas in oseba, pri kateri zaintere-
sirani lahko dvignejo razpisno dokumentaci-
jo: zainteresirani lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v Službi za kmetijstvo goz-
darstvo in trgovino, Oddelka za gospodar-
ske dejavnosti in turizem, Mestne uprave
mestne občine Ljubljana, Trubarjeva 5, Ljub-
ljana, vsak delavnik od 8. do 14. ure pri Ivki
Levatić ali Teodori Makoter.

XI. Upravičenci bodo o dodelitvi sred-
stev obveščeni najkasneje v 45 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Mestna občina Ljubljana

Št.1375/00 Ob-29079
Na podlagi 18., 19. in 20. člena zakona

o uresničevanju javnega interesa na področ-
ju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) ter pravilni-
ka o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00)
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
kulturnih programov in projektov, ki jih

bo v letu 2001 sofinancirala Mestna
občina Ljubljana iz dela proračuna,

namenjenega za kulturo
I. Uporabnik proračunskih sredstev:

Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za kulturo in raziskovalno dejav-
nost, Čopova 14/II, Ljubljana.

II. Predmet razpisa je zbiranje predlogov
za sofinanciranje kulturnih programov in pro-
jektov z naslednjih področij:

A/ uprizoritvena dejavnost,
B/ glasbena dejavnost,
C/ likovna dejavnost,
D/ mednarodno kulturno sodelovanje,
E/ prvi projekti mladih umetnikov,
F/ delavnice s področja uprizoritvene,

glasbene in likovne dejavnosti ter varstva
kulturne dediščine,

G/ varstvo kulturne dediščine,
H/ dejavnost splošnoizobraževalnih

knjižnic in specialne knjižnice,
I/ investicije in investicijsko vzdrževanje.
a) Pogoji
Predloge programov in projektov lahko

prijavijo vse pravne osebe, ki so v Mestni
občini Ljubljana registrirane za opravljanje
kulturnoumetniške dejavnosti, kulturnoumet-
niška in druga društva, ki imajo v svojih us-
tanovitvenih aktih določeno opravljanje kul-
turne dejavnosti in njihove zveze ter posa-
mezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom
izkazujejo pričakovano kakovost.

Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
MOL, prijavijo kulturni program, ki sodi v
dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega
zavoda (redna dejavnost) in v obsegu veljav-
nega akta o sistematizaciji delovnih mest.
Programu priložijo tudi finančni načrt za iz-
vedbo programa. Zavodi in društva, ki s svo-
jimi programi trajneje zadovoljujejo kulturne
potrebe na posameznih področjih v MOL,
lahko kandidirajo za sofinanciranje material-
nih stroškov rednega delovanja.

Le izjemoma, v skladu s tretjim odstav-
kom 18. člena zakona o uresničevanju jav-
nega interesa na področju kulture, bo mo-
goče (so)financiranje kulturnega programa
ali projekta, ki ga predlagatelj ne bo prijavil
pod pogoji iz tega javnega razpisa (v prime-
ru, da gre za posebno pomemben program
ali projekt, ki ga ni bilo mogoče vnaprej
načrtovati).

Predlog programov oziroma projektov s
področja ljubiteljske dejavnosti zbira Zveza
kulturnih društev Ljubljana, Krekov trg 2,
Ljubljana. Individualnih prijav društev, posa-
meznikov in skupin na ta razpis, ki so sicer
včlanjena v ZKD, zato ne bomo upoštevali.

b) Kriteriji in merila
Splošni kriteriji in merila za izbor projek-

tov in oblikovanje programov so:
– kakovost in zahtevnost programa ozi-

roma projekta,
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– uveljavljenost predlagatelja doma in v
tujini,

– reference predlagatelja za kakovostno
izvedbo programa oziroma projekta,

– neprofitnost programa oziroma pro-
jekta,

– pomembnost programa oziroma pro-
jekta k uveljavljanju mesta Ljubljana kot kul-
turnega središča.

Dodatni kriteriji in merila za posamezna
razpisna področja so sestavni del razpisne
dokumentacije. Na področju varstva kultur-
ne dediščine bodo upoštevane zakonske
obveznosti MOL, vpis v Zbirni register de-
diščine ter status spomenikov.

Kriteriji in merila za sofinanciranje mate-
rialnih stroškov rednega delovanja zavodov
oziroma društev, med katere sodi tudi po-
goj, da zavod oziroma društvo opravlja umet-
niško dejavnost, ki je značilna za t.i. urbano
kulturo, so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

III. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna višina sredstev za kulturne pro-

grame in projekte z razpisanih področij za
leto 2001 znaša 3.333 mio SIT. Točna vred-
nost bo določena s proračunom MOL za
leto 2001.

IV. Roki izvedbe izbranih kulturnih pro-
gramov in projektov

Predlagatelji lahko prijavijo programe in
projekte, ki bodo izvedeni v letu 2001 na
območju MOL oziroma ki bodo prispevali k
promociji ljubljanske kulture v mednarodnem
okolju. Večletni (dvoletni ali triletni) programi
in projekti, ki ne bodo izvedeni v letu 2001,
bodo delno financirani v skladu s pogoji, do-
ločenimi v razpisni dokumentaciji.

MOL bo z izbranimi izvajalci kulturnih
programov oziroma projektov sklenil pogod-
be o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba po-
godb bosta potekali v skladu z določili odlo-
ka o proračunu MOL za leto 2001.

V. Rok za oddajo vlog in način oddajanja
Predlagatelji morajo vloge oddati izključ-

no po pošti kot priporočeno pošiljko naj-
pozneje do dne 3. julija 2000 na naslov
Mestna občina Ljubljana, Sprejemna pisar-
na, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.

Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije naročnika (Mest-
ne občine Ljubljana). Vsak prijavljen pro-
gram oziroma projekt mora biti poslan v za-
prti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – kulturni
projekti 2001« ter z oznako področja (A/
uprizoritvena dejavnost, B/ glasbena dejav-
nost, C/ likovna dejavnost itn.). Na hrbtni
strani ovojnice mora biti naveden naslov
predlagatelja.

V primeru, da predlagatelj kandidira s
programi oziroma projekti na več razpisanih
področjih, mora biti vsaka prijava poslana v
posebni kuverti z ustreznimi oznakami.

VI. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev

Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila v ponedeljek, 10. julija 2000. Od-
piranje vlog ne bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s
pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
predlagatelje pozvala, da v 8 dneh dopolni-
jo vlogo. V primeru, da je predlagatelji v
roku ne bodo dopolnili, bo vloga izločena
kot nepopolna.

VII. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpi-

sa obveščeni najpozneje 30 dni po sprejet-
ju proračuna Mestne občine Ljubljana za
leto 2001.

VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo (prijavni obrazci
z navodili ter dodatni kriteriji in merila za posa-
mezna področja) dvignejo predlagatelji od
dneva te objave do izteka prijavnega roka vsak
delovni dan med 10. in 12. uro v tajništvu
Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost
MOL, Čopova 14/II, Ljubljana. Razpisna do-
kumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani
MOL: http://www.ljubljana.si/obvest.htm.

Prijave morajo biti podane na ustreznih
prijavnih obrazcih MOL. Prijave, ki ne bodo
popolne ali ne bodo ustrezale razpisnim po-
gojem, ne bodo obravnavane.

IX. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo zainteresirani po telefonu
(217-055, 126-41-08) vsak delavnik med
10. in 12. uro, in sicer pri naslednjih poob-
laščenih osebah:

– za programe in projekte s področij A/
in B/ ter s temi povezanimi področji E/ in
F/: Davor Buinjac,

– za programe in projekte s področja C/
ter s tem povezanimi področji E/ in F/:
Metka Rosbaud,

– za programe in projekte s področja
D/: Vanda Straka Vrhovnik,

– za programe in projekte s področja G/
ter s tem povezanim področjem F/: Miljana
Smrdel,

– za programe in projekte s področja
H/: Darinka Rus,

– za programe in projekte s področja I/:
Samo Perat,

– za materialne stroške rednega delova-
nja: Saša Hren Koritnik.

Mestna občina Ljubljana

Št. 05-73/2000 Ob-28784
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., ob-

javljajo na podlagi sklepa nadzornega sveta

ponovni javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo

poslovnega prostora
1. Predmet razpisa je poslovni prostor –

2. nadstropje v nedokončanem objektu
HPC (hotelsko poslovni center) Sevnica, v
izmeri 308 m2, na Prešernovi c. v Sevnici.

2. Poslovni prostor se nahaja v objektu
– HPC Sevnica, ki stoji na parc. št. 504/3,
504/2, 504/8, 504/10, 504/6, 499/3,
502/1, 1517/1, 1518/2, vse k.o. Sevni-
ca. Poslovni prostor je nedokončan in se
nahaja v V. gradbeni fazi. Poslovni prostor
je naprodaj po načelu videno – kupljeno.
DDV in druge stroške prodaje plača kupec.
Izročitev poslovnega prostora – 2. nadstrop-
je v objektu HPC Sevnica, v last in posest
kupcu, se opravi po plačilu celotne kupnine
ali po predložitvi garancije za plačilo kupni-
ne prvovrstne banke na prvi poziv.

3. Na podlagi cenitve sodno zaprisežene-
ga cenilca znaša prodajna cena m2 poslovne-
ga prostora iz 1. točke 84.693,11 SIT za m2.

4. Ponudniki morajo priložiti potrdilo o
plačani varščini, ki znaša 10% vrednosti pro-

dajne cene, kot dokaz za resnost ponudbe.
Znesek morajo plačati na račun Savskih
elektrarn Ljubljana, d.o.o., št.
50106-601-27492, z oznako namen naka-
zila “prodaja HPC”. Uspelemu ponudniku
se varščina vračuna v kupnino za poslovni
prostor, neuspelim ponudnikom pa se brez-
obrestno vrne v 15 dneh po izbiri najugod-
nejšega ponudnika.

5. Ponudbe morajo biti poslane s pripo-
ročeno pošiljko na naslov: Savske elektrar-
ne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska c. 46, Med-
vode, najkasneje do 12. 6. 2000 do 10.
ure, in sicer v zaprtih ovojnicah s pripisom
“Ne odpiraj – prodaja poslovnih prostorov
HPC Sevnica”. Javno odpiranje ponudb bo
12. 6. 2000 ob 11. uri, v sejni sobi, na
naslovu: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska c. 46, 1215 Medvode. Vsakemu
ponudniku bo za pripravo ponudb omogo-
čen ogled nepremičnine.

6. Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– ponujeno ceno za poslovni prostor –

plačilne pogoje,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS

za fizične osebe in izpisek iz sodnega regi-
stra za pravne osebe,

– potrdilo o plačilu varščine,
– dokaz o plačilni sposobnosti ponudni-

ka – fizične osebe in potrdilo o finančnem
stanju ponudnika (BON 1 in BON 2) – prav-
ne osebe.

Prispele ponudbe bo ocenila posebna
komisija za oceno ponudb.

7. V primeru, da se na javni razpis prija-
vi več ponudnikov, je najugodnejši, kdor
ponudi višjo ceno za m2 poslovnega pro-
stora od razpisane in najkrajši rok plačila
kupnine.

8. O izbiri najugodnejšega ponudnika za
prodajo poslovnega prostora bo komisija
obvestila vse ponudnike v roku 15 dni po
končanem zbiranju ponudb, s priporočeno
pošto. Pogodba o prodaji poslovnega pro-
stora mora biti sklenjena najkasneje v roku
30 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika. V primeru, da
se izbrani ponudnik v 8 dneh od poziva
naročnika k podpisu pogodbe ne odzove,
se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi
česar mu zapade varščina v korist Savskih
elektrarn Ljubljana, d.o.o.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da po
pregledu in ocenitvi ponudb, ne sklene po-
godbe z nobenim ponudnikom.

10. Dodatne informacije prejmejo more-
bitni ponudniki pri Janezu Nučiču, dipl. inž.,
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenj-
ska c. 46, Medvode, tel. 174-91-90 oziro-
ma 041/677-856.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Št. 35204-0013/99 Ob-28783
Občina Radovljica, Gorenjska c. 19,

4240 Radovljica, objavlja na podlagi 17.
člena odloka o podelitvi koncesije za gradi-
tev, distribucijo zemeljskega plina, upravlja-
nja in vzdrževanje plinske infrastrukture v
Občini Radovljica (UVG, št. 3/00)

javni razpis
za podelitev koncesije za gradnjo,

distribucijo zemeljskega plina,
upravljanja in vzdrževanja plinske
infrastrukture v Občini Radovljica
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1. Naročnik: Občina Radovljica, Gorenj-
ska c. 19, Radovljica.

2. Predmet razpisa: koncesija za grad-
njo omrežja za distribucijo zemeljskega pli-
na, distribucijo zemeljskega plina, upravlja-
nje in vzdrževanje omrežja za distribucijo
zemeljskega plina na območju Občine Ra-
dovljica.

3. Lokacija: območje mesta Radovljica
in naselij Lesce in Begunje.

4. Pogoji za sodelovanje:
– ponudnik z registracijo za opravljanje

dejavnosti izgradnje in distribucije zemelj-
skega plina,

– ponudnik z odločbo o registraciji po-
nudnika za opravljanje razpisane dejavnosti
v Republiki Sloveniji,

– druga dokumentacija, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

5. Merila za izbor najugodnejše ponudbe:
– cena plina za potrošnike,
– višina plačila iz naslova podeljene kon-

cesije,
– cena priključka brez plinomera,
– rok izgradnje plinovodnega omrežja za

posamezno območje,
– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Doba trajanja koncesije: najmanj 20 let.
7. Razpisna dokumentacija se ob pred-

hodni najavi dvigne na Občini Radovljica,
Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica, kont.
oseba Marko Markelj, dipl. inž. (tel.
064/700-230, 064/700-2327). Razpisno
dokumentacijo je možno dvigniti do 26. 6.
2000.

8. Potrebna je predložitev bančne ga-
rancije za resnost ponudbe.

9. Opcija ponudbe je minimalno 105 dni
od dneva odpiranja ponudb.

10. Rok oddaje ponudbe: do 5. 7. 2000
do 12. ure, v tajništvu Občine Radovljica,
Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica.

11. Odpiranje ponudb: odpiranje po-
nudb bo v četrtek, 6. 7. 2000 ob 12. uri, v
mali sejni dvorani Občine Radovljica, Go-
renjska c. 19, Radovljica.

12. Okvirni datum odločitve: v 30 dneh
po opravljenem odpiranju.

Občina Radovljica

Ob-28649

Na podlagi 3., 4. in 6. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v občini Trnov-
ska vas (Uradni vestnik Tednika št. 1/99) in
na podlagi odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališča (sprejet
na 12. seji 26. 4. 2000) objavlja občina
Trnovska vas

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
pogrebne in pokopališke dejavnosti
1. Koncedent: Občina Trnovska vas, Tr-

novska vas 42, 2254 Trnovska vas.
2. Predmet koncesije:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosed-

njih grobov,
– prva ureditev groba,

– opravljanje drugih nalog, ki so določe-
ne z odlokom ter v skladu s krajevnimi obi-
čaji,

– urejanje dokumentacije,
– ureditev in prevoz pokojnika,
– oddajanje prostorov za grob v najem,
– sklepanje najemnih pogodb,
– vodenje evidence o grobovih in skle-

njenih najemnih pogodb,
– izvajanje dežurne službe,
– druga dela, ki so posebej dogovorjena

z upravljalcem pokopališča;
– urejanje pokopališča, ki obsega vzdr-

ževanje pokopališča:
– čiščenje in odstranjevanje odpad-

kov in snega,
– odvoz odpadkov,
– vzdrževanje zelenih površin (košnja,

obrezovanje, odstranjevanje plevela, gno-
jenje),

– vzdrževanje poti,
– vzdrževalna dela na objektu mrliške

vežice ter na drugih objektih in napravah na
območju pokopališča,

– vodenje katastra pokopališča, grob-
nih prostorov, najemnikov grobov in poko-
panih oseb.

3. Območje izvajanja koncesije: Poko-
pališče Trnovska vas.

4. Koncesijska pogodba se sklepa za 10
let z možnostjo podaljšanja.

5. Kandidati za pridobitev koncesije mo-
rajo prevzeti pogoje iz 38. člena odloka o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter ureja-
nju pokopališča.

6. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje dejavnosti (ustrezno dovoljenje),
– program izvajanja koncesije,
– predlog cen storitev za katere se po-

deljuje koncesija,
– pisno zagotovilo ponudnika, da želi pri-

dobiti koncesijo za vsa razpisana dela,
– reference in druga dokazila o kakovo-

sti opravljanja storitev,
– dokazila o razpolaganju z ustreznimi

tehničnimi sredstvi, potrebnimi za izvajanje
razpisane dejavnosti oziroma ustrezna jam-
stva za to,

– podpisano razpisno dokumentacijo, ki
jo ponudniki dvignejo v sprejemni pisarni
občine Trnovska vas.

7. Merila za izbiro ponudnika so:
– strokovna usposobljenost ter tehnična

opremljenost za izvajanje vseh razpisanih
del,

– cena storitev,
– dosedanje izkušnje pri izvajanju razpi-

sanih del,
– morebitne druge ugodnosti za uporab-

nike.
8. Ponudba mora biti popolna, ker bo v

nasprotnem primeru izločena iz nadaljne
obravnave.

9. Prijave je potrebno poslati v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Trnovska vas,
Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas, s pri-
pisom “Ne odpiraj! Prijava na javni razpis za
pogrebno dejavnost“.

10. Rok za oddajo ponudbe je do vključ-
no 15. junija do 15. ure. Odpiranje ponudb

bo dne 16. junija ob 11. uri na sedežu
občine Trnovska vas.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najpozneje v 30 dneh od dne, ko bo
občinski svet sprejel sklep o izbiri konce-
sionarja.

Občina Trnovska vas

Objave
delniških družb

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Št. 407/2000 Ob-28770

Na podlagi 316. člena ZGD in sklepa
skupščine družbe z dne 18. 11. 1999, upra-
va družbe Delo – Tiskarna grafična dejav-
nost, d.d., Dunajska c. 5, Ljubljana, objavlja

povečanje osnovnega kapitala

Na podlagi sklepa skupščine dne 18.
11. 1999 je Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2000 s sklepom Srg
2000/02949, sklenilo, da se pri družbi De-
lo – Tiskarna grafična dejavnost, d.d., Ljub-
ljana, osnovni kapital družbe poveča s stvar-
nimi vložki za 186,872.000 SIT iz doseda-
njih 774,579.000 SIT na 961,351.000 SIT.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo 186.872 navadnih, imenskih in pro-
sto prenosljivih delnic, z nominalnim zne-
skom 1.000 SIT za eno delnico.

Listine s podatki, predvidenimi za pove-
čanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki –
prečiščeno besedilo statuta in poročilo revi-
zije stvarnih vložkov s strani pooblaščenega
revizorja, se nahajajo na Okrožnem sodišču
v Ljubljani pod opr. št. Srg 12009/1999.

Delo – Tiskarna grafična dejavnost,
d.d.,

Ljubljana

Ob-28908

V skladu s 454. členom ZGD objavlja
družba Arah Consulting, gospodarsko sve-
tovanje, d.o.o., Ljubljana, Večna pot 11,
naslednji

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki ga je sprejela skupščina družbe dne

26. 5. 2000:
Osnovni kapital družbe, ki znaša

26,210.541,47 SIT, se zmanjša za
24,000.000 SIT, tako da odslej znaša
2,210.541,47 SIT.

Družba poziva vse upnike, da se v roku
8 dni od dneva objave zglasijo pri družbi in
izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnov-
nega kapitala.

Arah Consulting, d.o.o.,
direktor mag. Janko Arah
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Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

Ob-29040
V objavi sklica 4. seje skupščine družbe

SGP Graditelj, d.d., Kamnik, objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 41-42 z dne 19. 5.
2000, Ob-27818, se:

– v 4. točki dnevnega reda, na koncu
teksta namesto pike postavi pomišljaj in
doda besedi: sprememba statuta;

– v predlogu sklepa k 4. točki dnevnega
reda se za oklepajem postavi vejica in
doda naslednji tekst: uskladi se 2. člen
statuta.

SGP Graditelj, d.d., Kamnik

Popravek

Ob-29074
V objavi sklica 3. redne skupščine

Emona Maximarket, d.d., Trg republike
1, Ljubljana, objavljeni v Uradnem listu
RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000, Ob-28380,
se popravijo naslednje točke in se pravil-
no glasijo:

– Predlog 3. sklepa, B sklep popravi in
se glasi:

Doda se nova točka 4.21, ki se glasi:
“4.21 Družba oblikuje rezerve v višini

10% osnovnega kapitala ter sklad lastnih
delnic, kot posebno obliko rezerv. Sklad se
oblikuje v vrednosti, ki ustreza vrednosti de-
setine vseh delnic, ki jih je izdala družba,
upoštevaje knjižno vrednost delnic iz zad-
nje revidirane bilance stanja.”

– Predlog 4. sklepa, tretji odstavek po-
pravi in se glasi:

Čisti dobiček družbe za leto 1996 v viši-
ni 119,115.221,66 SIT ostane nerazpo-
rejen.

– Predlog 6. sklepa popravi in se glasi:
Za člana nadzornega sveta Emona

Maximarket, d.d., se imenuje Milan Ma-
rolt z mandatom od 28. 6. 2000 do
vključno 23. 7. 2002.

Emona Maximarket, d.d., Ljubljana

Ob-28938

Preklic

Uprava družbe SCT d.d., Slovenska 56,
Ljubljana, obvešča delničarje, da se 2. seja
skupščine družbe sklicane za petek, dne
30. 6. 2000 ob 10. uri v Ljubljani, katere
sklic je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
44 z dne 26. 5. 2000 prekliče.

Ponovni sklic skupščine bo v skladu s
statutom družbe objavljen v Uradnem listu
RS vsaj mesec dni pred sejo skupščine.

SCT d.d.
uprava družbe

Ob-29029

Preklic
Uprava družbe Lesnina Gramex d.d.,

Šmartinska c. 106, 1000 Ljubljana prekli-
cuje sklic 3. skupščine delničarjev, sklica-
ne za dne 21. 6. 2000 ob 13. uri v prosto-

rih družbe, ki je bil objavljen dne 19. 5.
2000 v Ur. l. RS, št. 41-42, str. 4106.

Lesnina Gramex d.d., Ljubljana
uprava družbe

na zahtevo nadzornega sveta
Matjaž Jazbec

Ob-29041
Na podlagi 6. člena statuta družbe Lesni-

na Gramex, d.d., Ljubljana in zakona o gos-
podarskih družbah, uprava družbe sklicuje

3. skupščino
delničarjev Lesnine Gramex, d.d.,

Ljubljana,
ki bo dne 10. 7. 2000 ob 13. uri, v

prostorih družbe na Šmartinski c. 106, v
Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepov:
a) za predsednika skupščine se imenuje

Jure Prebil,
b) za preštevalki glasov se imenujeta

Francka Isop in Nevenka Popit,
c) za pristojnega notarja se imenuje Na-

da Kumar.
3. Sprejem letnega poročila za leto

1999.
Predlog sklepa: sprejme in potrdi se let-

no poročilo uprave družbe za leto 1999 z
mnenjem nadzornega sveta in mnenjem re-
vizorja, ki ga je izdelala revizijska družba
Plus revizija d.o.o. iz Ljubljane.

4. Predlog pokrivanja izgube.
Predlog sklepa: pokrije se izguba in re-

valorizacija izgube, vključno z izgubo teko-
čega leta v višini 191,461.000 SIT. Izguba
se pokrije iz revalorizacije osnovnega kapi-
tala. Rezerve ostanejo v višini 10% osnov-
nega kapitala. Sprejme se predlagano po-
krivanje izgube.

5. Likvidacija družbe.
Predlog sklepa:
a) skupščina družbe sprejme sklep: zač-

ne se postopek likvidacije družbe Lesnina
Gramex d.d., Šmartinska 106, 1000 Ljub-
ljana z 10. 7. 2000,

b) ugotovi se, da je razlog za uvedbo
postopka likvidacije in s tem prenehanje
družbe v tem, da ne obstojijo tržni pogoji za
njeno nadaljnje poslovanje,

c) v postopku likvidacije bo družba po-
slovala s firmo: Lesnina Gramex d.d. - v
likvidaciji, Šmartinska 106, 1000 Ljubljana,

d) rok za prijavo terjatev je 30 dni po
objavi sklepa,

e) za likvidacijskega upravitelja se ime-
nuje Boris Grobelnik, Skrbinškova 18, Ljub-
ljana.

6. Razno.
Pravico do udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo delničarji, ki bodo na dan
30. 6. 2000 vpisani v delniško knjigo.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi zastopniki in pooblaščenci, če
udeležbo na skupščini prijavijo pisno tri dni
pred zasedanjem skupščine.

Delničarji glasujejo osebno ali po poob-
laščencu na podlagi glasovnic, ki jih prej-
mejo ob vstopu na skupščino. Pooblastilo
mora biti pisno in poslano družbi tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be v Ljubljani, Šmartinska cesta 106, v taj-
ništvu, vsak delavnik od 8. do 12. ure.

Delničarji morajo morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočiti upravi družbe v petnaj-
stih dneh po objavi.

Skupščina veljavno odloča, če so na njej
prisotni delničarji, ki predstavljajo 15% vseh
glasov. Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje pol ure
za prvim sklicem, z istim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odloča-
la, ne glede na višino prisotnih delnic.

Lesnina Gramex, d.d. Ljubljana
uprava družbe

na zahtevo nadzornega sveta
Matjaž Jazbec

Ob-28661
Na podlagi 7.4. točke statuta Iskra Kon-

denzatorji, Industrija kondenzatorjev in opre-
me, d.d., Vrtača 1, Semič, uprava sklicuje

5. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Kondenzatorji,

d.d.,
ki bo dne 7. 7. 2000 ob 10. uri, na

sedežu družbe Vrtača 1, Semič.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, predhodna ugo-

tovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine: predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in notarja.

Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je
na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.

Predlog sklepa: za predsednico skupš-
čine se izvoli Šabec Marinka, za prešteval-
ca glasov Pavše Sonja in Gusič Josip. Za
sestavo notarskega zapisnika se imenuje
Ferlež Janez iz Črnomlja.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov,

predsednik skupščine ugotovi sklepčnost
skupščine.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in odločanje o letnem po-

ročilu poslovanja za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano letno poročilo za leto 1999, skupaj z
revizijskim mnenjem in mnenjem nadzorne-
ga sveta. Izguba iz leta 1999 se pokriva iz
dobička v naslednjih petih letih.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2000

se za revizorja imenuje KPMG Slovenija,
d.o.o., Management, consulting in revizija,
Ljubljana, Dunajska 21.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli tri člane

nadzornega sveta, ki zastopajo interese del-
ničarjev:

– Dušan Šešok, roj. 29. 11. 1953, sta-
nujoč Ljubljana, Slomškova 23,

– Bukovec Ivan, roj. 23. 1. 1949, stanu-
joč Semič 15, Semič,

– Gude Rainer, roj. 11. 1. 1961, stanu-
joč Berlin, Nemčija,

katerih štiriletni mandat začne teči
13. 12. 2000, po poteku mandata seda-
njim članom nadzornega sveta.
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Seznanitev skupščine o izvolitvi članov
nadzornega sveta, predstavnikov zaposle-
nih: delničarjem se poda tudi informacija,
da je svet delavcev izvolil tri člane nadzor-
nega sveta, predstavnike zaposlenih:

– Vrlinič Radivoj, roj. 23. 11. 1954, sta-
nujoč Pod gozdom 24, Črnomelj,

– Konda Iva, roj. 15. 9. 1965, stanujoča
Osojnik št. 2/a, Semič,

– Sever Martin, roj. 8. 5. 1968, stanu-
joč Praprot 10, Semič,

katerih štiriletni mandat začne teči
13. 12. 2000, po poteku mandata seda-
njim članom nadzornega sveta.

Seznanitev skupščine o izvolitvi nado-
mestnega člana nadzornega sveta, pred-
stavnika zaposlenih: delničarjem se poda
tudi informacija, da je bil dosedanji član nad-
zornega sveta, predstavnik zaposlenih, Go-
lobič Stanislav, razrešen na lastno željo in
da je svet delavcev, kot nadomestnega čla-
na nadzornega sveta, predstavnika zapo-
slenih izvolil Konda Ivo, rojeno 15. 9. 1965,
stanujočo Osojnik št. 2/a, Semič, katere
mandat teče do 12. 12. 2000.

7. Sprejem spremembe in prečiščene-
ga besedila statuta.

Predlog sklepa: sprejme se sprememba
statuta in prečiščeno besedilo statuta.

8. Sprejem sklepa o določitvi sejnine za
člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta pripada za njihovo udeležbo na sejah in
delo v nadzornem svetu sejnina v višini 600
DEM bruto in predsedniku 800 DEM bruto,
v tolarski protivrednosti na dan plačila, po
srednjem tečaju Banke Slovenije, brez po-
vračila ostalih stroškov, povezanih s priho-
dom na sejo.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlagatelj sklepov pod zaporednima

številkama 5 in 8 je nadzorni svet, v ostalih
primerih pa sta predlagatelja uprava in nad-
zorni svet.

Gradivo za dnevni red s predlagano spre-
membo statuta in s predlogi sklepov je na
vpogled vsak delovni dan od 10. do 12. ure,
v tajništvu na sedežu družbe.

Nasprotni predlogi: delničarje prosimo,
da svoje morebitne nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda, glede
katerih želijo, da so o njih pravočasno sez-
nanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi skupščine. Predlo-
ženi nasprotni predlogi morajo biti obrazlo-
ženi.

Pogoji udeležbe: skupščine se lahko
udeležijo delničarji, v korist katerih so delni-
ce družbe na dan 4. 7. 2000 vknjižene na
računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri
Klirinško depotni družbi oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glaso-
valno pravico lahko uresničuje le tisti delni-
čar oziroma zanj njegov pooblaščenec ali
zakoniti zastopnik, ki je najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine upravi družbe
pisno prijavil svojo udeležbo. Pooblašče-
nec delničarja mora k prijavi udeležbe prilo-
žiti tudi pisno pooblastilo, če le-to ni shra-
njeno pri družbi. V primeru organiziranega
zbiranja pooblastil mora biti le-to sestavlje-
no skladno z zakonom o prevzemih.

Način glasovanja: glasuje se javno z gla-
sovnicami; osebno oziroma po pooblaš-
čencu.

Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, se ponovi istega dne
ob 12.30, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Iskra Kondenzatorji, d.d.
uprava

Ob-28662
Na podlagi točke 6.5 delničarske po-

godbe in pogodbe o ustanovitvi združenja
delničarjev Iskra Kondenzatorji, d.d., Se-
mič, sklicujem

8. zbor združenja delničarjev
Iskra Kondenzatorji, d.d.,

ki bo 7. 6. 2000 ob 18.30, v Kulturnem
domu v Semiču.

Dnevni red:
1. Otvoritev zbora, predhodna ugotovi-

tev sklepčnosti, izvolitev zapisnikarja ter pre-
števalcev glasov in potrditev dnevnega re-
da.

2. Obravnava dnevnega reda 5. skupš-
čine delniške družbe Iskra Kondenzatorji,
d.d., ter določitev smernic pooblaščencem.

3. Izvolitev pooblaščencev, ki nas bodo
zastopali na 5. skupščini delničarjev Iskra
Kondenzatorji, d.d.

4. Izvolitev organov združenja.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Zbor veljavno odloča, če so navzoči del-

ničarji združenja z glasovalno pravico, ki
predstavlja vsaj 15% zastopanega kapitala v
združenju. Če zbor ob uri sklica ne bo sklep-
čen, se ponovi istega dne ob 19. uri, v istih
prostorih. Zbor združenja bo takrat veljavno
odločal, ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Iskra Kondenzatorji, d.d.
predsednik zbora združenja delničarjev

Ob-28663
Na podlagi 46. člena statuta delniške

družbe KLI Logatec, d.d., Tovarniška 36,
Logatec, uprava družbe vabi delničarje na

3. skupščino delniške družbe
KLI Logatec, d.d., Tovarniška 36,

Logatec,
ki bo v četrtek, 6. julija 2000 ob 13. uri,

na sedežu družbe Tovarniška 36.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupš-

čine v sestavi:
– predsednik skupščine: Marjan Nagode,
– preštevalci glasov: Gabrijela Ivančič,

Marta Lukančič, Marija Žagar.
Na skupščini sodeluje notar Andrej Roz-

man.
2. Sprejem letnega poročila o poslova-

nju družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave, po-

ročila o opravljeni reviziji računovodskih iz-
kazov za leto 1999 in ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta se sprejme letno poročilo
o poslovanju družbe za leto 1999.

3. Ugotovitev in razporeditev dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
ugotovljeni dobiček v višini 50,861.903,97
SIT razporedi za pokrivanje izgube iz leta
1998, ki je z revalorizacijskim popravkom

na dan 31. 12. 1999 znašala
124,565.073,38 SIT. Razporeditev se
opravi na dan 1. 1. 2000.

Preostanek izgube v višini
73,703.169,41 SIT ostane nepokrit.

4. Imenovanje finančnega revizorja za
poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za leto 2000 imenuje finančnega
revizorja KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

5. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je član

nadzornega sveta Alojz Sajovec, predstav-
nik delničarjev, podal dne 28. 2. 2000 od-
stopno izjavo, zato se ga razreši članstva v
nadzornem svetu družbe KLI Logatec, d.d.

6. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za novega člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev, izvoli Gabrijel Škof.

Mandat novoizvoljenemu članu nastopi z
dnem izvolitve in traja do izteka mandata
ostalim članom nadzornega sveta, to je do
3. 12. 2002.

7. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se določi sejnina v višini
45.000 SIT neto za predsednika nadzorne-
ga sveta in 35.000 SIT neto za člane nad-
zornega sveta.

Informacija delničarjem
Čas zasedanja: skupščina je sklicana za

četrtek, 6. julija 2000 ob 13. uri, na sedežu
družbe. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
ne skliče za isti dan, četrtek, 6. julija 2000
ob 14. uri. Na ponovnem sklicu bo skupšči-
na odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Pogoji udeležbe: skupščine se lahko ude-
ležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaš-
čenci. Pooblastilo mora biti pisno in ostane
družbi. Delničarji in pooblaščenci lahko so-
delujejo na skupščini, kolikor se predhodno,
najkasneje tri dni pred skupščino, pismeno
prijavijo oziroma oddajo pooblastila.

Na dan skupščine delničarji oziroma nji-
hovi pooblaščenci svojo prisotnost potrdijo
vsaj pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine.

Gradivo: gradivo za posamezne točke
dnevnega reda bo delničarjem na vpogled
na sedežu družbe na Tovarniški 36, Loga-
tec, vsak delovni dan od dneva objave skli-
ca, v času med 10. in 12. uro.

KLI Logatec, d.d., Logatec
uprava – direktorica

Danijela Rus, univ. dipl. ek.

Št. 4 Ob-28664
Na podlagi statuta delniške družbe RTC

Žičnice Kranjska Gora, d.d., Borovška
cesta 103a, Kranjska Gora, sklicujemo

5. skupščino delničarjev,

ki bo dne 7. 7. 2000 ob 12. uri, na
sedežu družbe v Kranjski Gori, Borovška
cesta 103a.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli Franc Kosi, za preštevalca
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glasov Jana Lavtižar in Peter Klofutar, za
notarko se povabi Nada Svetina.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la in potrditev revidiranih računovodskih iz-
kazov za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1999, vključno z bilanco stanja,
izkazom uspeha in poslovnim poročilom, po
predlogu uprave in na podlagi mnenja nad-
zornega sveta.

3. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička po zaključnem računu za le-
to 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se dobi-
ček po zaključnem računu za leto 1999, ne
razporedi.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic za namene iz 240. člena ZGD v no-
minalni vrednosti največ 21,922.000 SIT.
Lastne delnice se bodo pridobivale iz sred-
stev rezerv nad z zakonom predpisano viši-
no. Pravila, s katerimi ureja nakup, prodajo
oziroma odsvojitev lastnih delnic, sprejme
uprava ob predhodnem soglasju nadzorne-
ga sveta.

5. Spremembe sejnin članov nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: spremenijo se sejnine čla-
nov nadzornega sveta po predlogu uprave.

6. Nagrada nadzornemu svetu in upravi.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o iz-

plačilu nagrad članom nadzornega sveta in
upravi v skladu z določili statuta družbe.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: nadzorni svet predla-

ga, da se za revizorja za leto 2000 imenuje
DR Cilj, družbo za revizijo, d.o.o., iz Ljub-
ljane.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih imenskih delnic, ki so vpisani v knji-
go delničarjev 10 dni pred sklicem skupšči-
ne, ali njihovi pooblaščenci oziroma zakoni-
ti zastopniki, ki pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo
na skupščini tako, da njihova prijava prispe
na sedež družbe najkasneje 3 dni pred
skupščino. V tem času trgovanje in prenos
delnic nista dovoljena.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vse-
bovati splošne podatke (ime in priimek, na-
slov, EMŠO, oziroma firmo in sedež) poob-
lastitelja in pooblaščenca ter podpis poob-
lastitelja. Delničarji oziroma njihovi pooblaš-
čenci na skupščini glasujejo na podlagi
glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvora-
no pri vpisu v seznam prisotnosti. Vsaka
delnica daje en glas.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z is-
tim dnevnim redom ob 11. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom skupščine. Delničarje prosimo, da za-
radi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvo-
rano pravočasno zasedejo mesta.

Gradivo za skupščino je na razpolago
delničarjem na sedežu družbe dan po obja-
vi sklica skupščine, vsak delovnik od 10. do
13. ure, v tajništvu družbe v Kranjski Gori,
Borovška cesta 103a.

RTC Žičnice Kranjska Gora
uprava

Št. 56/2000 Ob-28665
Na podlagi 29. točke statuta delniške

družbe Slikar, podjetje za slikarstvo, fa-
derstvo, pleskarstvo, trgovino in inženi-
ring, s sedežem v Mariboru, Prešernova
26a, uprava in predsednik nadzornega sve-
ta sklicujeta

4. redno skupščino,

ki bo v sredo, 5. 7. 2000 ob 15. uri, v
prostorih uprave, Prešernova 26a, Maribor.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles in ugotovitev sklepčnosti.
2. Sprejem letnega poročila in revizor-

skega poročila za poslovno leto 1999.
3. Sprejem sklepa o delitvi nerazporeje-

nega dobička za obdobje 1995–1996 in
pokrivanje izgube leta 1999.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2000.

5. Sprejem spremembe 25. člena statuta.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprava družbe in nadzorni svet predla-

gata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:

Predlog sklepa k točki 1: izvolijo se or-
gani skupščine v predlagani sestavi.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.

Predlog sklepa k točki 2: sprejme se
predlagano letno poročilo uprave o poslo-
vanju družbe in revizijsko poročilo za po-
slovno leto 1999.

Predlog sklepa k točki 3: sprejme se
predlog uprave in nadzornega sveta o deli-
tvi nerazporejenega dobička za obdobje
1995–1996 in pokrivanje izgube leta 1999.

Predlog sklepa k točki 4: imenuje se
Revizijska družba Auditor, d.o.o., Ptuj, za
revizijo računovodskih izkazov družbe za le-
to 2000.

Predlog sklepa k točki 5: sprejme se
predlog uprave in nadzornega sveta o spre-
membi 25. člena statuta.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvo organov upravljanja
na sedežu družbe v Mariboru, Prešernova
26a, vsak delovnik od 11. do 13. ure.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.

Vsak nasprotni predlog delničarjev k
predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda morajo biti v pisni obliki,
obrazložen in vložen v enem tednu po obja-
vi tega sklica v tajništvu organov upravljanja
na sedežu družbe v Mariboru, Prešernova
26a.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati splo-
šne podatke (za fizične osebe ime in prii-
mek ter naslov pooblastitelja in pooblaščen-
ca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja;
za pravne osebe pa ime in priimek ter na-
slov pooblaščenca in firmo, sedež ter pod-
pis in žig pooblastitelja).

Zaradi lažje operativne izvedbe skupšči-
ne prosimo delničarje, njihove pooblaščen-
ce in zastopnike, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, da svojo udeležbo pisno prijavi-
jo tri dni pred sejo.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
O vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje z glasovnicami.
Sejna soba, v kateri bo potekala skupš-

čina, bo odprta 60 minut pred začetkom
zasedanja. V tem času se bodo delile gla-
sovnice. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 15.30, v
istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo
skupščina odločala ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Slikar, d.d., Maribor
uprava

Ob-28666
Na podlagi 7.3. točke statuta Minerve

Žalec, d.d., sklicuje uprava

6. skupščino
Minerve Žalec, d.d.,

v torek, 4. julija 2000 ob 13. uri, na
sedežu družbe, Pongrac 101, 3302 Griže.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih

organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupš-

čine ter imenuje notar po predlogu uprave.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejme let-

no poročilo o poslovanju za leto 1999.
3. Obravnava in sprejem sklepov o raz-

poreditvi dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

log o razporeditvi čistega dobička, kot sledi:
1. Čisti dobiček poslovnega leta

1999 v višini 43,389.829 SIT se razporedi
na nerazporejeni dobiček.

2. Revalorizirani nerazporejeni del do-
bička iz let 1995 in 1996 v višini
17,459.179 SIT se razporedi:

– za dividende v višini 9,163.600 SIT.
Razlika v višini 8,295.579 SIT ostane

še naprej nerazporejena.
Dividenda znaša 310 SIT na delnico.

Dividende se izplačajo v 30 dneh po spreje-
mu tega sklepa imetnikom delnic, ki so vpi-
sani v delniško knjigo na dan zasedanja
skupščine.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: za revizorja za leto 2000
se na predlog nadzornega sveta imenuje
revizijska hiša Elstar, d.o.o., Consulting,
Podkraj 10j, Velenje.

Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe v oddelku za splošne, ka-
drovske in pravne zadeve, vsak delovnik
med 10. in 12. uro.

Delničarji lahko upravi družbe v tednu
dni po objavi sklica skupščine pisno podajo
razumno utemeljen nasprotni predlog k po-
sameznim točkam dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, ki bodo 30. junija 2000 vpisani v del-
niško knjigo, njihovi pooblaščenci in zastop-
niki. Pooblastila morajo biti v pisni obliki.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki najka-
sneje do vključno 30. junija 2000 na sedež
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo na
skupščini.

Na zasedanju skupščine se odloča o ob-
javljenih predlogih sklepov, pri čemer se o
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vseh točkah glasuje z glasovnicami, ki jih
prejmejo udeleženci pri vpisu v seznam pri-
sotnosti.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 4. 7. 2000 ob 13.30, v istem
prostoru in z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina sklepčna, ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Minerva Žalec, d.d.
uprava

Ob-28667
Na podlagi 7.4 točke statuta družbe Ru-

si, d.d., Trbovlje, Trg revolucije 25b, uprava
Rudis, d.d., vabi delničarje na

5. skupščino
delniške družbe Rudis, d.d., Trbovlje,

ki bo v četrtek, 6. julija 2000 ob 15. uri,
na sedežu družbe, Trg revolucije 25b, Tr-
bovlje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina družbe Ru-

dis, d.d., izvoli Leonarda F. Peklarja za pred-
sednika, Mileno Gantar in Bojano Jereb za
preštevalca glasov, Mileno Izgoršek za za-
pisnikarico in ugotovi prisotnost notarke
Marjane Kolenc-Rus.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1999 z revizijskim mnenjem in mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščna sprejme letno poročilo o poslova-
nju družbe Rudis, d.d., Trbovlje, za leto
1999 v predlaganem besedilu.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se do-
biček družbe Rudis, d.d., Trbovlje, razdeli:

1. Nerazdeljeni čisti dobiček, ustvar-
jen v poslovnem letu, ki se je končalo
31. 12. 1998, je znašal skupaj z revaloriza-
cijo za obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12.
1999: 14,630.290,99 SIT.

2. Nerazdeljeni čisti dobiček, ustvar-
jen v poslovnem letu, ki se je končalo 31. 12.
1999, je znašal: 40,369.764,81 SIT.

3. Skupaj znaša nerazporejeni čisti
dobiček: 55,000.055,80 SIT.

4. V 3. točki navedeni čisti dobiček
se razdeli takole:

– 29,957.150 SIT bruto v obliki divi-
dend, imetnikom navadnih delnic (50 SIT
na delnico bruto),

– 1,500.000 SIT se nameni kot ude-
ležba na čistem dobičku v skladu s statutar-
nimi določbami nadzornemu svetu,

– 1,500.000 SIT se nameni kot ude-
ležba na čistem dobičku v skladu s statutar-
nimi določbami upravi,

– preostali del čistega dobička v zne-
sku 22,042.905,80 SIT ostane nerazdeljen.

5. Do udeležbe v razdelitvi dobička
so upravičeni tisti delničarji, ki so navedeni
kot imetniki navadnih delnic v delniški knjigi
družbe Rudis, d.d., Trbovlje, na dan 3. 7.
2000.

6. Dividende bodo izplačane najka-
sneje v 60 dneh od sprejema sklepa na
skupščini delničarjev, in sicer:

– fizičnim osebam na njihove tekoče
račune oziroma hranilne knjižice,

– pravnim osebam na njihove žiro ra-
čune.

4. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina imenuje za člane nadzor-
nega sveta:

1. Mojco Kunšek,
2. Janjo Nučič,
3. Andreja Mihevca,
4. Zdravka Stradarja.

4-letni mandat novoizvoljenih članov nad-
zornega sveta nastopi z 11. oktobrom
2000. S tem dnem preneha mandat dose-
danjim članom nadzornega sveta.

5. Sprememba sejnin članom nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-
zornega sveta so člani nadzornega sveta upra-
vičeni do sejnine v naslednjih bruto zneskih:

– predsednik nadzornega sveta 70.000
SIT,

– člani nadzornega sveta 50.000 SIT.
Namestnik predsednika nadzornega sve-

ta je upravičen v času odsotnosti predsed-
nika nadzornega sveta do sejnine v višini,
kot je določeno v prvi alinei prvega odstav-
ka tega sklepa.

6. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja računovodskih izkazov
za leto 2000 imenuje revizijska družba KPMG
Slovenija, d.o.o., management, consulting
in revizija, Dunajska 21, 1116 Ljubljana.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaš-
čenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo delni-
čarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
na dan 3. 7. 2000. Skupščine se lahko
udeležijo in lahko uresničujejo glasovalno
pravico vsi tisti delničarji, njihovi zastopniki
ali pooblaščenci, ki dostavijo pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko družbi naj-
kasneje tri dni pred sejo skupščine.

Udeležence naprošamo, da se ob priho-
du na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine eno uro pred začetkom zaseda-
nja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo pri-
sotnost in prevzeli gradivo, potrebno za gla-
sovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki se ob prijavi izkažejo z oseb-
nim dokumentom, pisnim pooblastilom ali z
izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled v
tajništvu predsednika uprave delniške druž-
be na sedežu družbe vsak delovnik od 9.
do 12. ure.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda upravi pisno sporočijo v sed-
mih dneh od dneva objave sklica skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje na istem mestu, eno uro
kasneje.

V tem primeru bo skupščina veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Rudis, d.d., Trbovlje
uprava

generalni direktor:
Ludvik Hribar

Št. 2/2000 Ob-28669
Na podlagi točke 7.3. statuta Steklarne

“Rogaška”, d.d., Rogaška Slatina, Ulica tal-
cev 1, sklicuje uprava družbe

5. sejo skupščine
delniške družbe Steklarne “Rogaška”,

d.d.,
ki bo v petek, 30. 6. 2000, na sedežu

družbe v prostorih Steklarskega hrama, Uli-
ca talcev 1, ob 13. uri, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-
čina sklepčna. Na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Alojz Juhart,
za preštevalce glasov pa Marta Kaučič, Vi-
da Juhart in Jure Poličar. Seji skupščine bo
prisostvoval vabljeni notar Pavel Rojs.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave, pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta in poročila revizorja se sprejme letno po-
ročilo o poslovanju družbe za leto 1999 v
predloženem besedilu.

3. Razporeditev dobička iz leta 1999.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz poslov-

nega leta 1999 v znesku 591,889.499,87
SIT se na predlog uprave in pozitivnega
mnenja nadzornega sveta razporedi za po-
krivanje izgube iz preteklih let.

4. Imenovanje finančnega revizorja za le-
to 2000.

Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za poslovno leto 2000 se na pred-
log nadzornega sveta imenuje revizijska
družba Ernst & Young, d.o.o., Dunajska
111, Ljubljana.

5. Podaljšanje mandata članom nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: na podlagi predloga
nadzornega sveta se članom nadzornega
sveta predstavnikom delničarjev podaljša
mandat od 5. 12. 1999 do prvega zaseda-
nja skupščine delničarjev v letu 2001.
Skupščina se seznani, da se enako na pred-
log sveta delavcev podaljša tudi mandat čla-
nom nadzornega sveta predstavnikom de-
lavcev družbe.

6. Določitev nagrade za delo članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave se članom nadzornega sveta vključ-
no s predsednikom določi enkratna nagra-
da za njihovo delo v letu 1999 v višini
110.000 SIT neto.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini: glasovalno pra-

vico na skupščini bodo imeli delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo na dan 20. 6.
2000.

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.

Prijava in udeležba na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, njihovi poob-
laščenci in zastopniki, ki pisno prijavo oseb-
no ali s priporočeno pošiljko dostavijo druž-
bi tako, da jo ta prejme najmanj tri dni pred
zasedanjem skupščine.
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Udeležence pozivamo, da se ob priho-
du na skupščino prijavijo pred vhodom v
dvorano z osebno izkaznico, izpiskom iz
delniške knjige ali drugim identifikacijskim
dokumentom, najmanj 30 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prev-
zeli glasovnice.

Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan od 11. do 13. ure, v informacij-
ski pisarni na sedežu družbe.

Predlogi delničarjev: delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki lahko v sedmih
dneh od objave sklica skupščine s priporo-
čeno pošto pošljejo upravi razumno uteme-
ljene nasprotne predloge.

Ponovno zasedanje skupščine: če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepč-
na, nastopi polurni odmor, po poteku kate-
rega se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Steklarna “Rogaška”, d.d.
direktor družbe

Ob-28670
Na podlagi 34. člena statuta družbe Le-

sokov, trgovina na veliko in malo in od-
kup, Brežice, d.d., C. bratov Cerjakov
43, sklicuje nadzorni svet

6. sejo skupščine,

ki bo dne 6. 7. 2000 ob 14. uri, na
sedežu družbe v Brežicah, Cesta bratov
Cerjakov 43.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine in imenuje preštevalec glasov ter
notar po predlogu uprave.

3. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1999.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe v letu 1999 po predlogu
uprave, skupaj z mnenjem nadzornega sve-
ta in revizorja.

4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: sprejme se delitev do-

bička po predlogu uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta.

5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic po predlogu uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizorja po

predlogu nadzornega sveta.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.

Delničarji lahko v tednu dni po sklicu
skupščine podajo predlog za dopolnitev
dnevnega reda, oziroma nasprotne pred-
loge na sedežu družbe. Predlogi delni-
čarjev so lahko le pisni in razumno ute-
meljeni.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki, morajo najkasneje tri dni pred
skupščino prijaviti svojo udeležbo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne

ob 15. uri, v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča, ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Lesokov Brežice, d.d.
nadzorni svet

Št. 47/2000 Ob-28668
Na podlagi 7. člena statuta delniške druž-

be MURA, Europan Fashion Design, Proizvod-
nja oblačil, d.d., Murska Sobota, Plese 2,
uprava družbe MURA d.d. vabi delničarje na

6. sejo skupščine
družbe MURA d.d.,

ki bo v ponedeljek, 3. 7. 2000 ob 12.
uri v Jakijevi dvorani Zavarovalnice Triglav,
d.d., Lendavska 5, Murska Sobota

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih

organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupš-

čine in imenujeta zapisnikar ter notar po
predlogu sklicatelja.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme predlagano letno poročilo o poslo-
vanju družbe Mura, d.d., za leto 1999.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta osta-
ne dobiček družbe Mura, d.d., za leto 1999
v višini 156,234.901,20 SIT nerazporejen.

Nagrada članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

ob koncu mandata vsakemu članu nadzor-
nega sveta za delo v celem mandatu izplača
nagrada v višini 300.000 SIT bruto.

Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta – predstavnike delničarjev se imenu-
jejo: Roman Ambrož, mag. Sandi Jerman,
Darko Pejnovič, Leonardo F. Peklar, dr. To-
maž Subotič.

6. Imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe Mura, d.d., za
poslovni leti 2000 in 2001 imenuje revizij-
ska družba PricewaterhouseCoopers d.d.,
Ljubljana.

7. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom lastnih delnic.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se osnovni kapital druž-
be, ki znaša 5.257,045.000 SIT zmanjša z
umikom 457.045 delnic, nominalne vred-
nosti 1.000 SIT vsaka, v skupni nominalni
vrednosti 457,045.000 SIT; tako da po iz-
vedenem zmanjšanju osnovni kapital druž-
be znaša 4.800,000.000 SIT in je razde-
ljen na 4,800.000 navadnih imenskih del-
nic nominalne vrednosti 1.000 SIT. Nad-
zorni svet družbe se pooblasti za uskladitev
statuta s sprejetim sklepom o zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe in sprejem či-
stopisa statuta.

8. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se oblikuje sklad lastnih
delnic za namene, opredeljene v 240. čle-
nu ZGD. Sklad se oblikuje do višine 10%
osnovnega kapitala družbe po izvedenem
zmanjšanju osnovnega kapitala družbe. Vir

za oblikovanje sklada lastnih delnic so reva-
lorizacijski popravki in proste rezerve.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja deponirano na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najka-
sneje 3 dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine vsaj pol ure pred začetkom zase-
danja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost in prevzeli ustrezno gradivo.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled na

sedežu družbe v Murski Soboti, Plese 2 v
tajništvu predsednika uprave delniške druž-
be vsak delovni dan od 10. do 15. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor po kate-
rem se skupščina zopet sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Mura d.d., Murska Sobota
predsednik uprave

Št. 24/2000 Ob-28671
Uprava Informatike, informacijske stori-

tve in inženiring d.d., Vetrinjska ul. 2, Mari-
bor vabi delničarje na

4. sejo skupščine
Informatika, informacijske storitve in

inženiring, d.d.
Uprava sklicuje skupščino dne 4. julija

2000 ob 11. uri na sedežu družbe Vetrinj-
ska 2, Maribor.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Uprava odpre skupščino in ugotovi, ali je

na skupščini zastopanih toliko glasovalnih
delnic, da skupščina lahko zaseda. Uprava
obvesti skupščino o notarju, ki piše zapisnik.

2. Izvolitev predsednika in 2 prešteval-
cev glasov.

Na predlog uprave se izvoli za predsed-
nika skupščine Ivana Pristovnika in za pre-
števalki glasov Irena Lorencin in Zdenka Za-
bavnik.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Na osnovi poročila preštevalcev glasov

predsednik skupščine ugotovi, da je skupš-
čina sklepčna.

4. Seznanitev z dnevnim redom.
Predsednik seznani skupščino z dnev-

nim redom.
5. Obravnava in odločanje o revidiranem

poročilu o poslovanju v letu 1999.
Mnenje nadzornega sveta: nadzorni svet

predlaga skupščini, da sprejme letno poro-
cilo uprave za leto 1999 v predloženem
besedilu.

Predlog uprave: skupščina sprejme let-
no porocilo za leto 1999 v predloženem
besedilu.
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6. Obravnava in odločanje o razporeditvi
dobička iz leta 1999.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme sklep o razpore-
ditvi dobička za leto 1999 v predloženem
besedilu.

7. Obravnava in odločanje o poslovnih
ciljih in možnostih v letu 2000.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme cilje poslovanja v
letu 2000 v predlaganem besedilu.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in predloženo družbi
vsaj deset dni pred zasedanjem skupščine
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniški knjigi dne 26. 6. 2000 in ki
pisno prijavo osebno oddajo ali s pripo-
ročeno pošto pošljejo družbi deset dni pred
zasedanjem oziroma najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo v tajništvu družbe in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim identifikacijskim do-
kumentom, zakoniti zastopnik pa še z izpi-
som iz sodnega registra. Pooblaščenci del-
ničarjev priložijo tudi pooblastilo.

Gradivo
Gradivo za skupščino, je na sedežu družbe

na vpogled vsak delovni dan pri Ireni Lorencin
od 10. do 12. ure in pri Valentini Grad od 10.
do 12. ure v poslovnih prostorih v Ljubljani,
Hajdrihova 2 do vključno 26. 6. 2000.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne nas-

protne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda in predloge glede dnevnega reda,
glede katerih žele, da so o njih pravočasno
seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upra-
vi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina vnovič sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Informatika, d.d., Maribor
uprava družbe

direktor
Bojan Podlesnik

Ob-28673
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 48. člena statuta Kovi-
noplastike Lož d.d. uprava sklicuje

6. redno skupščino
Kovinoplastike Lož d.d.,

ki bo v četrtek, dne 6. julija 2000 ob 16.
uri v prostorih jedilnice družbe v Ložu, Ce-
sta 19. oktobra 57.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupšči-
ne in ugotovitev prisotnosti notarke.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli Marko Žnidaršič. Ugotovi se, da
je skupščina sklepčna. Za preštevalca gla-
sov se izvolita Meta Turk in Matjaž Lekan.
Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Dra-
ge Intihar.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo za leto 1999 na predlog uprave
in na podlagi pozitivnega mnenja nadzorne-
ga sveta ter se seznani s poročilom o reviziji
računovodskih izkazov za poslovno leto, ki
se je zaključilo 31. decembra 1999.

3. Obravnava in sprejem predloga o de-
litvi dobička.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička na predlog uprave in pozitiv-
nega mnenja nadzornega sveta:

– čisti dobiček po zaključnem računu za
leto 1999 v znesku 822,205.000 SIT osta-
ne nerazporejen,

– razdelitev dobička za dividende se iz-
vrši iz nerazdeljenega dobička po zaključ-
nem računu iz preteklih let. Višina dividende
je 60 SIT bruto na delnico, kar znaša
178,046.520 SIT.

Pravico do dividende imajo imenske del-
nice, ki so na dan skupščine v lasti pravnih
in fizičnih oseb, razen delnic, ki so v skladu
lastnih delnic. Rok za izplačilo dividend del-
ničarjem je 60 dni od dneva sprejetja skle-
pa na skupščini.

4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina imenuje za revizorja družbe
za poslovno leto 2000 revizijsko hišo KPMG
d.o.o. Ljubljana.

5. Nagrada članom nadzornega sveta za
leto 1999.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se v breme poslovnih stroškov poslovne-
ga leta 2000 izplača nagrada v višini 8 neto
sejnin posameznega člana nadzornega sve-
ta, glede na njegovo prisotnost na sejah v
letu 1999. Nagrada se lahko, na podlagi
posebne zahteve posameznega člana nad-
zornega sveta, poslane upravi družbe v ro-
ku 30 dni po sprejemu tega sklepa na
skupščini, izplača tudi v delnicah Kovino-
plastike Lož d.d. iz sklada lastnih delnic.
Delnice se v tem primeru obračunajo po
revalorizirani povprečni nakupni ceni na dan
izplačila.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za sejo skupščine delniške druž-

be je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ložu, Cesta 19. oktobra 57,
p.1386 Stari trg pri Ložu, v vložišču splo-
šno kadrovskega sektorja, vsak delovni dan
od 11. do 14. ure, od dneva sklica do dne-
va zasedanja skupščine.

Nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v
pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7 dneh
po objavi sklica skupščine, na upravo družbe.

Udeležba na skupščini: pravico udelež-
be na skupščini in uresničevanje glasovalne
pravice na skupščini imajo delničarji, ki so
vpisani v delniško knjigo pri Klirinško-depot-
ni družbi d.d., dne 26. 6. 2000, in ki bodo
sami ali preko svojih zakonitih zastopnikov
ali pooblaščencev pisno prijavili svojo ude-
ležbo na skupščini najmanj 3 dni pred dnem
sklica skupščine.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Delničarji na skupščini glasujejo oseb-

no, po pooblaščencu ali zastopniku, na pod-
lagi glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v
skupščinski prostor, ko tudi podpišejo sez-
nam prisotnih udeležencev. Delničarji,
pooblaščenci ali zastopniki se izkažejo z
osebnim dokumentom.

Prostor, v katerem bo potekala skupščina,
bo odprt dve uri pred začetkom skupščine.

Če skupščina ob predpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 6. julija 2000 ob 18. uri v istem
prostoru.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Kovinoplastika Lož d.d.
uprava družbe

Ob-28674
Na podlagi statuta delniške družbe Lek

sklicujemo

12. skupščino
delniške družbe Lek,

ki bo v torek, 4. 7. 2000 ob 13. uri v
prostorih Lekove poslovne stavbe na Ve-
rovškovi 57 v Ljubljani z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov,

Predlog sklepa: izvolijo se organi skupš-
čine ter imenujeta zapisnikar in notar po
predlogu sklicatelja.

2. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročilo o poslovanju za leto 1999.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log delitve čistega dobička in predlagano
višino dividende kot sledi:

1. čisti dobiček poslovnega leta 1999 v
višini 3.119,672.883,79 SIT se razporedi
na nerazporejeni dobiček.

2. Revalorizirani nerazporejeni čisti do-
biček iz preteklih let v višini
8.515,958.734,12 SIT se razporedi za:

– dividende 1.536,143.480 SIT,
– udeležbo pri dobičku

124,786.915,35 SIT,
– preostanek v višini 6.855,028.338,77

SIT ostane nerazporejen.
Dividenda za delnico posameznega raz-

reda znaša:
– 800 SIT dividenda za posamično del-

nico razreda A in B,
– 360 SIT kumulativna prednostna divi-

denda za posamično delnico razreda B.
Dividende se bodo začele izplačevati naj-

pozneje v 60 dneh po zasedanju skupšči-
ne. Način izplačila dividend določi uprava
družbe.

4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-

membe statuta v predlaganem besedilu.
5. Volitve člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega

sveta s štiriletnim mandatom, ki začne teči z
dnem sprejema sklepa, se izvoli predlagani
kandidat mag. Jože Lenič.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.
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Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2000 revizijsko
družbo KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.

7. Obvestilo o spremembi člana nadzor-
nega sveta – predstavnika delavcev.

Svet delavcev seznani skupščino o čla-
nih nadzornega sveta, ki so predstavniki de-
lavcev.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so dne 23.
6. 2000 vpisani v delniško knjigo pri KDD –
Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljub-
ljana in ki osebno, po zastopniku ali poob-
laščencu prijavijo svojo udeležbo na sedežu
družbe, in sicer v času od objave tega skli-
ca do vključno 30. 6. 2000. Pisne prijave
so pravočasne, če na sedež družbe prispe-
jo do vključno 30. 6. 2000.

Pooblastilo mora biti pisno, oddano ob
prijavi in ves čas trajanja pooblastilnega raz-
merja shranjeno na sedežu družbe.

Prijavljeni delničarji prevzamejo potrdilo
o udeležbi in glasovnice na sedežu družbe
od 23. 6. 2000 dalje do zasedanja skupšči-
ne. Delničarjem, ki bodo udeležbo pisno
prijavili do vključno 27. 6. 2000, bo družba
potrdilo o udeležbi in glasovnice poslala po
pošti.

Besedilo predlaganih sprememb statuta
in gradivo za vsako točko dnevnega reda je
na voljo na sedežu družbe na Verovškovi 57
v Ljubljani, od 2. 6. 2000 do vključno 30.
6. 2000 vsak delovni dan od 11. ure do 13.
ure. Letno poročilo o poslovanju za leto
1999 bo na voljo na Lekovi spletni strani na
naslovu www.lek.si, predvidoma od začet-
ka junija 2000 dalje.

Upravičenci do dividende, ob sprejetem
sklepu iz 3. točke dnevnega reda, so delni-
čarji razreda A in B, ki so dne 6. 7. 2000
vpisani v delniško knjigo pri Centralni kli-
rinško depotni družbi, d.d., Ljubljana.

Dvorana bo odprta 45 minut pred začet-
kom zasedanja.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri na istem mestu. Na tem zasedanju
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Lek, tovarna farmacevtskih
in kemičnih izdelkov, d.d.

predsednik uprave Lek, d.d.,
Metod Dragonja

predsednik nadzornega sveta Lek, d.d.,
mag. Peter Filipič

Št. 28/2000 Ob-28675
Na podlagi člena 7.3. statuta družbe

Tehniške založbe Slovenije, d.d., Ljub-
ljana, Lepi pot 6 sklicujem

5. sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v sredo, 5. julija 2000 ob 13. uri v
prostorih Tehniške založbe Slovenije, d.d.,
Ljubljana, Lepi pot 6.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli

delovna telesa skupščine.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagani dnevni red.

4. Obravnava letnega poročila o poslo-
vanju TZS z mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem revizorja Iteo-Abeceda, d.o.o.,
Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo TZS za leto 1999.

5. Ugotovitev dobička in predlog delitve
dobička.

Predlog sklepa: skupščina potrjuje pred-
log uprave, da se dobiček v višini
38,414.596,19 SIT razdeli:

– za dividende in nagrado nadzornemu
svetu in upravi v višini 21,278.552,18 SIT
bruto in sicer:

– za dividende v vrednosti 133,09 SIT
bruto na delnico, kar skupaj predstavlja
20,282.552,18 SIT bruto,

– za nagrado nadzornemu svetu in
upravi v višini 996.000 SIT bruto,

– za rezerve 17,136.000 SIT.
Nagrada nadzornemu svetu in upravi se

izplača v gotovini.
Dividende in nagrada se izplačajo do 30.

septembra 2000.
6. Izvolitev novega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina izvoli nadzorni svet družbe
v predlagani sestavi.

7. Imenovanje revizorja.
Na predlog nadzornega sveta skupščina

imenuje za revizorja računovodskih izkazov
za leto 2000 revizijsko podjetje Iteo – Abe-
ceda, d.o.o., Ljubljana.

8. Izvolitev 3-članske disciplinske komi-
sije.

Predlog sklepa: skladno z 19. členom
pravilnika o disciplinski in odškodninski od-
govornosti, skupščina izvoli Jožeta Čudna,
Sonjo Dacar in Evo Zagoričnik za člane dis-
ciplinske komisije za eno leto.

Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Lepi
pot 6 v tajništvu uprave, tel. 479-02-14, vse
delovne dni od 9. do 14. ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej

razpravljajo in glasujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki s priporoče-
nim pismom, ki prispe na sedež družbe naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine,
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini. Udeleženci se ob prihodu na
skupščino identificirajo z osebnim dokumen-
tom. Prostor zasedanja skupščine bo odprt
30 minut pred zasedanjem skupščine.

Za udeležbo na skupščini se delničar
izkaže z dokumentom, ki se primerja z izpi-
som delničarjev Tehniške založbe Slovenije
pri Klirinško-depotni družbi, pooblaščenec
delničarja pa še s pisnim pooblastilom del-
ničarja. Pooblastilo za zastopanje je treba
deponirati na sedežu družbe vsaj tri dni pred
skupščino.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina čez eno uro ponovno
sestane. V drugem sklicu je skupščina sklepč-
na ne glede na število prisotnih delnic.

Tehniška založba Slovenije, d.d.,
Ljubljana

Irena Junkar
uprava

Ob-28676
Na podlagi 7.2. točke statuta delniške

družbe sklicujemo

7. skupščino
družbe Intereuropa mednarodna
špedicija, transport in pomorska

agencija, delniška družba s sedežem v
Kopru, Vojkovo nabrežje 32,

ki bo v petek, 7. julija 2000 ob 12. uri v
veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe
Intereuropa, d.d., v Kopru, Vojkovo nabrež-
je 32, IX. nadstropje, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razpo-
reditvi čistega dobička za leto 1999 ter o
izplačilu dividend.

4. Imenovanje revizorja.
5. Seznanitev skupščine z izvolitvijo

predstavnikov delavcev v nadzornem svetu.
6. Seznanitev skupščine s prenehanjem

članstva Igorja Kraglja v nadzornem svetu
družbe Intereuropa, d.d., in izvolitev nado-
mestnega člana nadzornega sveta družbe
Intereuropa d.d.

7. Sprejem spremembe statuta družbe
Intereuropa d.d.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
K točki 1., 2., 3. in 7. dnevnega reda

predlagata sklepe uprava in nadzorni svet
družbe.

K točki 4. in 6. dnevnega reda predlaga
sklepe samo nadzorni svet družbe.

Predlog sklepa: k 1. točki: za predsed-
nika skupščine se izvoli Rasto Plesničar, za
ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasova-
nja po posamezni točki dnevnega reda se
izvolita kot preštevalca Bojan Dobrun in Na-
na Povšič. Za notarska opravila se imenuje
notarko Nevenko Kovačič.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.

Predlog sklepa: k 2. točki: sprejme se
predlagano letno poročilo za leto 1999.

Predlog sklepa: k 3. točki: čisti dobiček,
ugotovljen z zaključnim računom za leto
1999 v višini 2.017,235.074,45 SIT, se
uporabi in razdeli, kot sledi:

– del dobička v višini
1.007,737.074,45 SIT ostane nerazdeljen;

– del dobička v višini 1.009,498.000
SIT se uporabi in izplača delničarjem za di-
vidende, t. j. 140 SIT bruto dividenda na
delnico.

Dividenda pripada delničarjem, ki bodo
na dan 11. 7. 2000 vpisani v delniško knji-
go družbe, ki se vodi v centralnem registru
pri KDD – Centralni klirinško depotni druž-
bi, d.d., Ljubljana. Dividenda se izplača do
31. 8. 2000.

Predlog sklepa: k 4. točki: za revizorja
se imenuje pooblaščena družba RFR Ernst
& Young, d.o.o., Ljubljana.

Predlog sklepa: k 5. točki: skupščina je
seznanjena s sklepom sveta delavcev druž-
be Intereuropa, d.d., št. 34/00 z dne 10. 3.
2000, da so bili kot predstavniki delavcev v
nadzorni svet družbe izvoljeni:

1. Zoran Klampfer,
2. Ivanka Parovel,
3. Marina Rus,
4. Biserka Žibert.
Predlog sklepa: k 6. točki: skupščina je

seznanjena, da je po določilih četrte alinee
drugega odstavka 263. člena zakona o gos-
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podarskih družbah prenehalo članstvo Igor-
ju Kraglju v nadzornem svetu družbe Inte-
reuropa d.d.

Za nadomestnega člana nadzornega sve-
ta – predstavnika delničarjev z mandatom
do prve skupščine v letu 2003 se izvoli
Leon Klemše.

Predlog sklepa: k 7. točki: v točki 7.3.
statuta družbe Intereuropa, d.d., se prvi sta-
vek spremeni tako, da se glasi: »Skupščina
se skliče vsaj mesec dni pred dnem zase-
danja skupščine z objavo v časopisu »De-
lo«.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, VIII.
nadstropje, vsak delavnik od 9. do 12. ure v
času od 2. 6. 2000 do 6. 7. 2000.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.

Vsak nasprotni predlog delničarjev k pred-
logom sklepov po posameznih točkah dnev-
nega reda mora biti v pisni obliki, obrazložen
in vložen v enem tednu po objavi tega sklica
v tajništvu uprave na sedežu družbe v Kopru,
Vojkovo nabrežje 32, VIII. nadstropje.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki, ki najkasneje 3 dni pred skupščino
v tajništvu uprave na sedežu družbe v Ko-
pru, Vojkovo nabrežje 32, VIII. nadstropje,
pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblašče-
nec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti
tudi pooblastilo.

Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaš-
čenca, kraj in datum ter podpis pooblastite-
lja; za pravne osebe pa ime in priimek ter
naslov pooblaščenca in firmo, sedež ter
podpis in žig pooblastitelja).

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
O vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje z glasovnicami.
Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-

na, bo odprta 60 minut pred začetkom za-
sedanja. V tem času se bodo delile glasov-
nice. Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, t. j. 7. 7. 2000
ob 13. uri v isti dvorani. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Intereuropa d.d.
predsednik uprave

Jože Kranjc, univ. dipl. prav.

Ob-28677
Na podlagi točke 6.4.1. in 6.4.2. statuta

družbe Termoplasti-Plama, d.d., sklicuje
uprava

4. sejo skupščine
delniške družbe Termoplasti-Plama,

d.d., Podgrad,
ki bo v četrtek, 6. 7. 2000 ob 11. uri, na

sedežu družbe v Podgradu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.

Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je
na skupščini zastopana taka večina, da
skupščina lahko veljavno zaseda.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine:
predsednika skupščine, zapisnikarja in dveh
preštevalcev glasov ter potrditev notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, preštevalca glasov in zapisnikar
v predlaganem sestavu ter potrdi notar.

3. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov

predsednik skupščine ugotovi, da je skupš-
čina sklepčna.

4. Seznanitev z dnevnim redom. Pred-
sednik seznani skupščino z dnevnim redom.

5. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1999.

Mnenje nadzornega sveta: nadzorni svet
predlaga skupščini, da sprejme revidirano
poslovno poročilo za leto 1999 v predlože-
nem besedilu.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
poslovno poročilo za leto 1999 v predlože-
nem besedilu.

6. Obravnava in odločanje o izgubi za
leto 1999.

Predlog sklepa: izgubo iz poslovanja v
letu 1999 v višini 37,811.574,53 SIT se ne
razporedi.

7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: za revidiranje poslovne-
ga poročila v letu 2000 se imenuje revizijsko
hišo Prelog & Simam, revizija in drugi, k.d.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nad-
zorni svet.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Na podla-
gi točke 6.3.1. statuta družbe nadzorni svet
določa, da so pooblastila za zastopanje na
skupščini družbe veljavna tudi brez overovi-
tve pri notarju. Kljub vsemu pa morajo biti
pooblastila skladna z 62. členom zakona o
prevzemih in s sklepom o določitvi vzorca
pooblastila za glasovanje na skupščini del-
niške družbe. Pooblastilo mora biti dostavlje-
no družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupš-
čine in ves čas trajanja pooblastilnega raz-
merja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo
na dan 30. 6. 2000 vpisani v delniško knji-
go in ki pisno prijavo osebno ali s priporo-
čeno pošiljko dostavijo najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
gradivo.

Način glasovanja: glasuje se javno, z gla-
sovnicami, osebno ali po pooblaščencu.

Gradivo: gradivo za skupščino s predlo-
gi sklepov je na vpogled vsem delničarjem
vsak delovni dn od 12. do 14. ure, v tajniš-
tvu družbe.

Predlogi delničarjev: vabljene prosimo,
da svoje morebitne nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda ali
predloge glede dnevnega reda, glede kate-
rih želijo, da so o njih pravočasno seznanje-

ni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine: če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepč-
na, se določi oziroma razglasi polurni od-
mor, po katerem se skupščina vnovič sesta-
ne. V tem primeru je skupščina sklepčna,
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Termoplasti-Plama, d.d.
uprava

Dušan Zidar

Ob-28678
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 37. člena statuta Kovina-
stroj Gastronom, tovarna gostinske opre-
me, d.d., Grosuplje, uprava družbe sklicuje

5. redno zasedanje skupščine
družbe Kovinastroj Gastronom, tovarna

gostinske opreme, d.d., Grosuplje,
ki bo 10. 7. 2000 ob 15. uri na sedežu

družbe, Adamičeva cesta 36, Grosuplje.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupš-
čine in imenovanje notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-
čina sklepčna. Skupščina na predlog upra-
ve izvoli predsedujočega skupščine, pre-
števalca glasov in imenuje notarja.

2. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta delniške družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe statuta delniške družbe Ko-
vinastroj Gastronom, d.d., Grosuplje in pre-
čiščeno besedilo statuta.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log uprave ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta in na podlagi mnenja revizijske
družbe IN Revizija d.o.o., letno poročilo o
poslovanju družbe za leto 1999.

4. Razdelitev dobička in pokrivanje izgu-
be iz preteklih let.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji sklep: Nerazdeljeni čisti dobiček iz
leta 1998 v višini 53,264.389 SIT, povečan
za revalorizacijski popravek v višini 4,048.093
SIT po stanju 31. 12. 1999 se razporedi za:

a)
– izplačilo dividend v višini 66,67 SIT

bruto na delnico. Razdelitev se opravi po
stanju 31. 12. 1999. Do izplačila dividende
so upravičeni delničarji, ki so vpisani v KDD
na dan zasedanja skupščine. Dividende se
izplačajo v gotovini in v delnicah po pov-
prečno nakupnem tečaju do 31. 12. 2000,

– za udeležbo na dobičku:
– uprave v bruto bruto znesku

3,400.000 SIT,
– nadzornega sveta v bruto bruto zne-

sku 2,600.000 SIT.
b) Preostanek dobička iz leta 1998 v

višini 35,630.941 SIT in revalorizacija osta-
neta nerazporejena.

c) Dobiček iz leta 1999 ostane v celoti
nerazporejen.

d) Celotna izguba skupaj z revalorizacijo
preteklih let 117,988.747 SIT, se pokrije iz
rezerv.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev.
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Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta – predstavnikov delničarjev v novi se-
stavi z mandatom od 22. 7. 2000 dalje se
na predlog nadzornega sveta izvolijo:

Jože Marolt, univ. dipl. jur.,
Boštjan Heric, univ. dipl. ek. in
Janez Dulc, univ. dipl. inž.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja

družbe za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se imenuje pooblaščeno revizijsko
družbo za poslovno leto 2000.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlog delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zako-

niti zastopniki lahko v sedmih dneh po obja-
vi sklica skupščine s priporočeno pošto poš-
ljejo upravi utemeljene nasprotne predloge
in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.

Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Gradivo za skupščino je delni-
čarjem dostopna v tajništvu uprave družbe
vsak delavnik med 13. in 14. uro. Glasuje
se z glasovnicami, ki jih udeleženci prejme-
jo na skupščini. Pooblastilo za zastopanje
mora biti pisno in mora biti predloženo pred
začetkom skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice imajo le del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe pisno prijavili svojo
udeležbo na skupščini. Pooblaščenci mo-
rajo prijavi za udeležbo priložiti tudi pisno
pooblastilo. Kot datum prijave se šteje da-
tum, ko je družba prejela obvestilo.

Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega re-

da je javno, glasuje se z glasovnicami, ki jih
delničarji prejmejo ob vstopu v sobo, kjer
bo zasedala skupščina.

Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina bo

odprt 15 minut pred začetkom zasedanja.
Udeleženci se morajo identificirati, podpisati
seznam udeležencev in prevzeti glasovnice.

Drugi sklic
Kolikor skupščina ob uri sklica ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne z istim dnevnim redom istega dne, t. j.
10. 7. 2000 ob 17. uri, na mestu prvega
sklica. Ob ponovnem sklicu bo skupščina
veljavno sklepala ne glede na višino zasto-
panega kapitala.
Kovinastroj Gastronom, d.d., Grosuplje

direktor uprave
Marko Avšič, univ. dipl. inž.

Št. 162 Ob-28679
Na podlagi 10.2. tokče Družbene po-

godbe ČZD Kmečki glas, d.o.o., uprava
družbe sklicuje

6. zasedanje skupščine družbenikov,

ki bo v ponedeljek, 12. junija 2000 ob
12. uri na sedežu družbe, Železna cesta
14, Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine z ugotovitvijo
sklepčnosti. Seji bo prisostvoval notar Voj-
ko Pintar.

2. Imenovanje dveh članov vertifikacij-
ske komisije.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
imenuje dva člana vertifikacijske komisije.

3. Predlog sprememb družbene pogod-
be ČZD Kmečki glas.

Predlog sklepa: sprejme se spremembe
družbene pogodbe ČZD Kmečki glas.

Spremembe družbene pogodbe začne-
jo veljati z dnem sprejema na skupščini druž-
benikov; spremenjene določbe o delitvi do-
bička namenjene za upravo in člane nadzor-
nega sveta se nanašajo za leto 1999.

4. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me letno poročilo družbe za leto 1999 v
predloženi vsebini.

5. Obravnava in sprejem predloga raz-
poreditve dobička za leto 1999 in nerazpo-
rejenega dobička iz preteklih let.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se ugotovi
in sprejme predlagano razporeditev dobička:

Ustvarjeni čisti dobiček v letu 1999 zna-
ša 46,635.000 SIT.

Nerazporejeni dobiček iz preteklih let
znaša 6,714.210 SIT.

Skupni dobiček znaša 53.349.210 SIT
in se razporedi:

– za rezerve družbe 8,034.616 SIT,
– za donos na kapital (bruto)

40,519.500 SIT, (razen lastni poslovni de-
lež družbe),

– za nagrado upravi in članom nadzor-
nega sveta (bruto) 4,795.094 SIT, (iz čiste-
ga dobička za leto 1999).

Družbenikom se donos izplača 30. dan
po odločitvi skupščine, nagrada upravi in
članom nadzornega sveta pa 15. dan po
odločitvi skupščine.

6. Predlog sprememb pravil organizaci-
je trgovanja in načina prenosa poslovnega
deleža družbenika.

Predlog sklepa: sprejme se spremembe
Pravil organizacije trgovanja in načina pre-
nosa poslovnega deleža družbenika.

7. Izdaja soglasja SKB – Investicijskemu
podjetju, d.o.o., Slovenska c. 56, Ljublja-
na, na podlagi katerega lahko proda po-
slovni delež, ki ga ima v ČZD Kmečki glas,
d.o.o., v nominalni vrednosti 16,180.000
SIT, kar predstavlja 16,69% delež v osnov-
nem kapitalu družbe, osebi, ki ni družbenik,
če nobeden od obstoječih družbenikov ne
bo pripravljen kupiti poslovnega deleža, v
okviru prednostnega nakupa.

Gradivo za dnevni red skupščine s predlo-
gi sklepov je družbenikom na vpogled v Od-
delku za pravne, kadrovske in splošne zadeve
družbe vsak delovni dan od 13. do 15. ure.

Vertifikacijska komisija bo 15 minut pred
pričetkom skupščine družbenikom oziroma
pooblaščencem razdelila glasovnice in jih
vpisala v seznam prisotnih.

Nasprotni predlog na točke dnevnega
reda mora biti utemeljen, vsebinsko jedrnat
in mora biti predložen direktorju družbe v
roku štirih dni od prejema vabila. Če skupš-
čina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
zasedanje skupščine naslednji dan ob isti
uri in v istih prostorih, skupščina pa bo ve-
ljavno odločala ne glede na število prisotnih
družbenikov.

ČZD Kmečki glas, d.o.o.
uprava

Ob-28680
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe Emona Farma Ihan d.d., uprava
družbe sklicuje

4. redno sejo skupščine,
ki bo v torek 4. 7. 2000 s pričetkom ob

12.30 v prostorih poslovne stavbe Emona,
Šmartinska 130, Ljubljana, 1. nadstropje,
mala sejna dvorana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles predsednika in

preštevalcev glasov ter zapisnikarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli Bračun Dušana, za preštevalki
Poljanšek Jeleno in Zorko Zupančič Ivico.
Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vablje-
na notarka, Lokošek Majda.

3. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila o poslovanju družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
poročilo o poslovanju družbe za leto 1999.

4. Delitev dobička za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: na podlagi predloga upra-
ve in soglasja nadzornega sveta nerazpore-
jeni čisti dobiček iz leta 1998 v znesku
7,470.000 SIT in čisti dobiček v višini
2,246.000 za leto 1999, skupaj čisti dobi-
ček v višini 9,716.000 ostane nerazporejen.

5. Določitev revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za poslovno leto 1999 imenuje
revizijska družba IN Revizija d.o.o., Linhar-
tova 1, Ljubljana

6. Sprejem sklepa o razširitvi dejavnosti
družbe.

Predlog sklepa: dejavnost družbe se raz-
širi po predlogu uprave družbe.

7. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta delniške družbe
Emona Farma Ihan d.d.

8. Določitev nagrade članom nadzorne-
ga sveta

Predlog sklepa: član nadzornega sveta
je upravičen do nagrade za udeležbo na seji
v višini 32.000 SIT. Znesek se usklajuje z
vrednostjo DEM po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan izplačila.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico
do udeležbe in glasovanja na skupščini ima-
jo delničarji, ki so vpisani v Centralnem regi-
stru vrednostnih papirjev pri KDD po stanju
zadnjega dne prijave na skupščino in ki bo-
do sami, ali preko svojih zakonitih zastopni-
kov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo
udeležbo na skupščini najmanj tri dni pred
skupščino osebno v tajništvo družbe Emo-
na Farma Ihan d.d ali s priporočeno pošilj-
ko, ter istočasno deponirali pisna dokazila o
pooblastilu in zakonitem zastopanju.

Pozivamo vse udeležence skupščine, da
pridejo na skupščino vsaj petnajst minut
pred začetkom seje in s podpisom na sez-
namu prisotnih potrdijo svojo prisotnost in
prevzamejo glasovalne lističe. Fizične ose-
be se izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa s pisnim
pooblastilom.
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Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
bo delničarjem na vpogled sedem dni pred
začetkom skupščine, na sedežu družbe.

Delničarji lahko svoje morebitne predlo-
ge k posameznim točkam dnevnega reda,
pismeno in obrazložene dostavijo na sedež
družbe v roku sedmih dni po objavi sklica.

Skupščina bo sklepčna če bo na skupš-
čini prisotnih več kot 15% vseh glasov.

Če skupščina ne bo sklepčna bo ponov-
no zasedanje ob 13. uri na kraju prvega skli-
ca ne glede na višino zastopanega kapitala.

Emona Farma Ihan, d.d.
uprava družbe

direktor mag. Višnar Marko

Št. 47-18/2000 Ob-28681
Na podlagi zakona o gospodarskih druž-

bah in statuta družbe Trimo, d.d., Prijatljeva
12, 8210 Trebnje, sklicuje uprava

osmo skupščino
delniške družbe Trimo, d.d.,

ki bo v četrtek, dne 6. julija 2000 ob 12.
uri na sedežu firme Trimo, d.d., Prijatljeva 12,
8210 Trebnje z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje predsednika
skupščine in dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine,
imenuje se predsednica skupščine Marija
Lindič in preštevalki glasov Zlata Strmole in
Marija Tratar.

2. Poslovno poročilo za leto 1999.
Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-

zornega sveta: skupščina sprejme letno po-
ročilo o poslovanju družbe za leto 1999.

3. Delitev dobička.
Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-

zornega sveta:
1. Dobiček poslovnega leta 1999 v

višini 311,449.039,13 tolarjev ostane ne-
razporejen.

2. Dobiček poslovnega leta 1998 v
skupni višini z revalorizacijo do 31. 12.
1999 znaša 142,490.995,01 tolarjev se
razporedi naslednje:

– izplača se dividenda v bruto višini 54
tolarjev na delnico v roku 60 dni od sklepa
skupščine vsem delničarjem, ki bodo vpisa-
ni v delniški knjigi na dan 6. 7. 2000,

– izplača se nagrada upravi po določilih
statuta v višini 2,938.137 tolarjev,

– preostali del dobička ostane nerazpo-
rejen.

4. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: nadzornega sveta: za

pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2000
skupščina imenuje družbo IN Revizija, d.o.o.
iz Ljubljane.

Na skupščini bo prisoten notar Tonček
Bevc iz Trebnjega.

Na skupščini se odloča o objavljenih pred-
logih po posameznih točkah dnevnega reda.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
k posameznim točkam dnevnega reda mo-
rajo biti v pisni obliki in z obrazložitvijo do-
stavljeni upravi v sedmih dneh od objave.

Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji navadnih delnic
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki, katerih prijava udeležbe na skupš-
čini bo prispela na sedež družbe dva dni
pred skupščino, to je najkasneje do 4. 7.

2000. Pooblaščenec delničarja mora k pri-
javi priložiti tudi pisno pooblastilo.

Prijavljeni udeleženci na skupščini so se
vsaj pol ure pred začetkom skupščine dolž-
ni vpisati v listo udeležencev in prevzeti gla-
sovnice.

Celotno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu uprave na se-
dežu družbe Trimo, d.d., Prijatljeva 12,
8210 Trebnje, vsak delovni dan med 13. in
15. uro.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, to je 6. 7.
2000 ob 13. uri, na istem kraju. Skupščina
bo takrat veljavno sklepčna ne glede na šte-
vilo prisotnih delnic.

Trimo, d.d.
uprava

Ob-28682
Na podlagi 8.3. točke statuta družbe,

direktor družbe Emona obala Koper d.d.,
Pristaniška 12, Koper, sklicuje

6. skupščino delničarjev
družbe Emona obala Koper d.d.,

Pristaniška 12, Koper,
ki bo 7. julija 2000 ob 11. uri v mali sejni

sobi Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Ko-
per.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, predstavitev notarja ter izvoli-
tev delovnih organov skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se organi skupš-
čine:

– za predsednika skupščine se imenuje
Marjan Škoda,

– za preštevalki glasov se imenujeta Ma-
teja Stanič Rudolf in Tanja Gulja.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la z mnenjem revizorja za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo
za leto 1999 skupaj z revizorskim mnenjem.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe ugotavlja, da je v poslovnem letu 1999
Emona obala Koper, d.d., ustvarila čisti dobi-
ček v višini 502,473.000 SIT. Nadalje se ugo-
tavlja, da je direktor družbe, s soglasjem nad-
zornega sveta, v skladu z določbo prvega od-
stavka 228. člena zakona o gospodarskih
družbah namenil 50% čistega dobička v višini
251,236.500 SIT za rezerve.

Preostali del čistega dobička za leto 1999
v višini 251,236.500 SIT skupščina razpore-
ja za rezerve z nadaljnjim namenom investira-
nja v skladu s srednjeročnim planom.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2000 se imenuje revizijsko
družbo RFR-Ernst & Young Revizijska druž-
ba, d.o.o., Ljubljana.

5. Spremembe statuta.
Na predlog uprave in nadzornega sveta

se sprejme:
1. zaradi uskladitve dejavnosti Emo-

na Obale Koper, d.d., s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti (Ur.l. RS št. 34/94, 3/95,
13/95, 33/95, 33/95, 15/96, 89/98 in
12/99) se iz člena 3.0. statuta delniške
družbe Emona Obala Koper brišejo nasled-
nje dejavnosti:

55111 Dejavnost hotelov z restavracijo,
55112 Dejavnost penzionov,
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-

mov,
5522 Storitve kampov,
55302 Dejavnost okrepčevalnic,
55401 Točenje pijač in napitkov v točil-

nicah,
5551 Storitve menz,
7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-

nami,
7415 Upravljanje s holding družbami,
7440 Ekonomsko propagiranje,
ter se v istem členu statuta dodajo na-

slednje dejavnosti:
55100 Hoteli ipd. obrati,
55210 Dejavnost planinskih domov in

mladinskih prenočišč,
55220 Dejavnost kampov,
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samo-

postrežnih restavracij, picerij,
55401 Točenje pijač in napitkov v točil-

nicah in dnevnih barih,
55510 Dejavnost menz,
70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-

nami,
74150 Dejavnost holdingov,
74400 Oglaševanje.

2. Zaradi razširitve dejavnosti Emona
Obale Koper, d.d., se v členu 3.0. statuta
doda naslednja dejavnost:

6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas

trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in poob-
laščenci, v korist katerih so delnice delniš-
ke družbe vknjižene na računu vrednostnih
papirjev, ki se vodi pri Klirinško depotni
družbi (KDD) na dan 27. 6. 2000 in ki bodo
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne družbi pisno prijavili udeležbo.

Vljudno prosimo udeležence, da prevza-
mejo glasovalne lističe pol ure pred začet-
kom zasedanja, kjer bodo s podpisom potr-
dili tudi svojo prisotnost.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v informacijski pisarni na
sedežu družbe, vsak delovnik od 11. do
14. ure.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne ob 12. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.

Emona obala Koper, d.d.,
direktor družbe

Zmago Furlan

Ob-28683
Na podlagi določil statuta družbe uprava

družbe IMP Klimat, d.d., Ljubljana, Vojkova
58 sklicuje

3. redno sejo skupščine
družbe IMP Klimat, d.d., Ljubljana,
ki bo v prostorih upravne enote Ljublja-

na, izpostava Bežigrad, Ljubljana, Linharto-
va c. 13, in sicer 4. 7. 2000 ob 14. uri.
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Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti

skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli odvetnika Antona Marolta,
Za preštevalca glasov se imenujeta Pri-

možič Marija in Zavrl Romana
Skupščini bo prisostvovala notarka Nina

Češarek.
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la uprave za leto 1999.
Predlog sklepa: 1: sprejme se letno po-

ročilo uprave za leto 1999 po predlogu
uprave in pozitivnem mnenju nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: 2: ugotovljeni dobiček
iz leta 1999 v višini 12,398.636,77 ostane
nerazporejen.

4. Sklep o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na osnovi predloga upra-

ve in nadzornega sveta se za revidiranje
računovodskih izkazov za leto 2000 imenu-
je revizijska hiša IN Revizija, d.o.o., Ljublja-
na, Linhartova 1.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu sedeža družbe v Ljublja-
ni, Vojkova 58, vsak delavnik od 8. do 11.
ure od dneva objave do 4. 7. 2000.

Delničarji glasujejo osebno, po zastop-
niku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo pred začetkom skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas traja-
nja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.

Pravico do udeležbe in glasovanja imajo
vsi tisti delničarji, pooblaščenci in zastopni-
ki, ki bodo najkasneje tri dni pred skupšči-
no prijavili svojo udeležbo upravi družbe in
bodo na dan 26. 6. 2000 vpisani v delniško
knjigo.

Dvorana bo odprta eno uro pred pričet-
kom zasedanja.

Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo v sprejemnici najmanj eno uro
pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

IMP Klimat, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Št. 2/2000 Ob-28684
Uprava in nadzorni svet družbe IMP Te-

lekom, Tovarna telekomunikacijskih naprav,
d.d., Ljubljana, Vojkova 58 sklicujeta

redno letno skupščino
družbe IMP Telekom d.d.,

ki bo v sredo 5. julija 2000 ob 13. uri na
sedežu družbe v 2. nadstropju proizvodne
hale V Ljubljani Vojkova 58.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Marina Ružič Tratnik.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih organov
skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skupš-
čine se izvoli Janeza Šurka.

Za preštevalca glasov se izvolita: Marjan
Bitenc in Jože Pulko.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1999 skupaj z revidiranim za-

ključnim računom, mnenjem revizorja v
predloženem besedilu in s pozitivnim mne-
njem nadzornega sveta.

3. Odločanje o poslovnem rezultatu v le-
tu 1999.

Predlog sklepa: ugotovljena izguba v le-
tu 1999 v znesku 75,197.843,58 SIT se
pokrije iz rezerv.

4. Določitev revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: za revizorja, ki bo revidi-
ral letne računovodske izkaze za poslovno
leto 2000, skupščina na predlog nadzorne-
ga sveta imenuje revizijsko družbo LM Veri-
tas d.o.o.

5. Odločanje o predlogu sprejetja ugo-
tovitvenega sklepa.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
ugotavlja, da je svet delavcev imenoval no-
vega predstavnika delavcev v nadzornem
svetu družbe Marjana Bitenca namesto
Zdravka Velkavrha, ki je bil to doslej.

6. Vprašanja delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-

vadnih delnic na ime, ki so vpisani v delniš-
ko knjigo vodeno v centralnem registru pri
Klirinško depotni družbi, d.d., ali njihovi
pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki,
če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupš-
čine pisno prijavijo upravi družbe svojo ude-
ležbo na skupščini.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vse-
bovati splošne podatke (ime, priimek, na-
slov, EMŠO, oziroma firmo in sedež) poob-
lastitelja in pooblaščenca ter podpis poob-
lastitelja. Pooblastila morajo biti na sedežu
družbe prav tako najkasneje 3 dni pred
skupščino. Delničarji oziroma njihovi poob-
laščenci glasujejo na podlagi glasovnic, ki
jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v
seznam prisotnosti. Vsaka delnica daje en
glas.

Če skupščina delničarjev ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne, to je v sredo 14. julija ob 14. uri v isti
dvorani. Skupščina delničarjev bo takrat ve-
ljavno odločila, ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom skupščine. Delničarje prosimo, da za-
radi ugotavljanja prisotnosti pri vpisu v dvo-
rano pravočasno zasedejo mesta.

IMP Telekom, d.d., Ljubljana
glavni direktor

Janez Ovsenik univ. dipl. inž. el.
predsednik nadzornega sveta

MBA Branko Mihovec

Ob-28725
Na podlagi 70. točke statuta Hypo Alpe

Adria banke d.d., Ljubljana sklicuje uprava
banke

3. skupščino
Hypo Alpe Adria banke d.d., Ljubljana,

ki bo v ponedeljek, 10. julija 2000 ob
15.30 v poslovnih prostorih banke, Trg Os-
vobodilne fronte 12, Ljubljana.

Za sejo skupščine predlaga uprava ban-
ke naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine banke, ugotovi-
tev sklepčnosti, imenovanje organov ter po-
trditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se imenuje Boris Goda.

Potrdi se predlagani dnevni red.
Skupščini bo prisostvoval notar Boris

Lepša.
2. Spremembe statuta banke.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagane spremembe statuta banke.
3. Razno.
Udeležba na skupščini Hypo Alpe Adria

banka d.d., Ljubljana.
Skupščine banke se lahko udeležijo del-

ničarji oziroma njihovi pooblaščenci na pod-
lagi pisnega pooblastila.

Delničarji banke oziroma njihovi poob-
laščenci morajo pisno prijaviti svojo udelež-
bo na skupščini banke tako, da njihova pri-
java prispe na sedež banke najkasneje tri
dni pred dnevom zasedanja skupščine.

Gradivo s predlogi sklepov bo na voljo
od 15. junija 2000 dalje na sedežu banke.

Če ob napovedani uri skupščina banke
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine isti dan v istih prostorih ob 17.
uri. Na ponovnem zasedanju bo skupščina
banke veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Hypo Alpe Adria banka d.d., Ljubljana
uprava

Št. 701 Ob-28727
Na podlagi 7. točke statuta delniške

družbe Arcont, proizvodnja bivalnih enot,
d.d., Gornja Radgona, Ljutomerska cesta
29, uprava družbe vabi delničarje na

3. sejo skupščine
družbe Arcont, d.d.,

ki bo v sredo, 5. 7. 2000 ob 12. uri v
konferenčni dvorani na sedežu družbe v
Gornji Radgoni, Ljutomerska cesta 29.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupšči-

ne in imenuje notar po predlogu sklicatelja.
2. Sprejem letnega poročila o poslova-

nju družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi poročila pooblaščenega revizorja ter
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta,
se sprejme predlagano revidirano letno po-
ročilo o poslovanju družbe za leto 1999.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in upora-
bi dobička za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta čisti
dobiček družbe po revidiranem izkazu us-
peha za poslovno leto 1999 po stanju na
dan 31. 12. 1999 v višini 78,438.116,15
SIT ostane nerazporejen.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-
zornega sveta, se sprejmejo spremembe in
dopolnitve statuta v predloženem besedilu.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za leto 2000
imenuje revizijsko družbo AUDIT, d.o.o.,
Murska Sobota.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino družbe s predlogi

sklepov je delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe v Gornji Radgoni, Ljutomerska c.
29 v tajništvu uprave, in sicer vsak dan od
12. do 14. ure.
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Pravico udeležiti se skupščine in uresni-
čevati glasovalno pravico imajo tisti delni-
čarji oziroma pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
družbi najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati z na-
javo poslati tudi pisna pooblastila.

Glasovnice bodo razdeljevane na kraju
zasedanja skupščine uro pred začetkom
skupščine.

Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani tajništvu družbe v pisni obliki z obraz-
ložitvijo v sedmih dneh po objavi tega sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri z istim dnevnim redom. Na tem
zasedanju se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Obseg glasovalne pravice na skupščini
je odvisen od stanja delnic na datum prese-
ka stanja v delniški knjigi, to je deset dni
pred skupščino.

Arcont, d.d., Gornja Radgona
uprava

Branko Kurbus, dipl. inž.

Ob-28730
Na podlagi statuta družbe sklicujem

2. redno letno skupščino podjetja
Certa Holding d. d.,

ki bo dne 3. julija 2000 ob 10. uri v
prostorih salona hotela Cerkno, Sedejev
trg 8, Cerkno.

Predlagam dnevni red:
1. Imenovanje delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: imenuje se predsednika

in dva člana predsedstva.
2. Poročilo o realizaciji sklepov 1. skup-

ščine.
Predlog sklepa: potrdi se zapisnik zadn-

je seje in poročilo o realizaciji sklepov.
3. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno

poročilo za leto 1999.
4. Razdelitev dobička.
Predlog sklepa: izplača se dividenda

43,10 SIT na delnico. V rezerve se razpore-
di 52,657.607 SIT.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2000

se imenuje ITEO - Abeceda, d. o. o. Ljubljana.
Glasovalna pravica
Pravico do glasovanja na skupščini ima

delničar, ki je najmanj 10 dni pred sejo
skupščine vpisan v knjigo delničarjev in pis-
no najavi družbi svojo udeležbo na skupšči-
ni najmanj 3 dni pred sejo skupščine.

Ponoven sklic skupščine
V primeru nesklepčnosti bo ponovno

zasedanje skupščine v smislu določil 35.
člena statuta 3. 7. 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 Holding d. d.,
družba pooblaščenka Cerkno

Št. 29/2000 Ob-28752
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 25. člena statuta družbe

Profin, družba za gospodarjenje, d.d., skli-
cujem

redno skupščino družbe
Profin, družba za gospodarjenje, d.d.,

ki bo dne 4. julija 2000 ob 16. uri, v
poslovnih prostorih družbe Profin, d.d., v
Ljubljani, Cesta na Brdo 49.

Za sejo skupščine družbe predlagam na-
slednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-
nih teles in ugotovitev sklepčnosti;

2. Sprejem letnega poročila za leto
1999;

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razpo-
reditvi dobička za leto 1999;

4. Imenovanje nadzornega sveta;
5. Imenovanje revizijske družbe za leto

2000.
Predlogi sklepov:
Ad 1: Za predsednika skupščine se izvo-

li Janko Drobnič, za preštevalca glasov se
izvolita Vesna Kocjan in Roman Strgar,
skupščini prisostvuje notarka Draga Intihar.

Ad 2: Skupščina sprejme letno poročilo
za leto 1999 v predloženem besedilu na
podlagi pozitivnega mnenja pooblaščenega
revizorja in nadzornega sveta.

Ad 3: Čisti dobiček poslovnega leta
1999 v znesku 38,950.479,08 SIT ostane
nerazporejen.

Ad 4: Za člane nadzornega sveta se
imenujejo: Friderik Kovač, Olomir Punger-
čič, Nikolaj Dobrovoljc, Andrej Krašovec,
Janko Drobnič, Dušan Plestenjak in Ro-
man Strgar. Člani nadzornega sveta na-
stopijo mandat z dnem imenovanja na
skupščini.

Ad 5: Za pooblaščeno revizijsko družbo
za poslovno leto 2000 skupščina imenuje
družbo Ernst & Young, d.o.o.

Gradivo: gradivo za skupščino bo na vo-
ljo od 5. 6. 2000 do 30. 6. 2000 v poslov-
nih prostorih v Ljubljani, Cesta na Brdo 49,
in sicer od ponedeljka do petka od 8. do
12. ure.

Udeležba in glasovanje: skupščine se
lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki
bodo vpisani v delniško knjigo dne 30. 6.
2000 oziroma njihovi zastopniki ali poob-
laščenci. Pooblastilo mora biti pisno. Delni-
čarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci mo-
rajo najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine v poslovnih prostorih v Ljubljani,
Cesta na Brdo 49, pisno prijaviti svojo ude-
ležbo, kar je pogoj za udeležbo in glasova-
nje na skupščini. Pooblaščenci morajo v
istem roku poleg prijave predložiti tudi poob-
lastilo.

Ponovni sklic: če skupščina ob napove-
dani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zase-
danje skupščine istega dne in v istih pro-
storih ob 16.30. Na ponovljenem zaseda-
nju bo skupščina družbe veljavno odločala
ne glede na višino na seji prisotnega kapi-
tala.

Profin, d.d.
uprava

Ob-28763
Uprava družbe Rudnik Mežica, TAB –

Tovarna akumulatorskih baterij, d.d., na
podlagi določil zakona o gospodarskih druž-
bah in statuta družbe objavlja sklic

3. redne skupščine
družbe Rudnik Mežica, TAB – Tovarna

akumulatorskih baterij, d.d.,
ki bo dne 3. 7. 2000 ob 13. uri v prosto-

rih hotela Club Krnes v Črni na Koroškem.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupš-
čine, sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da je skupščina

sklepčna.
2. Izvolijo se delovna telesa skupšči-

ne. Za predsednika skupščine se izvoli Ma-
rija Šepul, za preštevalca glasov se imenu-
jeta Klavdija Kobolt in Igor Lipovnik, skupš-
čini bo prisostvovala vabljena notarka Sonja
Kralj.

3. Sprejme se predlagani dnevni red.
2. Sprejem letnega poročila za leto

1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se po-
trdi in sprejme predloženo letno poročilo
družbe za leto 1999 z mnenjem pooblašče-
nega revizorja.

3. Razporeditev dobička iz prejšnjih let
in leta 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep o razporeditvi dobič-
ka. Nerazporejeni čisti dobiček iz preteklih
let skupaj z revalorizacijo do dne 31. 12.
1999 v znesku 508,331.281,83 SIT in čisti
dobiček iz poslovnega leta 1999 v znesku
148,570.177,40 SIT ostane nerazporejen.

4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo naslednje spremembe in dopol-
nitve statuta družbe. Točka 1.1. Firma druž-
be je: TAB – tovarna akumulatorskih baterij
d.d. Točka 1.2. Skrajšana firma je: TAB
d.d. Točka 2. Dejavnost družbe se dopolni:
DG/24.66 Proizvodnja drugih kemičnih iz-
delkov, d.n., DH/25.22 Proizvodnja emba-
laže iz plastičnih mas, DH/25.24 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas,
DJ/28.51 Površinska obdelava in prekriva-
nje kovin, DK/29.56 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene, G/50.101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili, G/50.102
Trgovina na drobno z motornimi vozili,
G/50.103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili, G/50.301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila, G/50.302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, G/50.303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila, G/50.401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, G/50.402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo, G/50.403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo, G/51.19 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, G/51.52 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami,
G/52.74 Druga popravila, d.n., I/63.11
Prekladanje, J/65.21 Finančni zakup (lea-
sing), J/67.12 Posredništvo z vrednostnimi
papirji, J/67.13 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom,
K/71.10 Dajanje avtomobilov v najem,
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K/71.33 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem, K/71.34 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n., K/74.12
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, K/74.13 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja, K/74.14
Podjetniško in poslovno svetovanje,
K/74.15 Upravljanje holding družb,
K/74.40 Ekonomska propaganda,
K/74.82 Pakiranje, O/90.001 Zbiranje in
odvoz odpadkov, O/90.003 Ravnanje s po-
sebnimi odpadki.

5. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za poslovno leto 2000 imenuje
revizijska družba Reset, d.o.o., Portorož.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se

lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih
so delnice družbe najmanj pet delovnih dni
pred skupščino vknjižene na račun vred-
nostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško de-
potni družbi v Ljubljani, oziroma njihovi
pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mo-
ra biti pisno in ves čas trajanja pooblastilne-
ga razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini: pravico
do udeležbe na skupščini in glasovalno pra-
vico lahko uresničijo delničarji, njihovi poob-
laščenci in zastopniki, ki najkasneje 3 dni
pred skupščino pisno prijavijo udeležbo
(osebno ali s priporočeno pošiljko) pri vodji
finančne službe družbe na Poleni 6 v Mežici
oziroma deponirajo pooblastilo za zastopa-
nje na skupščini.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na sezna-
mu prisotnih delničarjev potrdili svojo pri-
sotnost in prevzeli glasovnice za glasova-
nje. O vseh točkah dnevnega reda, razen o
1. točki, se glasuje z glasovnico.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z iz-
pisom iz sodnega registra.

Ponovno zasedanje: če skupščina ob na-
povedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine eno uro za prvim skli-
cem z istim dnevnim redom. V tem primeru
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo: gradivo za skupščino je na vpo-
gled delničarjem pri vodji finančne službe
družbe na Poleni 6 v Mežici vsak delovni
dan od 9. do 11. ure od dneva objave skli-
ca skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Nasprotni predlogi: vabljene prosimo, da
svoje morebitne nasprotne predloge k po-
sameznim točkam dnevnega reda pisno
sporočijo upravi družbe (Polena 6, Mežica)
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Rudnik Mežica
TAB –

Tovarna akumulatorskih baterij, d.d.
uprava

Št. 1567/2000 Ob-28751
Uprava delniške družbe Elektro Ljublja-

na, javno podjetje za distribucijo električne
energije, Ljubljana, Slovenska 58 na podla-
gi 283. člena zakona o gospodarskih druž-
bah in 39. člena statuta družbe sklicuje

4. redno skupščino
Elektro Ljubljana d.d.,

ki bo v sredo, dne 5. julija 2000 ob 13.
uri v sejni sobi uprave družbe v Ljubljani,
Slovenska c. 58/I z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in iz-
volitev organov skupščine.

Uprava družbe predlaga skupščini spre-
jem naslednjega sklepa: “skupščina ugo-
tavlja, da je sklepčna.

Skupščina izvoli predsednika in komisijo
za izvedbo glasovanja po predlogu uprave
družbe.“

Skupščini prisostvuje notar Andrej Škrk.
2. Sprejem letnega poročila družbe za

leto 1999.
Uprava družbe predlaga skupščini, da ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta sprej-
me naslednji sklep: “skupščina sprejme let-
no poročilo družbe za leto 1999 v predlože-
nem besedilu z mnenjem revizorja ter ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta.“

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in kritju
izgube iz leta 1999.

Uprava družbe ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: “izguba družbe v
poslovanju v letu 1999 v višini
1.047,566.840,23 SIT se krije po stanju
na dan 1. 1. 2000 iz revalorizacijskega po-
pravka osnovnega kapitala.“

4. Sprejem temeljev poslovne politike
družbe za leto 2000.

Uprava družbe predlaga skupščini, da
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
sprejme naslednji sklep: “skupščina sprej-
me temelje poslovne politike družbe za leto
2000 v predloženem besedilu.“

5. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da

sprejme naslednji sklep: “skupščina imenu-
je revizijsko družbo Deloitte & Touche,
d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana, za revizorja
družbe za leto 2000.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem so na razpolago v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska
58/I vsak delovnik od 9. do 12. ure v času
od dneva objave sklica in dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarji odločajo o objav-
ljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Skupščine se
lahko udeležijo in na njej glasujejo delničar-
ji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istem prostoru. Skupšči-

na bo takrat ponovno odločala, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Elektro Ljubljana, d. d.
direktor

Ludvig Sotošek, univ. dipl. ekon.

Ob-28792
Uprava družbe Viator & Vektor, d.d.,

Ljubljana, Dolenjska cesta 244, na podla-
gi 283. člena zakona o gospodarskih
družbah ter v skladu z XXV. členom statu-
ta, sklicuje

4. redno skupščino
družbe Viator & Vektor d.d.,

ki bo dne 4. 7. 2000 ob 11. uri v sejni
sobi upravne zgradbe na sedežu družbe
(Dolenjska cesta 244, Ljubljana) z nasled-
njim dnevnim redom;

Dnevni red redne skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti skupščine in izvolitev organov
skupščine.

Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta:

ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvoli se
predsednika skupščine in imenuje prešte-
valca glasov po predlogu uprave ter potrdi
prisotnega notarja, ki bo sestavil notarski
zapisnik o seji skupščine.

2. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 1999 z mnenjem revizorja in mnenjem
nadzornega sveta družbe.

Sklep:
Predlog uprave na podlagi pozitivnega

mnenja nadzornega sveta: sprejme se letno
poročilo o poslovanju družbe Viator, d.d., v
letu 1999.

3. Ugotovitev izgube.
Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta:

ugotovi se izguba v višini 73,301.979,40
SIT, ki ostane nepokrita in se pokriva v bre-
me rezultatov v prihodnjih petih letih.

4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Sklep:
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: za revizijo poslovanja družbe Viator &
Vektor, d.d., za leto 2000 se imenuje revi-
zijska hiša Plus Revizija, d.o.o., Ljubljana.

5. Sprememba statuta.
Sklep:
Predlog nadzornega sveta: spremeni se

XVII. člen veljavnega statuta tako, da se črta
določilo njegove XVII.E. točke. Skupščina
pooblasti nadzorni svet družbe za potrditev
čistopisa statuta.

6. Sprememba člana v nadzornem svetu
družbe Viator & Vektor, d.d.

Sklep:
Predlog nadzornega sveta: z dnem 4. 7.

2000 se funkcije člana v nadzornem svetu
družbe Viator & Vektor, d.d., razreši Antona
Romšak.

Na predlog nadzornega sveta se na na-
domestnih volitvah izvoli nov član nadzorne-
ga sveta z mandatom do izteka mandata
obstoječega nadzornega sveta.

7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta:

oblikuje se sklad lastnih delnic za namene
iz 240. člena ZGD do dovoljene višine.
Lastne delnice se bodo pridobivale iz
sredstev prostih rezerv nad zakonom
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predpisano višino in revalorizacijskega po-
pravka rezerv.

Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe (tajništvo) od ponedeljka
do petka med 7. in 15 uro.

Če v prvem sklicu skupščina ne bo
sklepčna (15% osnovnega kapitala), bo po-
novna seja skupščine dne 18. 7. 2000 ob
11. uri v istem prostoru.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščen-
ci morajo družbi, skladno z določilom
XXVII.C. člena statuta, prijaviti svojo ude-
ležbo na skupščini in sicer najmanj 3 dni
pred sklicano sejo. Prijava mora prispeti
na naslov družbe najkasneje do 1. 7.
2000. Prijavo je mogoče poslati s pripo-
ročeno pošto, s telegramom na naslov
družbe ali po telefaxu 061/127-33-68. V
prijavi se navede ime in priimek oziroma
firmo delničarja, naslov oziroma sedež
delničarja ter število delnic, ki jih ima del-
ničar. V prijavi se lahko navede tudi ime in
priimek pooblaščenca ter njegov naslov.
Pooblaščenci, ki zastopajo več delničar-
jev, lahko pošljejo družbi seznam delni-
čarjev, ki jih zastopajo skupaj s predhod-
no navedenimi podatki. Pisna pooblastila
morajo pooblaščenci predložiti najkasne-
je ob priglasitvi udeležbe na zasedanju
skupščine družbe.

Viator & Vektor, d.d., Ljubljana
uprava Zdenko Pavček, dipl. ek.

Ob-28822
Na podlagi 20. člena statuta Luke Ko-

per, d.d., sklicuje uprava družbe

5. sejo skupščine družbe Luka Koper,
d.d.,

ki bo v torek, 4. julija 2000 ob 12. uri v
sejni dvorani Luke Koper Pristan, gostins-
tvo, d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, Koper.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-

ganega predsednika skupščine, prešteval-
ce glasov, zapisnikarja ter ugotovi prisot-
nost notarja.

3. Sprejem letnega poročila za leto 1992
z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se sprejme letno poročilo za leto 1999 v
predlaganem besedilu, skupaj z revizorje-
vim mnenjem.

4. Nagrade članom nadzornega sveta za
leto 1999.

Predlog sklepa: v skladu s 33. členom
statuta Luke Koper, d.d., in sklepom 1. se-
je skupščine delniške družbe se iz doseže-
nega čistega dobička za nagrade članom
nadzornega sveta za leto 1999 odobri iz-
plačilo v višini 9,846.000 SIT.

5. Sklepanje o delitvi čistega dobička za
leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupšči-
na čisti dobiček družbe po revidiranih izka-
zih za leto 1999 v višini 2.682,108.339 SIT
razporedi:

– 149,127.426 SIT za fiksno dividen-
do, ki pripada prednostnim delnicam,

– 9,846.000 SIT za nagrade članom
nadzornega sveta,

– 942,480.000 SIT za dividende, ki pri-
padajo navadnim delnicam in

– 96,932.827 SIT za gibljivi del dividen-
de, ki pripada prednostnim delnicam,

– 1.483,722.086 SIT za razvojni sklad
v okviru sklada rezerv.

Bruto dividenda na navadno delnico zna-
ša 132 SIT. Dividende se delničarjem izpla-
čajo do 30. 8. 2000. Dividenda pripada
lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo
Luke Koper drugi dan po skupščini, ki bo
odločala o delitvi dobička.

6. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina imenuje Revizijsko družbo
Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana za revizorja
računovodskih izkazov Luke Koper, d.d., za
leto 2000.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta del-
niške družbe.

Predlog sklepa: v skladu s 25. členom
statuta Luke Koper, d.d., se za člane nad-
zornega sveta delniške družbe izvolijo Di-
no Pucer, Karmen Dietner, mag. Milan
Jelenc, Tatjana Jazbec, Robert Jerman in
Alverino Pavletič. Mandat začne članom
nadzornega sveta teči od 26. 7. 2000
dalje.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino in predlogi skle-

pov za vse točke dnevnega reda so delni-
čarjem na vpogled v tajništvu uprave na
sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38, vsak
delovnik od 9. do 12. ure, in sicer od
dneva sklica skupščine do seje skupšči-
ne.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za do-
polnitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge sklepov upravi družbe. Predlogi
delničarjev so lahko le pisni in razumno
utemeljeni.

Pravico udeležiti se skupščine imajo vsi
imetniki navadnih delnic in prednostnih par-
ticipativnih delnic z omejeno glasovalno pra-
vico, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebo-
vati splošne podatke. Pooblastilo morajo
delničarji deponirati pri upravi družbe vsaj 3
dni pred zasedanjem skupščine in ostane
shranjeno pri družbi.

Pravico udeležbe na skupščine in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki se pisno prijavijo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pri upravi družbe in,
ki so dne 1. 7. 2000 vpisani v delniško
knjigo pri KDD.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Vsaka delnica daje delni-
čarjem en glas. O vseh točkah dnevnega
reda se glasuje z glasovalnicami, ki jih prej-
me delničar ob pristopu na skupščino. Skle-
pi se sprejemajo z navadno večino oddanih
glasov.

Dvorana v kateri bo potekala skupšči-
na, bo odprta eno uro pred začetkom za-
sedanja.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, to je 4. 7.

2000 ob 14. uri v isti dvorani. Skupščina bo
v tem primeru veljavno odločala neglede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Luka Koper, d.d.,
predsednik uprave

Bruno Korelič, univ. dipl. ek.

Ob-28823
Na podlagi 40. člena statuta družbe Casi-

no Maribor, igre na srečo, d.d., Glavni trg 1,
Maribor, ter skladno z določili zakona o gos-
podarskih družbah, uprava družbe sklicuje:

III. redno sejo skupščine
delniške družbe Casino Maribor, igre

na srečo, d.d., Maribor,
ki bo v torek, dne 4. 7. 2000, ob 12. uri

v prostorih družbe Casino Maribor, d.d.,
Glavni trg 1, Maribor.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se delovni organ

skupščine. Izvolijo se predsednik Andrej Ke-
tiš, preštevalka glasov Nevenka Selinšek.
Skupščini bo prisostvoval notar Bukovič Fri-
derik iz Maribora.

3. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejetje revidiranega

letnega poročila družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se revidirano

letno poročilo družbe za leto 1999.
5. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-

ka za leto 1999.
Predlog sklepa: dobiček družbe iz leta

1999 v višini 12,130.000 SIT se uporabi:
– v višini 423.674,80 SIT, za izplačilo

fiksne dividende imetnikom prednostnih par-
ticipativnih delnic,

– v višini 11,706.325,20 SIT ostaja ne-
razporejen.

Dividenda se izplača najkasneje do
10. 7. 2000.

6. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

poslovno leto 2000 se imenuje družba Pri-
cewaterhouse Coopers, d.d., Ljubljana.

7. Sprejem sklepa o dopolnitvi statuta
družbe.

Predlog sklepa: v 4. členu se dejavnost
dopolni z dejavnostjo pod šifro 74.600 –
Dejavnost varovanja in poizvedovanja.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Delničarje naprošamo, da svojo ude-
ležbo na skupščini prijavijo družbi pisno
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupš-
čine.

Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja skupščine prija-
vijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo
zasedanje skupščine in s podpisom sezna-
ma prisotnih delničarjev potrdijo svojo pri-
sotnost na zasedanju skupščine. Za udelež-
bo na zasedanju skupščine se fizične ose-
be izkažejo z osebnim identifiakcijskim do-
kumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.
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Gradivo za skupščino je na voljo na se-
dežu družbe vsak delovnik od 8. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavlja vsaj 15 odstotkov zastopanega kapi-
tala. V primeru, da ne bo moč zagotoviti
sklepčnosti ob prvem sklicu, bo ponovno
zasedanje skupščine na istem kraju čez eno
uro, ko se bo odločalo ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Casino Maribor, d.d.
uprava

Ob-28824
Na podlagi 45. člena statuta družbe Del-

mar, d.d., Izola Dantejeva 2, uprava sklicuje

tretjo redno skupščino
delniške družbe Delmar, d.d., Izola
ki bo dne 5. 7. 2000 ob 12. uri v Izoli, v

prostorih Srednje gostinsko turistične šole
v Izoli – Hotel Riviera.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlagatelj sklepa je uprava.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za

predsednika skupščine imenuje Igor Deber-
nardi, univ. dipl. prav. ter tričlanska prešte-
valna komisija.

Seji skupščine bo prisostvoval notar Dra-
vo Ferligoj iz Kopra.

3. Obravnava in sprejem revidiranih ra-
čunovodskih izkazov družbe Delmar, d.d.,
za poslovno leto 1999.

Predlagatelj sklepa je uprava.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme predlagano revidirano letno
poročilo za leto 1999.

4. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za poslovno leto 1999.

Predlagatelj sklepa je uprava.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta osta-
ne dobiček iz leta 1999 v višini 3,357.000
SIT nerazporejen in se ne razdeli.

5. Poslovno poročilo in načrt za leto
2000.

Predlagatelj sklepa je uprava.
Predlog sklepa: na predlog uprave

skupščina sprejme poslovno poročilo in na-
črt za leto 2000.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000. Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2000
imenuje revizijska hiša Reset, d.o.o., Por-
torož.

7. Statusno preoblikovanje delniške
družbe Delmar v družbo z omejeno odgo-
vornostjo.

Predlagatelj sklepa je uprava.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se:
Delniška družba Delmar, d.d., promet z

ribo, Izola, Dantejeva 2, preoblikuje v druž-
bo z omejeno odgovornostjo.

Skupščina delniške družbe ugotovi, da
ima delniška družba 29 delničarjev, ki imajo
v lasti sledeče število delnic:

število delnic
Hrvatič Ivan, Sergeja Mašere 1, Izola 1770
Skočaj Jožef, Kajuhova 15, Izola 7470
Zlatič Valter, Dobrava 23, Izola 180
Zelinšček Bernard, Ob progi 8, Jagodje, Izola 2607
Pulin Aldo, Drevored 1. maja 6, Izola 216
Palčič Jožef, Šared 37a, Izola 288
Rojc Karmen, Kajuhova 3a, Izola 216
Dodič Herman, Zelena ulica 15, Izola 7470
Lukežič Vladimir, Drevored 1. maja, Izola 7469
Sovdat Slavica, Gregorčičeva 34, Izola 443
Gjoerek Darija, Šared 33b, Izola 81
Benčič Mario, Cesta rabskih žrtev 1, Piran 251
Salladia, d.o.o., Izola, Dantejeva ulica 2 288
Blažič Vilko, Celovška cesta 263, Ljubljana 180
Zafred Franc, Drevored 1. maja, Izola 288
Markežič Josip, Vinjole 43, Lucija, Portorož 216
Glavina Valerij, Kosovelova 27, Izola 251
Benčič Dora, Cesta rabskih žrtev 1, Piran 251
Jakomin Nadia, Korte 13d, Izola 251
Božič Lucijan, Kajuhova 23, Izola 288
Trpin Matija Ivan, Gabrje 2, Dobrova 143
Frančeškin Marijan, Kosovelova 5, Izola 251
Trbižan Bojan, Strunjan 45, Portorož 216
Dujec Boris, Cetore 29a, Izola 2570
Mandalenič Julijana, Dobrava 13, Izola 216
Yeti, d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana 5693
Modra linija, d.d., Pristaniška 8, Koper 12525
Modra linija 2, d.d., Pristaniška 8, Koper 4554
Delamaris, d.d., Izola, Tovarniška 13, Izola 288.

Nominalna vrednost ene delnice znaša 1.000 SIT.
Delnice se konvertirajo v poslovne deleže po njihovi nominalni vrednosti. Vsota nominal-

nega  zneska delnic, ki jih ima vsak delničar, kakor navedeno v prejšnjem odstavku,
predstavlja en osnovni vložek.

Osnovni vložki družbenikov v družbi z omejeno odgovornostjo torej znašajo:

en osnovni vložek
v SIT

Hrvatič Ivan, Sergeja Mašere 1, Izola 1,770.000
Skočaj Jožef, Kajuhova 15, Izola 7,470.000
Zlatič Valter, Dobrava 23, Izola 180.000
Zelinšček Bernard, Ob progi 8, Jagodje, Izola 2,607.000
Pulin Aldo, Drevored 1. maja 6, Izola 216.000
Palčič Jožef, Šared 37a, Izola 288.000
Rojc Karmen, Kajuhova 3a, Izola 216.000
Dodič Herman, Zelena ulica 15, Izola 7,470.000
Lukežič Vladimir, Drevored 1. maja, Izola 7,469.000
Sovdat Slavica, Gregorčičeva 34, Izola 443.000
Gjoerek Darija, Šared 33b, Izola 81.000
Benčič Mario, Cesta rabskih žrtev 1, Piran 251.000
Salladia, d.o.o., Izola, Dantejeva ulica 2 288.000
Blažič Vilko, Celovška cesta 263, Ljubljana 180.000
Zafred Franc, Drevored 1. maja, Izola 288.000
Markežič Josip, Vinjole 43, Lucija, Portorož 216.000
Glavina Valerij, Kosovelova 27, Izola 251.000
Benčič Dora, Cesta rabskih žrtev 1, Piran 251.000
Jakomin Nadia, Korte 13d, Izola 251.000
Božič Lucijan, Kajuhova 23, Izola 288.000
Trpin Matija Ivan, Gabrje 2, Dobrova 143.000
Frančeškin Marijan, Kosovelova 5, Izola 251.000
Trbižan Bojan, Strunjan 45, Portorož 216.000
Dujec Boris, Cetore 29a, Izola 2,570.000
Mandalenič Julijana, Dobrava 13, Izola 216.000
Yeti, d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana 5,693.000
Modra linija, d.d., Pristaniška 8, Koper 12,525.000
Modra linija 2, d.d., Pristaniška 8, Koper 4,554.000
Delamaris, d.d., Izola, Tovarniška 13, Izola 288.000

Osnovni kapital v družbi z omejeno odgovornostjo torej znaša: 56,930.000 SIT in
ostane nespremenjen.

Glede na novo pravno-organizacijsko obliko družbe glasita firma in skrajšana firma
družbe z omejeno odgovornostjo, kot sledi:
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Firma: Delmar, promet z ribo, d.o.o.
Skrajšana firma: Delmar, d.o.o.
Sedež družbe se spremeni in je sedaj v

Izoli, Industrijska ulica b.š.
Razreši se dosedanja uprava družbe, ki

sestoji iz edinega člana uprave z nazivom
direktor, to je Vladimir Lukežič.

Imenuje se tričlanska uprava družbe, ki
je sestavljena iz predsednika uprave in dveh
članov uprave.

Vsi člani uprave zastopajo družbo samo-
stojno, brez omejitev.

Imenujejo se:
1. za predsednika uprave Vladimir Luke-

žič, univ. dipl. ek.
2. za člana uprave: Herman Dodič in

Skočaj Jožef.
Razrešitev uprave in imenovanje nove

uprave učinkuje s trenutkom vpisa preobli-
kovanja, d.d., v d.o.o., v sodni register pri-
stojnega sodišča.

Družba z omejeno odgovornostjo ne bo
več imela nadzornega sveta, zato se sedanji
nadzorni svet razreši. Odpoklic članov nad-
zornega sveta učinkuje s trenutkom vpisa
preoblikovanja v sodni register.

Dejavnosti družbe tudi po preoblikova-
nju ostanejo nespremenjene.

Družbeniki sprejmejo družbeno pogod-
bo, s katero urejajo vsa medsebojna razmer-
ja v družbi z omejeno odgovornostjo, v pred-
lagani vsebini. Ta družbena pogodba je prilo-
ga in sestavni del sklepa o preoblikovanju.

8. Ponudbe in vprašanja delničarjev.
Izjava družbe po 4. odstavku 542. člena

zakona o gospodarskih družbah:
Družba Delmar, d.d., oziroma po preob-

likovanju Delmar, d.o.o., izjavlja, da sklad-
no z zahtevo 4. odstavka 542. člena ZGD,
ponuja vsem delničarjem, ki bodo pri glaso-
vanju o 7. točki predlaganega dnevnega re-
da nasprotovali preoblikovanju delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo,
da bo pridobila njihove s preoblikovanjem
nastale poslovne deleže za primerno od-
škodnino.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnice, ki jo delničar prejme ob vstopu v
prostor skupščine. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Pooblastilo mora jasno identificirati
pooblaščenca in pooblastitelja ter biti pod-
pisano s strani pooblastitelja.

Glasovalne pravice posameznih delnic so
opredeljene in skladne s statutom družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaš-
čenci, ki bodo najkasneje tri dni pred skupš-
čino prijavili svojo udeležbo na sedežu druž-
be osebno ali s priporočeno pošiljko s po-
vratnico, ki jo družba sprejme tri dni pred
sejo skupščine in so vpisani v delniško knji-
go, ki se vodi pri KDD, po stanju zadnejga
dne prijave na skupščino.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpi-
som potrdili svojo prisotnost in prejeli gradi-
vo, potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi identificirajo z osebnim dokum-
netom, zastopniki pa tudi z izpiskom iz sod-
nega registra.

Skupščini bo prisostvoval notar Dravo
Ferligoj iz Kopra.

Popolno gradivo za skupščino je na voljo
na sedežu družbe v Izoli, Dantejeva 2, od
objave dalje do vključno 5. 7. 2000 vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.

Morebitni nasprotni predlogi k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti pi-
sno sporočeni upravi družbe v sedmih dneh
od dneva objavae sklica, v obliki in na na-
čin, kot predvideva zakon o gospodarskih
družbah.

V primeru, če ob sklicu skupščina ne bi
bila sklepčna, se bo ponovno sestala istega
dne ob 13. uri. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala, z upoštevanjem zakon-
skega minimuma.

Delmar, d.d.
uprava

Ob-28825
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe skli-

cuje uprava Alpine, d.d., Žiri

8. sejo skupščine
delniške družbe Alpine, d.d., Žiri,
ki bo 6. julija 2000 ob 13. uri, v sindikal-

ni dvorani Alpine, Strojarska ul. 2, Žiri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednico skupščine se iz-
voli Mojca Gantar, Novovaška 60, Žiri, za
preštevalca glasov Marija Tušek, Jezerska
22, Žiri in Jure Erznožnik, Partizanska c. 7,
Žiri. Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje notarka Erika Braniselj iz Škofje Loke.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1999
z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me letno poročilo o poslovanju družbe za
leto 1999 z revizijskim mnenjem.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta čisti do-
biček za leto 1999 v višini 82,291.132 SIT
ostane v celoti nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 2000 imenuje revizorska družba
Deloitte & Touche, d.o.o., iz Ljubljane.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Strojarska ul. 2, Žiri (v tajništvu ge-
neralnega direktorja in v pravni službi), od
objave sklica skupščine dalje, vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan 3. 7.
2000, oziroma njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pismeno in
ves čas pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, njihovi poob-

laščenci ali zastopniki, ki najkasneje tri dni
pred skupščino pisno prijavijo svojo udelež-
bo in deponirajo pooblastila.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% glasov. Če skupščina
ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne ob 14. uri, v
istem prostoru. V tem primeru je skupščina
sklepčna, ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Alpina, d.d., Žiri
predsednik uprave

mag. Martin Kopač, dipl. univ. ekon.

Ob-28826
Na podlagi 36. člena statuta delniške

družbe Predilnice Litija, d.d., sklicujem

7. sejo skupščine,

ki bo v četrtek, 6. 7. 2000 ob 11. uri, v
sejni sobi poslovne stavbe družbe, Kidriče-
va 1, Litija, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje
predsednika skupščine, verifikacijske komi-
sije, komisije za izvedbo glasovanja in no-
tarja.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine, verifikacijske komisije,
komisijo za izvedbo glasovanja ter notarja
po predlogu sklicatelja.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi

sklepčnost.
3. Letno poročilo za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo

za leto 1999 po predlogu uprave in na podla-
gi pozitivnega mnenja nadzornega sveta.

4. Delitev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: dobiček za leto 1999 v

višini 25,319.209,85 SIT v revalorizirani
vrednosti od 31. 12. 1999 do dneva skupš-
čine, se razporedi v rezerve.

5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be statuta po predlogu uprave in nadzorne-
ga sveta.

6. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega po-

ročila za leto 2000 se imenuje revizijska hiša
IN Revizija, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 1.

7. Sprememba višine sejnine članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se za njihovo udeležbo na sejah in delo v
nadzornem svetu določi sejnina v višini
62.000 SIT neto za predsednika, 52.000
SIT neto za namestnika predsednika in
42.000 SIT neto za člana.

Članom in predsedniku nadzornega sveta
pripada povračilo potnih in drugih stroškov,
povezanih z delovanjem v nadzornem svetu.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in njihovi pooblaščeni zastopniki, ki mo-
rajo 3 dni pred skupščino svojo udeležbo
prijaviti v tajništvu na sedežu družbe. Hkrati
z najavo udeležbe na skupščini morajo
pooblaščenci predložiti pisna pooblastila.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
6. 7. 2000 ob 12. uri, v istem prostoru. Po
ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.
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Gradivo s predlogi sklepov je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe, soba št. 7,
vsak dan od 13. do 15. ure.

Predilnica Litija, d.d.
uprava:

Franc Lesjak, univ. dipl. inž.

Ob-28867
Na podlagi 40. člena statuta Nama d.d.

Ljubljana, uprava sklicuje

5. redno sejo skupščine delničarjev
Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana,

ki bo v petek, 7. julija 2000 ob 13. uri,
na sedežu družbe Nama Trgovsko podjetje
d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, v sejni sobi, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa uprave: skupščina druž-
be izvoli predsednika in dva preštevalca gla-
sov po predlogu uprave. Seji bo prisostvo-
val vabljeni notar.

2. Popravek sklepa glede pokrivanja iz-
gub iz preteklih let.

Popravi se sprejet sklep 4. točke na 4.
skupščini z dne 12. 7. 1999. Nov predlog
se glasi:

Predlog sklepa nadzornega sveta: aku-
mulirane izgube iz preteklih let se skupaj z
revalorizacijskim popravkom izgub v skupni
višini 394,721.901 SIT ter revalorizacijskim
popravkom izgub za leto 1999, pokrijejo iz
rezerv kapitala in revalorizacijskega poprav-
ka rezerv. V breme rezerv se pokrivajo čiste
izgube, v breme revalorizacijskega poprav-
ka rezerv pa njihova revalorizacija.

3. Letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 1999 z mnenjem pooblaščenega
revizorja.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe sprejme poročilo
uprave in mnenje nadzornega sveta o po-
slovanju družbe ter revidirane finančne izka-
ze za leto 1999 z mnenjem revizorja.

4. Predlog porabe dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina družbe sprejme po pred-
logu uprave in s sklepom nadzornega sveta
sklep, da dobiček, izkazan za leto 1999 v
višini 248,952.689,82 SIT, ostane neraz-
porejen.

Nerazporejen dobiček iz leta 1997 v zne-
sku 16,161.606,57 SIT in njegova revalori-
zacija se razporedi v sklad rezerv.

Za izplačilo dividend iz naslova dobička
iz leta 1998 se nameni 133,531.300 SIT
(70 SIT na delnico).

Do dividend so upravičeni delničarji Na-
me, d.d., Ljubljana, vpisani v delniško knjigo
pri KDD na dan skupščine 7. 7. 2000. Izpla-
čilo dividend bo izvršeno do 30. 11. 2000.

Preostanek nerazporejenega dobička iz
leta 1998 in njegova revalorizacija se na-
meni za:

– nagrado nadzornemu svetu in upravi v
višini 12,250.000 SIT,

– preostanek v višini 22,944.482,90 SIT
se razporedi v sklad rezerv.

5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave: sprejme se sklep

o oblikovanju sklada lastnih delnic v višini
7,500.000 SIT za namene, določene v drugi
alinei, prvem odstavku 240. člena ZGD.

6. Udeležba uprave in nadzornega sveta
pri dobičku družbe.

Predlog sklepa nadzornega sveta: upravi
se za uspešno vodenje dodeli nagrada iz
naslova nerazporejenega dobička za leto
1998 v višini 6,000.000 SIT in se izplača
ena tretjina v gotovini, ostalo v delnicah.

Predlog sklepa uprave: članom nadzor-
nega sveta se iz naslova uspešnega poslova-
nja nameni nagrada iz naslova nerazporeje-
nega dobička za leto 1998 v višini
6,250.000 SIT, ena polovica v denarju, os-
talo v delnicah, za predsednika nadzornega
sveta 1,250.000 SIT, za člana nadzornega
sveta 1,000.000 SIT.

7. Predlog za imenovanje revizorja druž-
be Nama, d.d., Ljubljana, za leto 2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizijo poslovanja za leto 2000 se imenuje
pooblaščeno revizijsko družbo Constantia
MT & D, d.o.o.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev je na voljo v tajništvu uprave vsak
delovnik od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva za-
sedanja skupščine.

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 pisni
obliki obrazloženi in vloženi v 7 dneh po objavi
tega sklica v tajništvu uprave delniške družbe
Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki.

Pooblastilo mora biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničar-

ji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki se na
podlagi 41. člena statuta Nama, d.d., Ljublja-
na, prijavijo tako, da njihova prijavnica prispe
na sedež družbe Nama Trgovsko podjetje d.d.
Ljubljana, do vključno 4. 7. 2000.

Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zase-
danja zaradi vzpostavitve evidence in prevze-
ma glasovnic. Delničarji oziroma njihovi poob-
laščenci se izkažejo s potrdilom o lastništvu
delnic, osebnim dokumentom in 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 veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Nama d.d. Ljubljana
uprava

Št. 00-1-206 Ob-28754
Na podlagi 7.5. točke statuta družbe Že-

lezarne Ravne – Monter Dravograd, d.d.,
Otiški Vrh 177, 2370 Šentjanž pri Dravogra-
du, uprava družbe sklicuje

3. redno skupščino
družbe Železarna Ravne, Monter

Dravograd, d.d.,
ki bo v torek, 4. julija 2000 ob 12. uri, v

sejni sobi družbe, Otiški Vrh 177, 2373 Šent-
janž pri Dravogradu.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje orga-

nov, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnev-
nega reda.

Predlog sklepa: skupščina imenuje orga-
ne, ugotovi sklepčnost in potrdi dnevni red.

2. Sprejem revidiranega letnega poročila
za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave, ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta in mne-
nju revizijske družbe Loris, d.o.o., se sprej-
me letno poročilo za leto 1999.

3. Sprejem sklepa o uporabi in razdelitvi
dobička za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave, ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, osta-
ne ugotovljeni dobiček za leto 1999 neraz-
porejen.

4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za poslovno leto
2000 imenuje revizijska družba Loris, Revizi-
ja in storitve, d.o.o., Dravograd.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se lah-

ko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci
in zastopniki.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno
prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave
družbe in so vpisani v delniško knjigo na dan
1. 7. 2000.

Pisno prijavo dostavijo delničarji, njihovi
zastopniki in pooblaščenci v tajništvu družbe
najkasneje do 1. 7. 2000 do 14. ure.

Popolno gradivo za skupščino je delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe, v tajništvu
uprave, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev: delničarji lahko v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine družbi
pisno podajo razumno utemeljen nasprotni
predlog. Uprava in nadzorni svet bosta o pred-
logih sprejela svoja stališča in o njih obvestila
delničarje z objavo v Uradnem listu RS.

Ponovno zasedanje: v primeru, da ob na-
povedani uri skupščina ne bo sklepčna, se
skupščina ponovno sestane uro kasneje. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne glede
na število prisotnih delnic.

Železarna Ravne,
Monter Dravograd, d.d.

uprava:
Kadiš Bogdan, univ. dipl. inž.

Št. 19/2000 Ob-28756
Na podlagi 7. člena statuta družbe Hotel

Evropa, d.d., Celje, Krekov trg 4, sklicuje
uprava družbe

2. redno sejo skupščine
družbe Hotel Evropa, d.d., Celje,

ki bo dne 4. 7. 2000 ob 10. uri, na
sedežu družbe, Krekov trg 4, Celje, v kristal-
nem salonu.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje orga-

nov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujočega

in dva preštevalca glasov ter ugotovi sklepč-
nost skupščine. Seji bo prisostvoval vabljeni
notar po predlogu uprave.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine v predlaganem besedilu na
predlog uprave.

3. Letno poročilo za leto 1999 in pokriva-
nje izgube za leto 1997 in 1998.
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Predlog sklepa: sprejme se revidirano let-
no poročilo za leto 1999. Izguba za leto
1997 in 1998 v znesku 47,557.000 SIT se
pokriva na naslednji način: 43,798.000 SIT
v breme rezerv in 3,759.000 SIT v breme
revalorizacijskih popravkov rezerv.

4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se za

leto 2000 imenuje pooblaščena revizijska
hiša Revisto, d.o.o., po predlogu uprave in
nadzornega sveta.

5. Ugotovitev prenehanja mandata čla-
nom nadzornega sveta in izvolitev novih čla-
nov po predlogu nadzornega sveta.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je člano-
ma nadzornega sveta Alešu Kenda in Tanji
Tomaževič-Aničin zaradi odstopa prenehal
mandat v nadzornem svetu. Na predlog nad-
zornega sveta se za člana nadzornega sveta
izvolita Ivan Mirnik in Milan Ževart.

Gradivo za skupščino je na voljo v tajništvu
družbe, vsak delovnik med 9. in 11. uro, od
dneva objave do dneva zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki del-
nic, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD na
dan 30. 6. 2000, njihovi zastopniki ali poob-
laščenci. Pooblastilo mora biti pisno in se
deponira v tajništvu družbe. Pogoj za udelež-
bo na skupščini in glasovanje je, da delničar-
ji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, najmanj
3 dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave pisno prijavijo svojo udeležbo.

Udeleženci skupščine se prijavijo v tajniš-
tvu družbe največ 2 uri in najmanj 30 minut
pred zasedanjem, zaradi vpisa v seznam pri-
sotnih delničarjev in prevzema glasovalnih
lističev, izkažejo se z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.

Delničarji naj morebitne nasprotne predlo-
ge k posameznim točkam dnevnega reda
predložijo upravi družbe najkasneje v enem
tednu po objavi sklica skupščine v Uradnem
listu RS in na oglasni deski na sedežu družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje 4. 7. 2000 ob 11. uri, v istem
prostoru.

Takrat bo skupščina veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Hotel Evropa, d.d., Celje
uprava

Št. 199-8-2000 Ob-29013
Na podlagi 17. in 18. člena statuta del-

niške družbe Ilirija, razvoj, proizvodnja in tr-
ženje kozmetičnih izdelkov, d.d., Ljubljana,
Tržaška cesta 40, sklicuje uprava družbe

3. skupščino
delniške družbe Ilirija, d.d., Tržaška c.

40, Ljubljana,
ki bo 4. 7. 2000 ob 13. uri, v veliki

dvorani MOL, na Trgu Mladinskih delovnih
brigad 7 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se iz-
voli Janeza Rozmana, za dve preštevalki gla-
sov se izvolita Renata Zajc in Karmen Me-
sner.

Sejo bo spremljal vabljeni notar Miro Ko-
šak, ki bo sestavil notarski zapisnik.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo o poslovanju za leto 1999 z revizijskim
poročilom ter mnenjem nadzornega sveta.

3. Delitev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: čisti dobiček za leto

1999 v znesku 42,657.720,34 SIT se po
predlogu uprave ter mnenju nadzornega sve-
ta nameni za izplačilo dividend delničarjem.

Vrednost bruto dividende je 170,78 SIT
na delnico.

Do izplačila dividende so upravičeni del-
ničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
zasedanja skupščine.

Dividende se izplačajo v 10 dneh po za-
sedanju skupščine.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev stat-
uta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe in
določi prečiščeno besedilo statuta.

5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: družba oblikuje sklad last-

nih delnic v višini 10% osnovnega kapitala za
namene, ki jih določa 240. člen ZGD.

6. Predčasni odpoklic oziroma razrešitev
člana nadzornega sveta in izvolitev novega
člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog pisne odstop-
ne izjave z dne 21. 2. 2000 se predčasno
odpokliče oziroma razreši člana nadzornega
sveta Marjana Cerarja.

Skupščina izvoli Dunjo Žmavc za članico
nadzornega sveta do izteka mandatnega ob-
dobja nadzornemu svetu, to je do 17. 7.
2001.

7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2000 imenuje KPMG Slo-
venija, d.o.o.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na voljo delničarjem na vpogled v tajništvu
uprave družbe v Ljubljani, Tržaška c. 40,
vsak delovnik od 10. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo in njihovi poob-
laščenci in zastopniki, ki vsaj 3 dni pred za-
sedanjem skupščine prijavijo svojo udeležbo
v tajništvu uprave družbe.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, njihovi zastopniki pa še
z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v pi-
sni obliki obrazloženi in utemeljeni ter vloženi
v enem tednu po objavi sklica v tajništvu upra-
ve družbe.

Sejna soba bo odprta 30 minut pred za-
četkom zasedanja.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne ob 14. uri, v istih
prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Ilirija, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-28864
Na podlagi 40. člena statuta družbe

Komunalno podjetje Ptuj d.d., Ptuj, Žnidari-
čevo nabrežje 3, uprava sklicuje

4. skupščino delniške družbe
Komunalno podjetje Ptuj d.d., Ptuj,

Žnidaričevo nabrežje 3
ki bo dne 5. 7. 2000 ob 12. uri na sede-

žu družbe v Ptuju, Žnidaričevo nabrežje 3, 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 preštevalca glasov: Igor Cebek,
Angela Petek.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar: Andrej
Šomen.

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 ter ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
čistega dobička za leto 1999.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
je predlog sklepa uprave: čisti dobiček druž-
be za leto 1999 znaša 56,245.223,50 SIT
in se razporedi:

– 16,082.170 SIT čistega dobička se iz-
plača delničarjem za dividende, to je 95 SIT
bruto dividende na delnico,

– 40,163.050,50 SIT čistega dobička
ostaja nerazporejenega.

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de najkasneje do 10. 9. 2000 in sicer po
stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo
družbe na dan 31. 12. 1999.

4. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta
predstavnika delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina razreši
dosedanjega člana nadzornega sveta, pred-
stavnika delničarjev, Slavka Visenjaka na pod-
lagi pisne odstopne izjave z dne 29. 5. 2000.

Skupščina izvoli Alojza Kaučiča za nove-
ga člana nadzornega sveta, predstavnika del-
ničarjev, 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 družbo Prelog & Simam revizija in drugi
k.d., Ptuj.

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.
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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 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.

Komunalno podjetje Ptuj, d.d.,
direktor

Jože Cvetko, univ. dipl. inž.

Ob-28865
Na podlagi 39. člena statuta družbe Pre-

mogovnik Velenje, javno podjetje za pridobi-
vanje lignita d.d., Velenje, Partizanska c. 78,
uprava sklicuje

3. sejo skupščine delniške družbe
Premogovnik Velenje, javno podjetje za

pridobivanje lignita d.d.
ki bo dne 6. 7. 2000 ob 12. uri na sede-

žu družbe v Velenju, Partizanska c. 78 (sejna
soba), 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 preštevalca glasov: Jože Kožar,
Kristina Zupanc.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar: Andrej
Škrk.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1999
z mnenjem revizorja in sprejem sklepa o ugo-
tovitvi in pokritju izgube za leto 1999.

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) Izguba v letu 1999 znaša
834,869.645,05 SIT in se v celoti pokrije iz
rezerv in ustreznega revalorizacijskega po-
pravka rezerv na dan 1. 1. 2000.

3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
je predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me naslednje spremembe in dopolnitve sta-
tuta družbe:

a) Prvi odstavek 13. člena statuta se črta.
b) Dejavnosti v 2. členu statuta se uskla-

dijo z veljavno standardno klasifikacijo dejav-
nosti.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
besedilo statuta uskladi s sprejetimi spre-
membami in dopolnitvami statuta in izdela
njegovo prečiščeno besedilo.

4. 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 družbo Podboršek d.o.o., Ulica Gradni-
kove brigade 4, 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.

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 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.

Premogovnik Velenje, d.d.,
direktor

doc. dr. Franc Žerdin

Ob-28866
Na podlagi 41. člena statuta družbe SŽ –

Projektivno podjetje Ljubljana, d.d., Ljublja-
na, Vilharjeva 16a, uprava sklicuje

5. skupščino delniške družbe
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana, d.d.

ki bo dne 3. 7. 2000 ob 12. uri na sede-
žu družbe v Ljubljani, Vilharjeva 16a, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine.

Za predsedujočo skupščini se izvoli:
Branka Neffat, univ. dipl. prav.

Izvolita se preštevalca glasov: Edvard
Wostner, univ. dipl. inž., Matija Jerman, univ.
dipl. inž.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Maj-
da Lokošek.

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 ugotovitvi in razpo-
reditvi dobička za leto 1999.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
je predlog sklepa uprave: čisti dobiček druž-
be za leto 1999 znaša 16,668.361,21 SIT
in ostane nerazporejen.

4. 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 družbo Plus Revizija 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.

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 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 osnovnega ka-
pitala.
SŽ - Projektivno podjetje Ljubljana, d.d.,

direktor
Dušan Zajc, univ. dipl. inž.

Ob-28873
Uprava družbe TBJ, tehnični biro Jeseni-

ce, d.d., v skladu z 283. členom ZGD in 7.
členom statuta, d.d., sklicuje

2. sejo skupščine
družbe TBJ, Tehniči biro Jesenice, d.d.,

Kidričeva 41, Jesenice,
ki bo v ponedeljek, 3. 7. 2000 ob 13. uri

na sedežu družbe na Jesenicah, Kidričeva 41.
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 Slavko Bregant, za preštevalki gla-
sov se imenujeta Jožica Potočnik in Tadeja
Zupančič. Skupščini bo prisostvovala notar-
ka Nada Svetina.

3. Obravnava in sprejem predloga sklepa
o umiku delnic z organiziranega trga v skladu
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s 54. členom zakona o trgu vrednostnih pa-
pirjev.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-
zornega sveta se sprejme sklep o umiku del-
nic z organiziranega trga v skladu s 54. čle-
nom zakona o trgu vrednostnih papirjev.

4. Seznanitev s poslovnimi rezultati druž-
be za poslovno leto 1999 ter 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.

5. Sprejem sklepa družbe o delitvi dobič-
ka družbe.

Predlog sklepa: dobiček za poslovno leto
1999, ki na dan 31. 12. 1999 znaša SIT
86.157 ostane nerazporejen.

6. Določitev revizorja.
Predlog sklepa: skupščina družbe poob-

lašča upravo družbe in nadzorni svet, da iz-
bere oziroma ne izbere revizorja glede na
sprejem predloga pod 3. točko dnevnega
reda.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjev je na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo napovejo tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje do petka,
30. 6. 2000.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 13.30.

Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

TBJ, Tehnični biro Jeseniced.d.
uprava družbe

Št. 625 Ob-28901
Uprava IMP Inženiring, montaža, pro-

izvodnja d.d. vabi delničarje na

3. redno skupščino
IMP inženiring, montaža, proizvodnja,

d.d.,
ki bo v četrtek, 6. julija 2000, ob 11. uri,

v mali dvorani v pritličju poslovne stavbe ČZP
Delo, d. d., v Ljubljani, Dunajska cesta 5.

Dnevni red
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih

organov skupščine, ugotovitev sklepčnosti-
Skupščini bo prisostvovala vabljena no-

tarka Marina Ružič Tratnik.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da

skupščina sprejme naslednji sklep: za pred-
sednika skupščine se izvoli odvetnik Tone
Marolt.

Za preštevalca glasov se izvolita: Saša
Krančan, Sonja Brelih.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1999.
V skladu z mnenjem nadzornega sveta

uprava in nadzorni svet predlagata skupščini,
da sprejme naslednji sklep: sprejme se letno
poročilo uprave za leto 1999 z mnenjem
revizorja v predloženem besedilu.

3. Delitev dobička za poslovno leto 1999.
V skladu z mnenjem nadzornega sveta

uprava in nadzorni svet predlagata skupščini,
da sprejme naslednji sklep: čisti dobiček iz
poslovnega leta 1999 v višini SIT
62,964.225,31 ostane nerazporejen.

Iz nerazporejenega dobička iz preteklih
let, ki znaša skupaj z revalorizacijo
34,084.088,10 SIT se razporedi:

a) na rezervni sklad 7,557.220 SIT,
b) nerazporejeno ostane 26,526.868,10

SIT.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslov-

no leto 2000.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da

sprejme naslednji sklep: za revizorja, ki bo
revidiral letne računovodske izkaze za po-
slovno leto 2000, imenuje družba revizijsko
družbo Plus Revizija, d.o.o.

5. Sprememba statuta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da

sprejme naslednji sklep: zaradi uskladitve z
uredbo o spremembah in dopolnitvah ured-
be o uvedbi in uporabi standardne klasifika-
cije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 89/98) se spre-
meni točka 3.0 statuta družbe IMP, d.d.,

– brišeta se dejavnosti:
7010 – poslovanje z lastnimi nepremični-

nami in
7415 – upravljanje s holding družbami
– in se dejavnosti razširijo z dejavnostmi:
šifra 7011 – organizacija izvedbe nepre-

mičninskih projektov za trg
šifra 7012 – trgovanje z lastnimi nepre-

mičninami
šifra 7415 – dejavnost holdingov
Zaradi sestave seznama delničarjev vabi-

mo delničarje, da se priglasijo do 4. 7. 2000.
Prevzem glasovnic bo pol ure pred začet-
kom skupščine. Identiteto izkažejo z osebno
izkaznico ali drugo ustrezno javno listino s
sliko ali izpisom iz registra pravnih oseb in
pooblastilom.

Letno poročilo za leto 1999 z mnenjem
nadzornega sveta o razdelitvi dobička in let-
nem poročilu ter mnenjem revizorja so delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od vključno dne 6. 6. 2000 do
6. 7. 2000 v IV. nadstropju poslovne stavbe
IMP v Ljubljani, Dunajska cesta 7, med 10.
in 12. uro.

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 predložiti družbi.

O sklepih dnevnega reda pod točko 1–4
odloča skupščina z večino oddanih glasov.
O sklepu dnevnega reda pod točko 5 odloča
skupščina s 3/4 na skupščini zastopanega
osnovnega kapitala.

Če ob prvem sklicu ne bo dosežena po-
trebna sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 11.30 namesto pr-
vega sklica. Ob ponovnem sklicu skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

IMP, d.d., Ljubljana
Vladimir Kuret, univ. dipl. inž. str.

direktor

Ob-28915
Na podlagi 7.5. člena statuta delniške

družbe “Polident” sklicujem

5. sejo skupščine
ki bo 3. 7. 2000 ob 13. uri na sedežu

družbe v Volčji Dragi.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Za predsednika skupščine se
imenuje Krušič Janka, za preštevalki glasov
Furlani Dragico in Dominko Silvano, za no-
tarko Evo Lučovnik in za zapisnikarko Švara
Anico.

2. Potrditev dnevnega reda 5. seje skupš-
čine.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.

3. Obravnava letnega poročila uprave o
poslovanju družbe v letu 1999 z mnenjem
nadzornega sveta in poročilom revizijske
hiše.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo uprave o poslovanju družbe za leto 1999 s
poročilom revizijske hiše in mnenjem nad-
zornega sveta.

4. Obravnava in odločanje o delitvi dobič-
ka za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se predlog raz-
poreditve nerazporejenega čistega dobička
v naslednjem besedilu:

a) Čisti nerazporejen dobiček iz leta 1996
se v višini 2,071.792,81 SIT na dan 1. 1.
2000 razporedi za izplačilo dividend. Reva-
lorizacijski popravek nerazporejenega dobič-
ka iz leta 1996 v višini 518.329,19 SIT se na
dan 1. 1. 2000 razporedi za plačilo divi-
dend.

b) Del čistega nerazporejenega dobička
iz leta 1998 v višini 802.391 SIT se razpore-
di za izplačilo dividend, ostalih 7,792.839,51
SIT ostane nerazporejenih. Revalorizacijski
popravek nerazporejenega dobička iz leta
1998 v višini 653.237 SIT se na dan 1. 1.
2000 razporedi za izplačilo dividend.

c) Čisti dobiček iz leta 1999 v višini
9,008.620,17 SIT ostane v celoti nerazpo-
rejen.

Dividenda za leto 1999 znaša 50 SIT bru-
to in se izplača v 90 dneh po sklepu skupšči-
ne. Upravičenci do dividende so vsi lastniki
delnic vpisani v delniško knjigo na dan 1. 7.
2000.

5. Obravnava kandidatov, določitev kandi-
datne liste in volitve članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se
izbere:

– Furlani Denis,
– Zorn Darinka,
– Štrukelj Andreja.
Skupščina se seznani s članoma nadzor-

nega sveta, predstavnikoma delavcev.
Mandat novih članov nadzornega sveta

začne teči z 21. 10. 2000.
6. Obravnava in določitev nagrad nadzor-

nega sveta.
Predlog sklepa: sejnina za člane nadzor-

nega sveta znaša 20.000 SIT neto, za pred-
sednika pa 25.000 SIT neto.

7. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za revizorja v letu 2000

se imenuje revizijska družba Podboršek.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predloge sklepov za 1., 2., 3., 4. in 6.

točko sta pripravila uprava družbe in nadzor-
ni svet, predlog sklepov za 5. in 7. točko pa
je pripravil nadzorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pra-
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vico udeležbe na skupščini in glasovalno pra-
vico lahko uresničujejo delničarji, ki v treh
dneh pred skupščino upravi družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo oziroma deponirajo
pooblastilo za zastopanje, ki mora biti pisno.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v spre-
jemni pisarni skupščine uro pred začetkom
zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni
udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih
delničarjev oziroma pooblaščencev ter prev-
zeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica
za udeležbo na skupščini ter druga gradiva.

Morebitne dodatne informacije so delni-
čarjem na vpogled na sedežu podjetja pri
Švara Anici vsak delovnik od 11. do 14. ure.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila vse pripombe ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge pi-
sno sporočijo upravi.

Uprava in nadzorni svet bosta o morebit-
nih utemeljenih predlogih sprejela svoja sta-
lišča in bosta o tem najpozneje dvanajst dni
po sklicu skupščine obvestila imenske delni-
čarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Polident, d.d.,
direktor

Ob-28916

Razširitev dnevnega reda

Na podlagi drugega odtavka 284. člena
zakona o gospodarskih družbah uprava druž-
be na zahtevo delničarjev Infond Zlat, poob-
laščena investicijska družba, d.d., Maribor,
ki je imetnik 30% vseh delnic družbe Poli-
dent, d.d., razširja dnevni red 5. skupščine
delničarjev, ki bo dne 3. 7. 2000 ob 13. uri
na sedežu družbe v Volčji Dragi (objava v tem
istem Uradnem listu RS še z dodatnima toč-
kama dnevnega reda skupaj s predlogoma
sklepov za ti točki).

1. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be statuta v predloženem besedilu:

1. člen
Točka 6.2. se spremeni, tako da se glasi:

“nadzorni svet šteje 3 člane, od katerih je z
zakonom določeno minimalno število pred-
stavnikov delavcev.

Vsi člani nadzornega sveta imajo enake
pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom
drugače določeno”.

2. člen
Za obstoječo točko 8.4. se doda nova

točka 8.5., ki se glasi: “na predlog nadzo-
renga sveta lahko skupščina odloči o ude-
ležbi uprave na delu dobička, kolikor bo do-
biček družbe, glede na celotni kapital na dan
letnega obračuna, predstavljal donos, višji
od povprečnega donosa panoge.

Višina dobička, ki se lahko deli upravi, ne
sme presegati 5% od dela dobička, ki je
namenjen za izplačilo dividend delničarjem
in hkrati ne sme presegati višine šestih bruto
plač posameznega člana uprave.

Do 1/3 dobička, namenjenega za delitev
upravi, se lahko izplača v gotovini, preosta-
nek pa v delnicah družbe po knjigovodski
vrednosti, ki so neprenosljive do preteka še-
stih mesecev od dneva prenehanja funkcije

člana uprave, oziroma do preteka petih let
od dneva pridobitve.

Udeležba uprave pri delitvi dobička in nje-
na morebitna udeležba na poslovnem izidu, v
obliki nagrade ali stimulativnega dela plače, v
skladu z določili individualne pogodbe o za-
poslitvi, se medsebojno izključujeta.”

3. člen
Za novo 8.5. točko se doda nova 8.6.

točka ki se glasi: “člani nadzornega sveta so
na podlagi sklepa skupščine lahko udeleženi
na dobičku družbe, če so izpolnjeni pogoji
za udeležbo uprave na dobičku družbe. Ude-
ležba posameznega člana ne sme presegati
ene povprečne bruto mesečne plače uprave
gospodarske družbe v zadnjem četrtletju in
se izplača v denarju.”

4. člen
Za 12.5. točko se doda 12. 6. točka:

“spremenjena 6.2. točka tega statuta se zač-
ne uporabljati z dnem začetka mandata no-
vega nadzornega sveta to je z 21. 10. 2000.”

5. člen
Ta sprememba začne veljati z dnem vpisa

v sodni register.
2. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da

dosedanjem nadzornemu svetu z 21. 10.
2000 poteče mandat, zato za člane nadzor-
nega sveta, ki zastopajo interese delničarejv
izvoli:

– Furlani Denisa,
– Štrukelj Andrejo.
Skupščina se seznani s članom nad-

zornega sveta, ki je predstavnik delavcev.
Mandat novih članov nadzornega sveta

začne teči 21. 10. 2000.
Polident, d.d., Volčja Draga

direktor

Št. 36 Ob-28917
Na podlagi določil 18. člena statuta druž-

be uprava sklicuje

6. skupščino
delniške družbe Semenarna Ljubljana,

proizvodnja in trgovina, d.d.,
ki bo v sredo, dne 5. julija 2000, ob 11.

uri na sedežu družbe, Dolenjska cesta 242,
Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1999

z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem
revizorja.

3. Sklepanje o delitvi čistega dobička us-
tvarjenega v letu 1999 in dela nerazporeje-
nega dobička iz leta 1995.

4. Imenovanje revizorja.
5. Določitev sejnin članom nadzornega

sveta.
Predlogi sklepov:
Uprava družbe in nadzorni svet predlaga-

ta k posameznim točkam dnevnega reda na-
slednje sklepe:

k točki 1: Imenuje se predsednik skup-
ščine, dva preštevalca glasov, zapisnikar in
notar ter potrdi predlagani dnevni red po
predlogu uprave;

k točki 2: Sprejme se letno poročilo o
poslovanju delniške družbe Semenarna Ljub-
ljana za leto 1999 skupaj z mnenjem revizij-
ske hiše in mnenjem nadzornega sveta v
predloženem besedilu;

k točki 3:
1. Ugotovljeni čisti dobiček družbe za le-

to 1999 znaša 7,210.343,76 SIT in se v
celoti razporedi v rezerve družbe s 1. 1.
2000.

2. V rezerve družbe se s 1. 1. 2000
razporedi tudi del nerazporejenega čistega
dobička iz leta 1995 v višini 17,771.634,90
SIT skupaj s pripisano revalorizacijo v višini
6,581.183,70 SIT;

k točki 4: Za revidiranje računovodskih
izkazov družbe za leto 2000 skupščina ime-
nuje revizijsko družbo IN Revizija, d.o.o.,
Ljubljana;

k točki 5: Sejnina za predsednika nad-
zornega sveta se določi v višini 40% in za
člane v višini 30% povprečne bruto plače v
podjetju na posamezno sejo za mesec, v
katerem je sklicana in izvedena seja nad-
zornega sveta.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, Dolenjska c. 242 v Ljubljani in sicer
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev so lahko le
pisni, obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po
objavi tega sklica ter naslovljeni na upravo
družbe.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, imetniki navadnih delnic sami ali po
svojih pooblaščencih oziroma zakonitih za-
stopnikih, če najkasneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine pisno prijavijo upravi družbe
svojo udeležbo na skupščini. Pooblaščenci
morajo hkrati z najavo poslati tudi pisna poob-
lastila. Pisna pooblastila morajo za fizične
osebe vsebovati ime in priimek ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa
ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo
ter podpis in žig pooblastitelja. Člani uprave
in nadzornega sveta se lahko udeležijo
skupščine tudi, če niso delničarji.

Pri vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno
večino oddanih glasov. Glasuje se osebno
oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu na skupščino.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 13. uri, z istim dnevnim re-
dom. Po ponovnem sklicu bo skupščina od-
ločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Dvorana v kateri bo potekala skupščina
bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. V
tem času se bodo delile glasovnice.

Semenarna Ljubljana d.d.
uprava družbe

Št. 1/2000 Ob-28918
Uprava družbe Nika, družba za uprav-

ljanje s skladi, Trg izgnancev 1a, 8250
Brežice na podlagi 10. člena statuta sklicuje

7. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne 5. 7. 2000 ob 16. uri na sede-

žu družbe in skupaj z nadzornim svetom pred-
laga naslednji dnevni red in sklepe:

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnev-
nega reda skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.

2. Izvolitev organov skupščine.
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Predlog sklepa: skupščina izvoli svoje or-
gane.

3. Poročilo o poslovanju v letu 1998 in
letu 1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1998 in 1999.

4. Razporeditev poslovnega izida.
Predlog sklepa: del izgube iz leta 1998 v

višini 199.250 tisoč SIT se pokrije v breme
rezerv in v breme revalorizacije popravka ka-
pitala. Del izgube v višini 266.517 tisoč SIT v
breme nerazporejenega dobička iz preteklih
let. Preostanek izgube iz leta 1998 v višini
78.896 tisoč SIT in izguba iz leta 1999 v
višini 5.315 tisoč SIT ostane nepokrita.

5. Sprememba firme.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

sprememba firme, ki se glasi; NIKA DUS,
poslovno svetovanje, d.d.

6. Razširitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: obstoječa dejavnost druž-

be se razširi na: – 7414 podjetniško in po-
slovno svetovanje.

7. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane

spremembe statuta; skupščina sprejme pre-
čiščeno besedilo statuta.

8. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: imenujejo se predlagani

člani nadzornega sveta.
9. Predlog poslovne politike za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se predlog po-

slovne politike za leto 2000.
10. Razno.
Skupščine se v skladu s 14. členom

statuta lahko udeležijo delničarji, ki bodo
deset dni pred zasedanjem skupščine vpi-
sani v delniško knjigo, ki jo vodi družba.
Gradivo za skupščino in prečiščeno bese-
dilo statuta bo na voljo na sedežu in v po-
slovalnici družbe deset dni pred zaseda-
njem skupščine.

Nika DU, d.d., Ljubljana
mag. Branko Šušterič, direktor

Ob-28920
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 25. točke statuta delniš-
ke družbe Elmont Bled d.d., Bled sklicujem

4. redno skupščino
družbe Elmont Bled, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 3 julija 2000 ob 10.
uri v prostorih družbe, Sp. Gorje 3a.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in izvolitev delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se imenuje Kersnik Ladislav.
Preštevalca glasov: Koblar Janez, Humer-

ca Gregor
Seji bo prisostvovala vabljena notarka Bra-

niselj Erika.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju

družbe za leto 1999.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta

predlaga uprava naslednji sklep: sprejme se
predlagano letno poročilo za leto 1999.

3. Razporeditev čistega dobička za leto
leta 1999.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
predlaga uprava naslednji sklep: nerazdelje-
ni dobiček poslovnega leta 1995 in njegov
revalorizacijski popravek v skupni vrednosti
836.142, 84 SIT se razporedi v rezerve.

Dobiček poslovnega leta 1999 v višini
36.973.531 SIT ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja za leto 2000-
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

za revizorja družbe za poslovno leto 2000 se
imenuje revizijska družba Constantia MT&D
d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan od objave sklica do 10. ure
na dan skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblasti-
lo mora biti skladno z zakonom in podano v
pisni obliki.

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih
več kot 15% vseh glasov.

Če skupščina ob objavljeni uri ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 12. uri in v istih prostorih. Na ponov-
nem sklicu bo skupščina odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Pravico udeležbe na skupščini imajo del-
ničarji, ki so vpisani pri KDD kot imetniki
delnic na 26. 7. 1999.

Vse delničarje oziroma njihove pooblaš-
čence, ki se nameravajo udeležiti skupščine
družbe, vljudno prosimo, da svojo udeležbo
predhodno pisno javijo v tajništvo družbe in
sicer najkasneje tri dni pred pričetkom skupš-
čine. Nenajavljeni delničarji ne bodo imeli
pravice udeležbe na skupščini.

Elmont Bled, d.d.,
uprava

direktor Janez Žnidar

Ob-28922
Na podlagi prvega odstavka 18. člena

statuta delniške družbe Aerodrom Ljubljana,
d.d., uprava družbe Aerodrom Ljubljana,
d.d., vabi delničarje na

4. sejo skupščine
delniške družbe Aerodrom Ljubljana,

d.d.,
ki bo v sredo, 5. 7. 2000 ob 12. uri v

dvorani hotela Bor – grad Hrib v Preddvoru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna in se izvolijo predlagani organi
skupščine.

2. Letno poročilo.
Predlog sklepa: na predlog uprave ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme letno poročilo za leto 1999 z
mnenjem revizorja.

3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se čisti
dobiček družbe po revidiranem izkazu uspe-
ha za poslovno leto 1999 po stanju na dan
31. 12. 1999, ki znaša 1.000,627.314 SIT
razporedi:

– za rezerve družbe: 200,125.463 SIT,
– za dividende prednostnim in navadnim

delničarjem: 496,720.068 SIT,
– del dobička za člane uprave:

17,751.429 SIT,
– za nerazporejeni dobiček:

286,030.354 SIT.
Nerazporejeni dobiček družbe po zaključ-

nem računu za leto 1994, ki v revalorizirani
vrednosti na dan 31. 12. 1999 znaša
48,369.659 SIT, se razporedi:

– za rezerve družbe: 2,203.896 SIT,
– za dividende prednostnim in navadnim

delničarjem: 46,165.763 SIT.
Dividende v skupnem znesku

542,885.831 SIT se izplačajo v enkratnem

znesku, najkasneje v roku treh mesecev po
sprejemu sklepa skupščine vsem delničar-
jem, ki so na dan 7. 7. 2000 vpisani v delniš-
ko knjigo pri Centralni klirinško-depotni druž-
bi, d.d., Ljubljana. Lastnikom prednostnih
participativnih delnic pripada dividenda v viši-
ni 150,28 SIT bruto po delnici, lastnikom
navadnih delnic pa 136,00 SIT bruto  po
delnici oziroma 102,00 SIT neto po delnici.

4. Temelji poslovne politike in finančni na-
črt družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme temelje poslovne politike in fi-
nančni načrt družbe za leto 2000 v predlaga-
nem besedilu.

5. Načrt razvoja družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave ob po-

zitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina
sprejme načrt razvoja družbe za leto 2000.

6. Sklep o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina imenuje za revizorja za po-
slovno leto 2000 revizijsko družbo KPMG
Slovenija d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.

7. Nagrade za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupš-

čina določi sejnino predsednika nadzornega
sveta v višini 85.000 SIT neto, za člane nad-
zornega sveta pa 60.000 SIT neto za ude-
ležbo na posamezni seji.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe
v informativni pisarni, vsak delovni dan od
ponedeljka do petka od 12. do 13. ure od
dneva objave dnevnega reda, do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda naj bodo obraz-
loženi in vloženi v pisni obliki v roku 7 dni po
objavi tega sklica v tajništvu družbe Aero-
drom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik 130 A, 4210
Brnik-aerodrom.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knji-
go pri Centralni klirinško-depotni družbi, d.d.,
dne 30. 6. 2000, ki bodo sami ali preko
svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščen-
cev pisno prijavili svojo udeležbo na skupšči-
ni najmanj 3  dni pred dnem sklica skupšči-
ne, oziroma najkasneje do 3. 7. 2000 do
12. ure na naslov: Aerodrom Ljubljana, d.d.,
Informativna pisarna, Zg. Brnik 130 A, 4210
Brnik-aerodrom.

Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi
obvezno priložiti pisno dokazilo o pooblasti-
tvi in zakonitem zastopanju.

Na skupščini se odloča o objavljenih pred-
logih sklepov po posameznih točkah dnev-
nega reda. Vsaka delnica daje delničarjem
en glas. O vseh točkah dnevnega reda se
glasuje z glasovnicami, ki jih prejme delničar
ob pristopu na skupščino. Sklepi se spreje-
majo z navadno večino oddanih glasov.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan ob
13. uri v istih prostorih. Na ponovnem zase-
danju skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Udeležence vljudno naprošamo, naj pri-
dejo na skupščino najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, da bodo pravočasno s
podpisom potrdili svojo prisotnost, prevzeli
potrebno gradivo za glasovanje in se z oseb-
nimi dokumenti identificirali.

Aerodrom Ljubljana, d.d.
uprava družbe
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Ob-28923
Na podlagi prvega in drugega odstavka

283. člena zakona o gospodarskih družbah
in 4. odstavka 19. člena statuta delniške
družbe Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljublja-
na, Dunajska 56, uprava družbe sklicuje

8. sejo skupščine
delniške družbe Pozavarovalnica Sava,

d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, 6. 7. 2000, ob 12. uri, na

sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 56, (v
veliki sejni sobi v 9. nadstropju – vhod Dunaj-
ska 58).

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsed-

nika, imenovanje notarja, izvolitev prešteval-
ca glasov, ugotovitev sklepčnosti in sprejem
dnevnega reda.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-
ta: skupščina izvoli predsednika skupščine,
imenuje notarja, izvoli preštevalca glasov,
ugotovi sklepčnost in sprejme dnevni red, v
skladu s predlogom sklicatelja skupščine.

2. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: spremeni se prvi in tretji

odstavek 5. člena statuta Pozavarovalnice
Sava, d.d., tako da se glasi:

a) prvi odstavek 5. člena: “Osnovni kapi-
tal pozavarovalnice znaša 10,500.000 SIT
in je razdeljen na 10.500 navadnih (rednih
delnic).”,

b) tretji odstavek 5. člena: “Nominalna
vrednost delnice znaša 1.000 SIT.”.

3. Sprejem letnega poročila o poslovanju
pozavarovalnice v letu 1999 (z mnenjem re-
vizorja).

Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-
ta: sprejme se letno poročilo o poslovanju
pozavarovalnice v letu 1999.

4. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1999.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-
ta: sprejme se sklep o delitvi dobička za leto
1999.

5. Določitev nagrade za predsednika in
člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave: sprejme se sklep
o višini nagrade, ki pripada predsedniku in
članom nadzornega sveta po podanem pred-
logu.

6. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina imenuje predlagano pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2000.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini družbe: skupšči-

ne se lahko udeležijo delničarji, njihovi poob-
laščenci ali zakoniti zastopniki. Pravico do
udeležbe in glasovanja na skupščini imajo
delničarji, ki bodo na dan 3. 7. 2000 vpisani
v delniško knjigo, ki jo vodi KDD.

Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo napove-
dati najpozneje tri dni pred sejo skupščine
na naslovu družbe. Družba bo upoštevala
pisne prijave, ki bodo prispele do ponedelj-
ka 3. 7. 2000, oziroma bodo do tega dne
poslane s priporočeno pošiljko.

Udeležence vabimo, da se ob prihodu na
skupščino uro pred začetkom seje prijavijo
predstavniku družbe na kraju, kjer bo seja ter
s podpisom seznama prisotnih delničarjev
potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prev-
zamejo glasovalne lističe. Za udeležbo na
skupščini se pooblaščenci izkažejo s pisnim

pooblastilom, ki ga ravno tako posredujejo
naslovu družbe do 3. 7. 2000, oziroma bo
tega dne poslano s priporočeno pošiljko.

Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je na voljo v tajništvu družbe vsak delovni dan
od 12. do 13. ure, od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Uresničevanje glasovalne pravice
Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje

en glas. Ne glede na število delnic, ki jih ima
posamezni delničar, noben delničar ne more
imeti več kot 10% skupnega števila glasov
vseh delničarjev.

Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nas-

protne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda sporočijo pisno z obrazložitvijo,
na sedež družbe v sedmih dneh od dneva
objave sklica.

Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupšči-

na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne uro pozneje, to je ob
13. uri. V tem primeru bo skupščina sklepč-
na ne glede na število prisotnih delnic.

Pozavarovalnica Sava, d.d.
uprava

Ob-28939
Na podlagi določila 7.3. točke statuta del-

niške družbe TEOL, Kemična industrija, d.d.,
Ljubljana sklicujemo

4. sejo skupščine
delniške družbe TEOL, Kemična

industrija d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, 13. julija 2000 ob 13. uri

v prostorih družbe Teol d.d., Tovarniška 48
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti ter izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvolijo se predlagani predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov.

2. Sprejem poslovnega poročila z revizij-
skim poročilom za poslovno leto 1999 na
predlog uprave in mnenja nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo in revizijsko poročilo za poslovno leto
1999 na predlog uprave in mnenja nadzor-
nega sveta.

3. Sprejem sklepa o kritju izgube za leto
1999 in kritju revalorizacijskega popravka iz-
gube iz preteklih let na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me sklep o pokrivanju izgube iz leta 1999 v
višini 141,445.591,72 SIT in o pokrivanju
revalorizacijskega popravka izgube iz prete-
klih let v višini 44,455.604,90 SIT, skupaj
185,901.196,62 SIT. Izguba se pokriva v
vrednosti na dan 1. 1. 2000 v breme nasled-
njih sestavin kapitala:

Revalorizacijskega popravka rezerv v viši-
ni 41,880.331,50 SIT,

Revalorizacijskega popravka prenesene-
ga dobička v višini 91.901,50 SIT,

Revalorizacijskega popravka osnovnega
kapitala v višini 143,928.963,62 SIT,

Skupaj za pokrivanje izgube v višini
185,901.196,62 SIT.

4. Imenovanje revizorja za revizijo raču-
novodskih izkazov za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: za revizijo računovodskih
izkazov za poslovno leto 2000 se na podlagi

predloga nadzornega sveta imenuje revizij-
sko hišo KPMG, Slovenija, d.o.o., Ljubljana

5. Odstop člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi odstopne izja-

ve se z dnem skupščine razreši članico nad-
zornega sveta Marto Gorjup Brejc.

6. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za novega člana nadzor-

nega sveta se imenuje mag. Emil Vizovišek.
7. Določitev nagrad za člane nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sve-

ta pripada sejnina za udeležbo na sejah nad-
zornega sveta:

– predsedniku nadzornega sveta pripada
sejnina kot ostalim članom nadzornega sveta
povečana za 50% neto,

– ostalim članom nadzornega sveta
40.000 SIT neto.

Skupščine družbe se lahko udeležijo del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila za
zastopanje na skupščini družbe je potrebno
deponirati v kadrovski službi družbe na To-
varniški 48 vsaj tri dni pred sejo skupščine
družbe. Prosimo, da vsak delničar ali njegov
pooblaščenec prijavi svojo udeležbo na
skupščini družbe vsaj tri dni pred zaseda-
njem skupščine v pisni obliki, to je vključno
do 10. 7. 2000.

Udeleženci skupščine se prijavijo ob pri-
hodu na skupščino pred vstopom v sejno
dvorano, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.

Popolno gradivo za 4. sejo skupščine
družbe in prijavnice za 4. sejo skupščine
družbe so delničarjem na voljo in vpogled v
kadrovski službi družbe v Ljubljani, Tovarniš-
ka 48, in sicer vsak delovni dan po objavi
sklica skupščine od 13. do 14. ure.

Vabljene delničarje prosimo, da uteme-
ljene nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda pisno sporočijo v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine družbe
ter ji tako omogočijo pravočasno pripravo
njenih stališč.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo sklicala nova
seja skupščine z istim dnevnim redom iste-
ga dne, t.j. 13. julija ob 15. uri v istem
prostoru. Na ponovnem zasedanju bo
skupščina odločala ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

TEOL, d.d., Ljubljana
uprava in nadzorni svet družbe

Ob-29011
Na podlagi 43. člena statuta družbe Sava-

projekt, d.d., Krško uprava družbe sklicuje

3. sejo skupščine družbe,

ki bo v četrtek, 6. julija 2000, ob 12. uri v
prostorih Občine Krško – sejna soba D.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovljena je sklepčnost

skupščine. Izvoli se predsednik skupščine in
dva preštevalca glasov. Vabljeni notar je pri-
soten.

2. Obravnava in sprejem letnega poročila
o poslovanju družbe v letu 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta ter poročila revizorja, se sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe v letu 1999 v
predlaganem besedilu.
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3. Obravnava in odločanje o razdelitvi do-
bička.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička.

4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba

statuta po predlogu uprave in nadzornega
sveta v predlaganem besedilu.

5. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za imenovanje revizorja

za poslovno leto 2000 skupščina zadolži nad-
zorni svet, ki izbere najugodnejšega ponud-
nika.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo, o katerem sklepa skupščina je

na vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be vsak delovni dan od 8. do 10. ure v
tajništvu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji ,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mora
svojo udeležbo na skupščini pisno najaviti
upravi družbe najkasneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati
z najavo poslati tudi pisno pooblastilo.

Delničarje prosimo, da morebitne nasprot-
ne predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi družbe. Uprava in
nadzorni svet bosta o utemeljenih predlogih
najpozneje 12 dni po sklicu skupščine obve-
stila delničarje, ki imajo več kot 5% delnic.

Delničarje obveščamo, da bo dvorana od-
prta uro pred začetkom zasedanja. Ob pri-
hodu so najavljeni udeleženci dolžni podpi-
sati seznam prisotnih udeležencev ter prev-
zeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica
za udeležbo na skupščini in druga gradiva.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna (prvi sklic), se počaka pol ure. Čez
pol ure bo skupščina pričela z delom ne
glede na število prisotnih delnic (drugi sklic).

Savaprojekt d.d., Krško
uprava

Ob-29018
Na temelju četrtega odstavka 22. člena

statuta delniške družbe Žito Gorenjka, d.d.,
in v skladu z določbami zakona o gospodar-
skih družbah sklicujemo

3. sejo skupščine,

ki bo v torek, dne 4. 7. 2000, z začetkom
ob 10. uri v prostorih družbe v Lescah, Rož-
na dolina 8, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, imenovanje de-
lovnih teles skupščine in ugotovitev sklepč-
nosti.

Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Nevena Tea
Gorjup, za preštevalca glasov pa Igor Vuk iz
podjetja RR&CO d.o.o.Koper in Darja Až-
man.

Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Skupščina se seznani, da seji skupščine

prisostvuje notar Vojko Pintar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo za leto 1999 s prilo-
ženim revizijskim poročilom.

3. Sprejem predloga o razporeditvi do-
bička

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme predlagani sklep o razporeditvi do-
bička, ugotovljenega po revidiranih računo-
vodskih izkazih za leto 1999, in delitev dela

nerazporejenega dobička iz preteklih let, ka-
kor sledi:

1. Čisti dobiček, ugotovljen po revidi-
ranih računovodskih izkazih za leto 1999 v
višini 89,660.136 SIT ostane nerazporejen.

2. Revalorizirani preneseni čisti dobi-
ček iz leta 1994 znaša 22,952.244,55 SIT.

– del prenesenega čistega dobička iz
leta 1994 v višini 21,125.000 SIT se nameni
za izplačilo dividend v letu 2000. Bruto divi-
denda znaša 25 SIT na delnico. Pravico do
izplačila dividende imajo delničarji, ki so na
dan 30. 6. 2000 vpisani v delniško knjigo
družbe. Dividende se izplačajo v 90 dneh od
sprejetja sklepa na skupščini.

– preostanek revaloriziranega prene-
senega čistega dobička iz leta 1994 v višini
1,827.244,55 SIT se razporedi na rezerve
podjetja.

3. Delitev se evidentira v poslovnih knji-
gah družbe z dnem 1. 1. 2000.

4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-

zornega sveta se sprejmejo predlagane spre-
membe statuta.

5. Imenovanje novega člana NS, ki zasto-
pa interese delničarjev.

Ugotovi se, da je član nadzornega sveta
Mihael Ham odstopil.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se od dne 4. 7. 2000 do konca man-
data tega nadzornega sveta to je do 15. 7.
2002 imenuje za člana nadzornega sveta
Diano Sedmak.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2000 imenuje revizorska hiša Pricewaterhou-
seCoopers, d.d., iz Ljubljane.

7.»Pripojitev Pekarne Kranj podjetje za
proizvodnjo kruha in peciva d.d., Cesta na
okroglo 3, Naklo.

Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
družbe Žito Gorenjka, proizvodnja pekarskih
in konditorskih izdelkov, d.d., predlagata
skupščini družbe, da sprejme naslednji sklep:

1. Potrdi se pogodba o pripojitvi druž-
be Pekarna Kranj, podjetje za proizvodnjo
kruha in peciva, d.d., k družbi Žito Gorenjka,
proizvodnja pekarskih in konditorskih izdel-
kov, d.d., z vsebino ter v tekstu kot izhaja iz
sklenjene pogodbe, pregledane s strani pri-
pojitvenega revizorja ter se na njeni podlagi
družba Pekarna Kranj, podjetje za proizvod-
njo kruha in peciva, d.d., pripoji k družbi Žito
Gorenjka, proizvodnja pekarskih in konditor-
skih izdelkov, d.d., .

2. Zaradi uresničitve pravice imetnikov
delnic družbe Pekarna Kranj, podjetje za proi-
zvodnjo kruha in peciva, d.d., (prevzete druž-
be) do zamenjave teh vrednostnih papirjev
za delnice družbe Žito Gorenjka, proizvodnja
pekarskih in konditorskih izdelkov, d.d.,
(prevzete družbe) v postopku pripojitve prev-
zete družbe k prevzemni družbi se izvede
pogojno povečanje osnovnega kapitala druž-
be Žito Gorenjka, proizvodnja pekarskih in
konditorskih izdelkov, d.d., z izdajo novih
delnic družbe.

3. Firma izdajatelja delnic je: Žito Go-
renjka, proizvodnja pekarskih in konditorskih
izdelkov, d.d.; skrajšana firma izdajatelja se
glasi: Žito Gorenjka, d.d., .

4. Osnovni kapital družbe Žito Gorenj-
ka, d.d., ki znaša po stanju na dan sprejema
tega sklepa 845,000.000 SIT, se lahko na
podlagi tega sklepa poveča največ v skup-
nem nominalnem znesku 123,484.000 SIT.

5. Za nominalni znesek pogojno pove-
čanega osnovnega kapitala družbe, navede-
nega v 4. točki tega sklepa, se lahko izda
največ 123.484 navadnih, imenskih, prosto
prenosljivih delnic družbe Žito Gorenjka,
d.d., z nominalno vrednostjo ene delnice
1.000 SIT.

Skupna nominalna vrednost celotne iz-
daje delnic družbe po tem sklepu lahko zna-
ša največ 123.484.000 SIT.

6. Značilnosti novo izdanih delnic druž-
be so:

– delnice se glasijo na ime (so imen-
ske);

– delnice so navadne, prosto prenos-
ljive;

– njihovim imetnikom dajejo pravico do
udeležbe pri upravljanju družbe;

– njihovim imetnikom dajejo pravico do
dela dobička (dividenda);

– njihovim imetnikom dajejo pravico do
ustreznega dela preostalega premoženja po
likvidaciji ali stečaju družbe.

Delnice bodo izdane v obliki nemate-
rializiranih vrednostnih papirjev skladno z do-
ločbami zakona o nematerializiranih vrednost-
nih papirjih – ZNVP (Uradni list RS št.
23/99).

Z novo izdanimi delnicami družbe Žito
Gorenjka, d.d., njihovi imetniki do pridobitve
dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papir-
jev (ATVP) za organizirano trgovanje ne sme-
jo trgovati na organiziranem trgu vrednostnih
papirjev, niti jih kako drugače javno ponujati.

Na podlagi tega sklepa novo izdane
delnice družbe sodelujejo v dobičku celega
poslovnega leta, v katerem je bil ta sklep
sprejet.

Novo izdane delnice ne sodelujejo v
dobičku celega poslovnega leta, v katerem
je bil ta sklep sprejet, v primeru, da bi upravi-
čenci do njihove pridobitve predhodno, ter
za isto poslovno leto, že sodelovali v dobičku
družbe Pekarna Kranj, d.d., z delnicami te
družbe.

7. Skupni emisijski znesek po tem skle-
pu novo izdanih delnic družbe Žito Gorenjka,
d.d., se določi na podlagi opravljene zame-
njave delnic družb, ki se združujeta po me-
njalnem razmerju kot je bilo ugotovljeno ter
dogovorjeno za potrebe postopka združitve
družb ter znaša 0,5882 navadne delnice
družbe Pekarna Kranj, d.d., za 1 navadno
delnico družbe Žito Gorenjka, d.d..

Skupni emisijski znesek celotne izdaje
delnic po tem sklepu lahko znaša največ
381.393.635,60 SIT.

8. Delnice družbe, izdane v skladu s
tem sklepom, bodo upravičenci vplačevali s
stvarnimi vložki.

Predmet stvarnega vložka so navadne,
imenske delnice družbe Pekarna Kranj, d.d.,
z nominalno vrednostjo 1.000 SIT/delnica.
Revidirana vrednost stvarnega vložka kot je
bila ugotovljena za potrebe postopka združi-
tve družb Žito Gorenjka, d.d. in Pekarna
Kranj, d.d., znaša 5.695,02 SIT/delnica.

Glede na kriterije, navedene v 9. točki
tega sklepa, bo predmet stvarnega vložka
lahko skupaj največ 72.633 navadnih imen-
skih delnic družbe Pekarna Kranj d.d., v
skupni nominalni vrednosti 72,633.000 SIT,
katerih skupna vrednost kot stvarnih vložkov
znaša 413,646.387,66 SIT.

9. Upravičenci do vpisa ter pridobitve
delnic, izdanih v postopku pogojnega pove-
čanja osnovnega kapitala družbe po tem skle-
pu so vsi delničarji družbe Pekarna Kranj,
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d.d., razen delničarja Žito Gorenjka, d.d., ter
družbe Pekarna Kranj, d.d., (lastne delnice),
ki bodo na presečni dan, ko se izvede zame-
njava delnic, imetniki vsaj ene navadne delni-
ce družbe Pekarna Kranj, d.d., navedene v
točki 8. tega sklepa. Imetništvo – za status
upravičenca do vpisa – delnic družbe, ki se
prevzema, se ugotavlja po vpisih na evidenč-
nih računih pri Klirinško depotni družbi (KDD)
na presečni dan.

Na podlagi tega sklepa ter v skladu z
določbami sklenjene Pogodbe o pripojitvi bo
vsak upravičenec za vsako izročeno delnico
družbe Pekarna Kranj, d.d., kot stvarnega
vložka, katerega revidirana vrednost znaša
5.695,02 SIT, prejel 1,7 novo izdanih delnic
družbe Žito Gorenjka, d.d., z nominalno vred-
nostjo 1.000 SIT.

10. Povečanje osnovnega kapitala
družbe Žito Gorenjka, d.d.. prične veljati z
dnem vpisa tega sklepa o pogojnem poveča-
nju v sodni register.

11. Za prilagoditev določb statuta druž-
be Žito Gorenjka, d.d.. po dejanskem pove-
čanju osnovnega kapitala družbe, kot bo iz-
vedeno na podlagi ter v skladu s tem skle-
pom (skupni znesek pogojno povečanega
kapitala družbe), pooblašča skupščina nad-
zorni svet družbe Žito Gorenjka, d.d..

8. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-

zornega sveta se poveča sklad lastnih delnic
za dodatnih 5% osnovnega kapitala tako, da
znaša največ 10%, to je 84,500.000 SIT.
Sklad se oblikuje iz prostih sredstev rezerv
za namene opredeljene v 240. členu ZGD.
Nadzorni svet s pravili določi poslovanje skla-
da lastnih delnic družbe.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo delničarji, ki bodo na dan
30. 6. 2000 vpisani v delniško knjigo pri
KDD Centralna klirinško depotna družba,d.d.
Ljubljana.

Delničarji in pooblaščenci morajo svojo
udeležbo na skupščini pisno prijaviti na se-
dežu družbe najkasneje tri dni pred sejo.

Delničarji se morajo pred sejo skupščine
izkazati z osebnim dokumentom, pooblaš-
čenci pa z osebnim dokumentom in pisnim
pooblastilom.

Gradivo
Gradivo za skupščino s spremembami

statuta in pripojitveno pogodbo bo na voljo
na sedežu družbe vsak delovni dan od 12.
do 14. ure do zasedanja skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarji morajo morebitne nasprotne

predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočiti upravi v enem tednu po
objavi.

Ponovno zasedanje skupščine
Skupščina veljavno odloča, če so na njej

prisotni delničarji oziroma njihovi pooblaš-
čenci, ki predstavljajo 15% vseh glasov. Če
skupščina ne bo sklepčna, je naknadno seja
skupščine istega dne uro kasneje, to je ob
11. uri. Skupščina bo v tem primeru veljavno
odločala ne glede na število prisotnih delnic.

Žito Gorenjka, d.d.
uprava

Ob-29019
Na podlagi 7.6. točke statuta družbe IMP

Montaža Koper, d.d., ulica 15. maja 21, Ko-
per, uprava – direktor družbe IMP Montaža
Koper, d.d., sklicuje

4. sejo skupščine
družbe IMP Montaža Koper d.d.,

ki bo 3. 7. 2000 ob 13. uri v kraju sedeža
družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se iz-

volijo delovna telesa skupščine in imenuje
notar za sestavo notarskega zapisnika.

3. Poslovno poročilo o poslovanju druž-
be v letu 1999 in mnenje revizorja

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta in revizorja se
sprejme letno poročilo o poslovanju družbe v
letu 1999.

4. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta ostane či-
sti dobiček poslovnega leta 1999 nerazpo-
rejen, nerazporejeni dobiček preteklih let do
vključno leta 1996 s pripisanim revalorizacij-
skim učinkom se razporedi v rezerve.

5. Obravnava in sprejem sklepa o zmanj-
šanju osnovnega kapitala z umikom delnic.

Predlog sklepa: sprejme se predlog upra-
ve s soglasjem nadzornega sveta o zmanjša-
nju osnovnega kapitala po pravilih rednega
zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom del-
nic.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: revidiranje poslovnih iz-
kazov za leto 2000 se poveri revizorski hiši
Reset d.o.o. Portorož, Liminjanska 96, 6320
Portorož.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas tra-

janja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini ima-
jo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaš-
čenci, v korist katerih so delnice delniške
družbe vknjižene v delniški knjigi, ki jo vodi
delniška družba, na dan 31. 5. 2000 in ki
bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine družbi pisno prijavili udeležbo.

Vljudno prosimo udeležence, da se prija-
vijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s pod-
pisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gra-
divo, potrebno za glasovanje.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe od 31.
5. 2000 do 30. 6. 2000, in sicer vsak delav-
nik od 13. do 15. ure.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 14. V tem primeru
bo skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.

IMP Montaža Koper, d.d.,
uprava – direktor

Jože Cetinski

Št. 2000/45 Ob-29047
Na podlagi točke 7.3 statuta družbe in

skladno z določbami zakona o gospodarskih
družbah uprava družbe Intertrade ITS d.d.,
informacijske in računalniške storitve, 1000
Ljubljana, Kolodvorska 9, sklicuje:

3. skupščino
delniške družbe Intertrade ITS d.d.,
ki bo v četrtek, 6. julija 2000, ob 12.

uri v prostorih hotela Austrotel v Ljubljani,
Miklošičeva 9, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti in imenovanje delovnih organov.

Predlog sklepa: na predlog uprave se:
– za predsednika skupščine imenuje Go-

razd Strobl,
– za preštevalca glasov imenujeta Hermi-

na Močnik in Edvard Rajgl.
Zasedanju bo prisostvovala vabljena no-

tarka Nada Kumar.
2. Obravnava in odločanje o letnem poro-

čilu za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano poslovno poročilo za leto 1999, sku-
paj z mnenjem revizijske hiše Plus Revizija,
d.o.o., in mnenjem nadzornega sveta.

3. Obravnava in odločanje o razporeditvi
dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme sklep:

– da se nerazporejeni čisti dobiček iz po-
slovnega leta 1998 v višini 71,528.059,13
SIT v celoti uporabi za izplačilo dividend,

– da se revalorizacijski popravek dobička
v višini 16,671.940,87 SIT razporedi na na-
slednji način:

– 13,071.940,87 SIT se uporabi za
izplačilo dividend,

– 3,600.000 SIT se izplača članom
nadzornega sveta kot nagrado za njihovo
delo,

– da se dobiček iz poslovnega leta 1999
v višini 204,703.774,74 SIT v celoti zadrži
kot nerazporejeni dobiček iz poslovnega leta
1999,

– da je do dividende v bruto znesku 60
SIT upravičen delničar, ki je vpisan v delniški
knjigi pri Klirinško depotni družbi na dan
11. 7. 2000,

– da se bodo dividende začele izplačeva-
ti najpozneje dne 1. 9. 2000.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina imenuje za revidiranje raču-
novodskih izkazov družbe za poslovno leto
2000 revizijsko hišo Plus Revizija d.o.o. iz
Ljubljane, Bežigrad 1.

5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme naslednje spremembe statuta
družbe:

a) v točki 4.1 se znesek osnovnega kapi-
tala zmanjša na 1.410,000.000 SIT in števi-
lo delnic na 1,410.000,

b) črtajo se točke 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 in
4.7  ter celo poglavje »Pravice in obveznosti
imetnikov delnic na podlagi določb ZLPP«,
doda se točka 4.3 z besedilom: »Delnice so
izdane v nematerializirani obliki. Delniško knji-
go vodi Klirinško depotna družba d.d. Ljub-
ljana.«, ostale točke četrtega poglavja pa se
ustrezno preštevilčijo;

c) črta se točka 7.5, ostale točke sedme-
ga poglavja pa se ustrezno preštevilčijo.

6. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom delnic.

Predlog sklepa: ker ima družba glede na
obseg poslov in druge naloge preveč kapita-
la, skupščina na predlog uprave in ob pozitiv-
nem mnenju nadzornega sveta sprejme sk-
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lep o zmanjšanju osnovnega kapitala na na-
slednji način:

– zmanjšanje osnovnega kapitala se izve-
de po določbah 356. do 358. člena ZGD z
umikom 150.000 lastnih delnic, pridobljenih
na podlagi sedme alinee prvega odstavka
240. člena ZGD s sredstvi iz sklada lastnih
delnic,

– v sklad lastnih delnic se prenese del
rezerv, skupaj z revalorizacijskimi popravki, v
višini 270,000.000 SIT,

– uprava bo pridobivala lastne delnice
skladno z določbami pravilnika o poslovanju
z lastnimi delnicami,

– na podlagi prvega odstavka 306. člena
ZGD skupščina pooblasti nadzorni svet, da
po pridobitvi navedenih 150.000 lastnih del-
nic izvede spremembo statuta v smislu us-
kladitve njegovega besedila s predmetno od-
ločitvijo o zmanjšanju osnovnega kapitala.

7. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina na podlagi od-
stopnih izjav z dne 24. 5. 2000 in 25. 5.
2000 razreši namestnika predsednika nad-
zornega sveta Rajka Reška in predsednika
nadzornega sveta Bojana Banfija ter na pred-
log nadzornega sveta izvoli za članici nadzor-
nega sveta za obdobje štirih let Metko Kan-
drič in Mirjano Dimc Perko.

8. Vprašanja in pobude delničarjev
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled vsak delovnik od 10. do 12. ure pri
upravi družbe v Ljubljani, Leskoškova 6, pri
Gorazdu Stroblu, poslovnem sekretarju
družbe.

Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge lahko del-

ničarji sporočijo upravi v sedmih dneh od
dneva objave sklica skupščine, vendar le pi-
sno in z ustrezno obrazložitvijo.

Udeležba in glasovalna pravica
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
so vpisani v delniški knjigi pri Klirinško depot-
ni družbi na dan 3. 7. 2000, oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Udele-
ženci naj osebno ali s priporočenim pismom
vsaj tri dni pred skupščino deponirajo pri
poslovnem sekretarju družbe ustrezno prija-
vo oziroma pooblastilo.

Prevzem glasovalnih lističev
Pozivamo delničarje, pooblaščence in za-

stopnike, da vsaj pol ure ure pred začetkom
zasedanja skupščine v predprostoru potrdijo
svojo prisotnost ter z osebno izkaznico ali z
drugim ustreznim identifikacijskim dokumen-
tom prevzamejo glasovalne lističe in gradivo.

Sklepčnost skupščine
Skupščina veljavno odloča, če je prisot-

nih več kot 15 odstotkov glasov. Če skupšči-
na ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje skupščine z istim dnevnim re-
dom naslednjega dne ob isti uri na mestu
prvega sklica. Ob ponovnem sklicu bo skupš-
čina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Intertrade ITS, d.d.,
informacijske in računalniške storitve

Ljubljana
Franc Bergant

direktor

Ob-29130
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in na podlagi 7.2. točke

statuta družbe Pogrebno podjetje Maribor,
d.d., Cesta XIV. divizije 39a, Maribor, skli-
cujem

4. skupščino
delniške družbe Pogrebnega podjetja

Maribor, d.d.
Skupščina bo v petek, 7. 7. 2000, s pri-

četkom ob 11. uri v prostorih Obrtne zborni-
ce Maribor, Titova 63, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in potrditev predlaganega dnev-
nega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in potrdi predlagani dnevni red.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupšči-

ne se izvoli Cussigh Danica, za preštevalca
glasov Jakofčič Anton in Lorber Srečko. Seji
bo prisostvoval izbrani notar Friderik Bukovič.

3. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme revidirano letno poročilo druž-
be za leto 1999.

4. Razporeditev dobička iz poslovnega le-
ta 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sklene, da ostane čisti dobiček v višini
9,539.746,05 SIT nerazporejen.

5. Spremembe statuta družbe Pogrebno
podjetje Maribor, d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta družbe Pogrebno pod-
jetje Maribor, d.d.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za pooblaščenega
revizorja za leto 2000 revizijsko hišo Loris,
revizija in storitve, d.o.o., Trg 4. julija 67,
Dravograd.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se prija-
vijo osebno ali s priporočeno pošiljko dosta-
vijo družbi, tako da jo ta prejme najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo najmanj 30 minut 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.

Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge naj delni-

čarji pošljejo upravi družbe v 7 dneh po obja-
vi sklica skupščine.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedanem času ne

bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 13. uri v istih prostorih. Po ponov-
nem sklicu bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za odločanje na skupščini
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem vsak dan na upra-
vi družbe, Cesta XIV. Divizije 39a, Maribor,
od 31. 5. 2000 dalje med 10. in 12. uro v
tajništvu družbe.

Pogrebno podjetje Maribor, d.d.,
uprava družbe

direktor Franc Podrekar

Ob-29042
Na podlagi 288. člena zakona o gospo-

darskih družbah uprava Pinus TKI d.d.
2327 Rače, Grajski trg 21, objavlja

nasprotni predlog

delničarja Slovenska odškodninska druž-
ba d.d, Mala ul. 5, 1000 Ljubljana, k pred-
loženemu dnevnemu redu – predlaganim
točkam 6., 7. in 8. in predlogu sklepa pod
4. točko dnevnega reda 8. skupščine druž-
be, sklicane za dne 21. 6. 2000 ter obve-
šča delničarje o svojem stališču in stališču
nadzornega sveta:

1. Sprememba v predloženem dnevnem
redu

Predlog sklepa:
1.1. šesta in sedma točka dnevnega re-

da se črtata v celoti.
1.2. Predlagana 8. točka dnevnega re-

da se razdeli v dva dela, in sicer v:
– seznanitev delničarjev z izvedenim umi-

kom delnic, ki naj se kot nova 6. točka
vnese v predloženi dnevni red in

– odgovori na postavljena vprašanja.
1.3. Predložena 8. točka postane 7. toč-

ka istega dnevnega reda: odgovori na po-
stavljena vprašanja.

2. V 4. točki dnevnega reda: sprejem
sklepa o delitvi oziroma razporeditvi dobič-
ka za leto 1999 se podaja naslednji:

Predlog sklepa: črta se besedilo tretjega
odstavka predloga sklepa, ki ga je predloži-
la uprava in se vnese novo besedilo istega
odstavka, ki glasi:

Skupni dobiček na stanje 31. 12. 1999
v višini 379,192.876,52 SIT se v celoti raz-
deli delničarjem družbe, tako, da se izpla-
čajo dividende v višini 2.558,60 SIT bruto
na delnico.

Obrazložitev
Predlagano zmanjšanje osnovnega ka-

pitala z umikom delnic, ki jih bo družba
pridobila ni transparentno, kar potrjuje iz-
vedeni nakup in umik delnic v letu 2000.
Namen, ki ga želi uprava družbe doseči, to
je povečanje donosnosti kapitala, je mož-
no doseči tudi z delitvijo nerazporejenega
dobička iz preteklih let. Po predlogu upra-
ve pa se zmanjšanje osnovnega kapitala
izvede v korist tistim delničarjem, katere
delnice bodo odkupljene, po ceni, ki je,
kot je razvidno iz dosedanjih prodaj, različ-
na za posamezne delničarje. Iz navedene-
ga izhaja, da je dobiček družbe, glede na
predlog uprave, namenjen le izbranim del-
ničarjem, kar je v škodo vlagatelju tega
predloga.

Stališče uprave in nadzornega sveta
Uprava in nadzorni svet ocenjujeta, da

so podani predlogi sklepov uprave in nad-
zornega sveta v skladu z določili zakona o
gospodarskih družbah, zato predlagata del-
ničarjem, da podprejo predloge uprave in
nadzornega sveta.

Pinus TKI, Rače, d.d.
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Razne objave

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-7/00-13 Ob-29046

Urad Republike Slovenije za varstvo konku-
rence (v nadaljevanju: urad) je 26. 5. 2000 na
podlagi priglasitve koncentracije in na podlagi
četrtega odstavka 38. člena zakona o prepreče-
vanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) sprejel sklep o
pričetku postopka presoje skladnosti koncentra-
cije družb DZS, založništvo in trgovina, d.d.,
Ljubljana, in Tehniška založba, založništvo in
tehnična kultura, d.d., Ljubljana, s pravili kon-
kurence.

Koncentracijo je izvršila družba DZS, d.d., in
sicer z nakupom in menjavo delnic Tehniške za-
ložbe Slovenije, d.d. Koncentracijo je vsebinsko
in oblikovno pravilno priglasila družba DZS, d.d.
Urad je ugotovil, da je koncentracija podrejena
določbam ZPOmK.

Z zadevnim prevzemom se bo povečal tržni
delež DZS na področju založništva knjig, revij in
druge periodike ter na področju prodaje knjig,
učbenikov, šolskih in pisarniških potrebščin ter
drugih izdelkov za široko rabo.

Urad bo natančneje preučil položaj obeh za-
devnih družb in njunih konkurentov na zadevnih
trgih ter ocenil učinke zadevne koncentracije na
tržni položaj ter ocenil možnosti ustvarjanja pre-
vladujočega položaja družbe DZS oziroma zmanj-
šanja učinkovitosti konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Popravek

Ob-29039

Pri javni dražbi za prodajo opreme, objavljeni
v Uradnem listu RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000,
Ob-28206, se iz seznama opreme za prodajo na
javni dražbi črta zaporedna št. 17 – transportni
trak, dolžina 25 m, s pogonom, moč 3,2 kW.

Rudnik Žirovski vrh, p.o.,
Gorenja vas

Št. 27/2000 Ob-28957

Obvestilo
o razpisu za prijavo sodelovanja pri novih
projektih evropskega programa EUREKA

Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ljublja-
na, Trg OF 13, objavlja obvestilo o razpisu za
prijavo sodelovanja pri novih projektih evropske-
ga programa industrijsko-razvojnih raziskav EU-
REKA, ki jih je objavil Sekretariat Programa EU-
REKA iz Bruslja v okviru obveznega 30-dnevne-
ga kroženja vseh novih predlogov projektov med
26 evropskimi državami – članicami EUREKE,
pri katerih lahko sodelujejo tudi zainteresirane
organizacije iz Republike Slovenije, članice EU-
REKE:

1. E! 1891 »Monitoring of pollution of air with
solid particles using lidar techniques – LAPMI«

2. E! 2087 »Pilot line for the manufacturing
of texturized, mass-stained, fine polypropylene
yarn – MURATEX«

3. E! 2141 »Leather production by alternati-
ve processes less pollutant than chrome tanning
– ECOLEATHER«

4. E! 2187 »Computer-aided software engi-
neering for agent-based systems – AGENT-
WORKS«

5. E! 2221 »Recycling in the industrial pro-
cess of leather industry by-products – LEATHER
BYPRODUCTS«

6. E! 2231 »Tourism planning via knowled-
ge-based information technology under sustai-
nable conditions – TOPKITS«

7. E! 2233 »New technology for the prepara-
tion of raw ham with a guarantee of maturation,
natural taste and nutritriousness – FRATETIA«

8. E! 2261 »Single crystal X-ray diffraction of
weakly diffracting materials – X-RAY«

9. E! 2280 »Innovative stone process ecolo-
gical cutting – ISPEC«

10. E! 2281 »Design of a mobile geometrical
metrology instrument – VASARELLI«

11. E! 2297 »Development of materials, de-
sign guidelines and design tools for electrostatic
on-line painted exterior body panels – EBPD«

12. E! 2306 »Active noise cancellation with
electric components – ACTIVE ENCLOSURE«

13. E! 2307 »Innovative system for high rate
ultra-hard coatings – FUSECOAT«

14. E! 2309 »Production technologies for
sensors tailored for applications and their inte-
gration in electronic components – PAMIS«

15. E! 2311 »Cape tools and technologies
for the 21st century – CAPE.21«

16. E! 2321 »Application of thermal control
to the breeding and production of eurasian perch
(Perca Fluviatilis) – ACRAPEP«

17. E! 2324 »System of rapid prototyping
and dynamic virtual representation of clothing –
RAPRODYRE«

18. E! 2330 »Optiflecs – a strategy for opti-
mal network traffic control – OPTIFLECS«

19. E! 2335 »Development of tracing met-
hods and technologies to achieve quality and
radioactive safety improvements in metallurgy –
INTRACEM«

20. E! 2340 »Majordome – unified messa-
ging system – MAJORDOME«

21. E! 2348 »High performance direct eva-
poration for advanced optical fibre manufacture
– TENPLUS«

22. E! 2353 »Economic study into investment
in an automatic rail gauge change system within
pan-corridor 1 – RAIL GAUGE CHANGE«

23. E! 2354 »Medical device software as-
sessment for certification – MEDSAC«

24. E! 2356 »Manufacturing foresight 2000
– INFORMAN 2000«

25. E! 2359 »Instruments and standard test
procedures for laser beam and optics characte-
rization – CHOCLAB II«

26. E! 2360 »Industrialised construction –
INDUCON«

27. E! 2365 »Microelectronics development
for European applications system innovation on
Silicon for the e-economy – MEDEA+«

28. E! 2366 »No evaporation injected fuel
tank system – RESIN«

29. E! 2367 »An automated system to con-
trol sodium modification in aluminium cast alloys
plus – COSMAPLUS«

30. E! 2369 »Study for cast doors – CAST
DOOR«

31. E! 2370 »Large scale differential map-
ping of disease signalling pathways in major hu-
man cancer cells – CANCER CIRCUITRY«

32. E! 2371 »An extended e-catalogue stan-
dard to enhance e-business in the construction
sector – ELIB«

33. E! 2374 »Hybrid intelligent methods for
modelling and tuning of crt (cathode ray tube)
deflection yoke systems – HYBTUNE«

34. E! 2375 »Tyre friction remote sensor us-
ing giant magneto-impendance – TYRESENSE«

35. E! 2377 »Installation of mussel nurseries
(bateas) using new technologies – VINUTEC«

36. E! 2379 »Progressive wood machinig
technology development – WOODPROG«

37. E! 2382 »Development of cold forming
process models for integration into innovative,
closed-loop control systems – INNOFORM«

38. E! 2384 »Development of new informa-
tion carriers for the textile industry – INFOTEX«

39. E! 2385 »Precision farming portal –
P.F.P«

40. E! 2386 »Molecular breeding tools for
quality improvement in cereals supporting sustai-
nable agriculture – CEREQUAL«

41. E! 2388 »Multimodal swedish-german
services instigating an innovative conveyor belt
rail production scheme and e.d.i. system – MU-
SIC«

42. E! 2394 »New electronic solutions sup-
port for industries plus – NESSI+«

43. E! 2395 »Radio frequency tagging – RF
TAGGING«

44. E! 2396 »Esp for cross-country vehicles
with permanent 4-wheel drive and engageable
longitudinal and transverse locks – 4ESP«

45. E! 2398 »Robotized modular system for
the manufacture of a variety of plastic products –
ROBOTSYSTEM«

46. E! 2402 »Building of advanced freight
chains and logistics technology (Umbrella: gene-
rates projects, but does not carry out R&D) –
FREIGHTCHAIN«

47. E! 2404 »Market-oriented flexible as-
sembly processes (EUREKA assembly strategy
cluster) – EURAS«

48. E! 2405 »Combined transport rail – in-
land navigation (Rotterdam–Duisburg–Berlin) -
COMBINED TRANSPORT«

Vsi našteti predlogi projektov so v skladu z
EUREKINIMI pravili trenutno v 30-dnevnem kro-
ženju, ki poteče 20. junija 2000. Do tega roka je
možno tudi prijaviti interes za morebitno sodelo-
vanje neposredno predlagatelju posameznega
projekta, čigar naslov je razviden iz projektnega
dokumenta.

Podrobnejše informacije o vključevanju v ob-
javljene predloge EUREKINIH projektov dobijo
interesenti na MZT pri Albinu Babiču, nacional-
nem koordinatorju za EUREKO, po telefonu
061/178-46-88, faks 178-47-19, e-pošta:
albin.babic@mzt.si; pri imenovanem dobijo inte-
resenti tudi kopije posameznih projektnih doku-
mentov na podlagi pisne vloge.

Sodelovanje pri projektih EUREKA temelji iz-
ključno na lastnih ali nacionalnih virih financira-
nja, torej se lahko v načelu prijavijo za sodelova-
nje pri posameznih projektih samo organizacije,
ki razpolagajo s potrebnimi finančnimi sredstvi iz
lastnih virov ali že imajo ustrezne nacionalne razi-
skovalno-razvojne projekte.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo bo na
podlagi javnega razpisa subvencioniralo sodelo-
vanje slovenskih gospodarskih družb v objavlje-
nih projektih v višini do 25% vrednosti slovenske-
ga deleža v posameznem projektu, vendar naj-
več v znesku do 12,000.000 tolarjev letno na
projekt. V primeru sodelovanja več slovenskih
gospodarskih družb pri istem EUREKINEM pro-
jektu, se bo subvencija delila po enakih kriterijih
na vse sodelujoče organizacije.

Podrobnejše podatke o programu EUREKA
lahko dobijo interesenti na internetu
http//www.eureka.be.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 363-38/98 Ob-28776

1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada Re-
publike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, faks
061/178-5579.

2. Predmet javne dražbe:
(a) odprodaja nezazidanega stavbnega

zemljišča.
(b) Kraj: Vrhnika.
(c) Vrsta nepremičnine: nezazidano stavbno

zemljišče parc. št. 692/1 v izmeri 676 m2 in parc.
št. 692/2 v izmeri 169 m2, obe k.o. Vrhnika.
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(d) Nepremičnini se prodajata skupaj in v ce-
loti po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnin in stroš-
ke prepisa plača kupec.

3. Izklicna cena:
parc. št. 692/1 1,745.770 SIT,
parc. št. 692/2 344.557 SIT,
izklicna cena 2,090.327 SIT.
4. Javna dražba se bo opravila ustno.
5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora bi-

ti sklenjena v roku 15 delovnih dni po opravljeni
javni dražbi.

6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj
je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa
pogodbe na ŽR št. 50100-630-10014 18
15202, sklic na št. 7200005-16120100.

Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo

dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene
na ŽR št. 50100-630-10014 18 15202 sklic na
številko 7200005-16120100.

Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na
javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku pet-
najst dni brez obresti.

8. Ogled nepremičnine je možen na kraju sa-
mem.

9. Zahteve, ki jih morajo dražitelji izpolnjevati
Pred začetkom dražbe morajo dražitelji pred-

ložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih po-

nudnik ni imel blokade ŽR,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fi-

zična oseba.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20.

6. 2000 ob 9. uri, v sejni sobi na naslovu: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 363-38/98 Ob-28995

1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada Re-
publike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, faks
061/178-5579.

2. Predmet javne dražbe:
(a) odprodaja nezasedenih poslovnih pro-

storov.
(b) Kraj: Ljubljana, Dunajska 50.
(c) Vrsta nepremičnine: pisarniški prostori v

II., III. in VI. nadstropju poslovne stavbe na Du-
najski 50, v izmeri 985,90 m2, tremi garažami v
prvi kleti in tremi parkirnimi mesti na platoju.

(d) Nepremičnina se odprodaja v celoti po
sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne da-
jatve na promet nepremičnin in stroške prepisa
plača kupec.

3. Izklicna cena celotne nepremičnine:
– poslovni prostori 287,100.000 SIT
+ tri garaže 4,500.000 SIT
+ tri parkirna mesta 2,400.000 SIT
skupna cena 294,000.000 SIT
4. Javna dražba se bo opravila pisno.
5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora bi-

ti sklenjena v roku 15 delovnih dni po opravljeni
javni dražbi.

6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj
je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa
pogodbe na ŽR št. 50100-630-10014 18
15202, sklic na številko 7200005-16120100.
Položena kavcija se všteje v kupnino.

7. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo draži-
telji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na
ŽR št. 50100-630-10014, 18 15202, sklic na
številko 7200005-16120100.

Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na
javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni
brez obresti.

8. Ogled nepremičnine je možen po pred-
hodnem dogovoru na tel. 318-548, g. Zalar.

9. Predložitev ponudb:
(a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do

20. 6. 2000 do 9. ure. Ponudbo se označi:
“ponudba za nakup Dunajska 50 – ne odpiraj”.
Ponudbi je potrebno predložiti:

– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih po-

nudnik ni imel blokade ŽR,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fi-

zična oseba.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti

ponudbe: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorči-
čeva 27a, 1000 Ljubljana, glavna pisarna.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20.
6. 2000 ob 10. uri v sejni sobi na naslovu: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Su 98/00-7 Ob-28659

Na podlagi 20. in 21. člena zakona o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000
(Ur. l. RS, št. 9/2000), 6. člena uredbe o odpro-
daji, oddaji ali zamenjavi nepremičnih in premič-
nin v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
52/98 in 61/99) ter sklepa Vlade RS z dne 13.
4. 2000, razpisuje Ustavno sodišče Republike
Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana

javno dražbo
za prodajo rabljenega osebnega

avtomobila
Osebni avto je znamke Renault Laguna, V6,

CAT, 3000 ccm, letnik 1995, prevoženih 83.000
km.

Izklicna cena je 2,050.000 SIT.
Osebni avto se prodaja po sistemu vide-

no-kupljeno.
Javna dražba je ustna s 5.000 SIT, kot naj-

nižjim zneskom višanja.
Javna dražba bo 27. junija 2000, ob 10. uri,

v razpravni dvorani sodišča, I. nadstropje, Beet-
hovnova 10, Ljubljana.

Uspešni dražitelj sklene v dveh delovnih dne-
vih po dražbi kupno pogodbo z ustavnim sodiščem
in to tako, da je celotna kupnina poravnana v 5
delovnih dneh od dneva sklenitve pogodbe. Dra-
žitelj plača davek na promet vozila in stroške pre-
pisa. Osebni avto se preda uspešnemu dražitelju
po podpisu kupoprodajne pogodbe in izvršenih
plačilih.

Pred dražitvijo morajo vsi dražitelji položiti kav-
cijo in to v znesku 10% izklicne cene. Kavcijo se
nakaže na žiro račun Ustavnega sodišča št.
50100-637-55167 sklic na št. 00 714199-2000,
z navedbo namena varščina za Renault Laguna.
Po končani javni dražbi se kavcijo vrne tistim draži-
teljem, ki na dražbi niso uspeli in to najkasneje v 5
delovnih dnevih od dneva dražbe, brez obresti.

Interesenti si pred dražbo lahko ogledajo oseb-
ni avtomobil, ki je predmet dražbe in to 27. junija
2000, med 8. in 9.50, pred Ustavnim sodiščem
RS, Beethovnova ulica 10, v Ljubljani, kjer bodo
dobili tudi vsa pojasnila.

Dražitelji morajo pred dražbo predložiti doka-
zilo o plačilu kavcije, dražitelji pravne osebe pa
tudi dokazilo o plačilu davkov in prispevkov in
zapadlih obveznosti do svojih upnikov ter poob-
lastilo za zastopanje.

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Št. 46502/00020/2000 Ob-28771

Na podlagi sprejetega sklepa na 16. redni
seji dne 27. marca 2000 Občinskega sveta obči-
ne Hoče-Slivnica in sprejetih sklepov Mestne ob-
čine Maribor in Občine Miklavž na Dravskem po-
lju razpisuje Občina Hoče-Slivnica

javno dražbo
za prodajo nepremičnine – zemljišča, parc.

št. 882 in parc. št. 883, vl. št., k.o. Spodnje
Hoče.

Parc. št. 882, k.o. Sp. Hoče, obsega 9518
m2.

Parc. št. 883 k.o. Sp. Hoče, obsega 3408
m2.

Izklicna cena je 82,522.000 SIT.
Javna dražba bo v prostorih Občine Hoče-

Slivnica, Pohorska c. 15, Hoče, v sejni sobi, dne
19. 6. 2000 ob 10. uri.

Na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki izpolnjujejo vse splošne pogoje, dolo-
čene z zakonom za pridobitev lastninskih pravic
na nepremičninah v Republiki Sloveniji in ki naj-
manj 3 dni pred izvedbo licitacije vplačajo varšči-
no v višini 10% izklicne cene na žiro račun Obči-
ne Hoče-Slivnica, št. 51800-630-26084.

Na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki nepremičnino pridobivajo z namenom
opravljanja dejavnosti, ki ne bo obremenjevala
okolja z odvajanjem prekomernih količin dima ali
odpadnih surovin in je namenjena predvsem po-
slovnim in skladiščnim prostorom.

K javni dražbi lahko pristopijo vsi interesenti,
ki predložijo potrdilo o plačilu varščine. Pravne
osebe morajo predložiti še potrdilo o registraciji
podjetja, dovoljenje upravne enote za opravlja-
nje dejavnosti, fizične osebe pa potrdilo o držav-
ljanstvu.

Interesenti lahko dobijo informacije o pogo-
jih, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti in
ostale informacije o predmetu dražbe na sedežu
občine, Pohorska c. 15, Hoče, pri Liljani Mez-
gec.

Interesent, ki uspe na javni dražbi, mora v
roku 8 dni skleniti z lastnikom kupoprodajno po-
godbo in plačati preostali del kupnine v 15 dneh
po podpisu pogodbe. Če uspešen dražitelj ne
bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal ce-
lotne kupnine v določenem roku, bo prodaja raz-
veljavljena, plačana varščina pa zapade v korist
prodajalca. Kupec je dolžan plačati davek na
nepremičnine, stroške overitve pogodbe in stroš-
ke prepisa. Interesentom, ki ne uspejo na javni
dražbi, se varščina vrne v 3 dneh po opravljeni
dražbi.

Občina Hoče-Slivnica

Ob-29025

Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o.,
razpisuje

ustno javno dražbo
za odprodajo naslednjih nepremičnin
1. Zemljišče na parc. št. 1093 k.o. mesto

Idrija (travnik – 719 m2). Zemljišče v naravi tvori
brežino za garažami avtobusne postaje v Idriji.

Izklicna cena znaša 609.441 SIT.
Najnižji znesek višanja je 50.000 SIT.
2. Zemljišče na parc. št. 569/3 k.o. mesto

Idrija (njiva 67 m2, pot 34 m2, oziroma skupaj
101 m2). Zemljišče se nahaja v Rudarski ulici v
Idriji (poleg hiše št. 19).

Izklicna cena znaša 96.637 SIT.
Najnižji znesek višanja je 10.000 SIT.
Javna dražba za obe nepremičnini bo v torek,

20. 6. 2000 ob 12. uri, v pisarni direktorja druž-
be (Arkova 43 – 1. nadstropje).

Na javni dražbi lahko sodelujejo vse pravne in
fizične osebe, pri čemer morajo pravne osebe
predložiti izpisek iz sodnega registra, fizične pa
potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije. Ude-
leženci dražbe morajo plačati varščino v višini
10% od izklicne cene na žiro račun 52020-601-
13705 – Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju,
d.o.o. in pred začetkom dražbe predložiti doka-
ze o plačilu. Neuspelemu dražitelju bo varščina
vrnjena v osmih dneh po opravljeni dražbi.

S kupcem – najboljšim ponudnikom bo skle-
njena kupoprodajna pogodba v osmih dneh po
opravljeni javni dražbi. Preostali del kupnine mo-
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ra kupec plačati v osmih dneh po sklenitvi po-
godbe. Če najboljši ponudnik ne bo sklenil po-
godbe v določenem roku, oziroma ne bo pravo-
časno plačal kupnine, se šteje, da je odstopil od
nakupa, oziroma se pogodba šteje za razdrto.
Varščina v tem primeru ostane prodajalcu.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva
(stroške cenitve, davek, stroške overovitve, stroš-
ke vpisa v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec.

Nepremičnine se prodajo po sistemu videno
– kupljeno.

Morebitne dodatne informacije lahko intere-
senti dobijo pri direktorju družbe vsak delovni
dan od 10. do 12. ure.

Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o.

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Borak Branko, Sadinja vas 63, Ljubljana-Do-
brunje, štampiljko z napisom ELEKTRO BORAK
Branko Borak s. p. Sadinja vas 63 61261 Dob-
runje, tel. 483-429. gnr-26604

Stanovanjski sklad občine Slovenj Gradec
preklicuje štampiljko okrogle oblike, premera 30
mm, z napisom: STANOVANJSKI SKLAD OBČI-
NE v notranjem robu, na sredini Slovenj Gradec
in črtico na sredi v notranjem krogu spodaj. Ob-
28929

Priglasitveni list

Balant Jožef Peter, Prušnikova 51, Ljubljana-
Šentvid, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 052967/4827/02-37/1997 in reprezentati-
vno obrtno dovoljenje, izdala Obrtna zbornica
Ljubljana Šiška. gny-26409

Enso Vrbnje d.o.o., Vrbnje 19/b, Radovljica,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 015159/3575/00-54/1995, izdana dne
6. 3. 1995 in reprezentativno obrtno dovoljenje,
izdala OZS. gnq-26330

Ferenčič Ljubomir, Miklošičeva 32, Murska
Sobota, priglasitveni list, opravilna št. 36-
0335/94, izdala DURS Murska Sobota leta
1994. gnc-26619

Klaneček Jerica, Limbuška 48, Limbuš, prig-
lasitveni list, opravilna št. 068-0407/95, izdan
dne 1. 1. 1995. gnm-26884

Kolarič Natalija s.p., Strma ulica 8, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-1285/94, iz-
dan dne 15. 6. 1994. gnu-26880

Krajnc Karmen, Stolni vrh 20, Maribor, prig-
lasitveni list, opravilna št. 064-5000/97, izdan
dne 26. 2. 1997. gnm-26509

Krampl Franc, Cesta na Ribnik 11, Šentjur,
priglasitveni list, opravilna št. 52-0798/98, izdan
dne 1. 11. 1998. gni-26788

Loknar Silvestra, Loka pri Žusmu 27, Loka pri
Žusmu, priglasitveni list, opravilna št. 52-
0768/98, izdan dne 13. 1. 1998. gnr-26704

Mali Anton s.p., Danila Bučarja 9, Črnomelj,
priglasitveni list, opravilna št. 05-0276/94.
gns-26903

Mukavec Jože, Breg 8, Vinica, priglasitveni
list, opravilna št. 05-0090/94, izdan dne 4. 5.
1994. gnn-26333

Dimitrijević Aleksandar, Petrovičeva 17, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 973890, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-26545

Dimnik Zdenka, Miklavčeva 3, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 110260, izdala UE Ljubljana.
gnk-26611

Djordjević Goran, Pod Plevno 52, Škofja
Loka, potni list, št. AA 77545, izdala UE Škofja
Loka. gnj-26766

Dobnikar Kumelj Mojca, Čelesnikova 22, Me-
dvode, potni list, št. BA 118622, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-26505

Dolžan Jani, Iršičeva ulica 8, Maribor, potni
list, št. BA 674499, izdala UE Maribor.
gnz-26846

Dorić Nenad, Rudarska cesta 26, Kisovec,
potni list, št. BA 682672, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnb-26520

Dujovič Mitja, Koroška cesta 90, Tržič, potni
list, št. BA 157332, izdala UE Kranj. gnc-26694

Dvoršak Tanja, Frankolovska 4, Maribor, pot-
ni list, št. BA 283666, izdala UE Maribor.
gnn-26733

Egredžija Bosiljko, Pot na Rakovo Jelšo 62,
Ljubljana, potni list, št. AA 462149, izdala UE
Ljubljana. gnw-26574

Egredžija Milka, Pot na Rakovo Jelšo 62,
Ljubljana, potni list, št. AA 973026, izdala UE
Ljubljana. gnv-26575

Egredžija Renata, Pot na Rakovo Jelšo 62,
Ljubljana, potni list, št. BA 561353, izdala UE
Ljubljana. gnc-26573

Erat Alma, Grajska c. 1, Bled, potni list, št.
AA 576096, izdala UE Radovljica. gnu-26901

Felbar Jožef, Renkovci 148, Turnišče, potni
list, št. BA 864854, izdala UE Lendava.
gnh-26589

Ferlic Barbara, Pod hribom 7, Bistrica ob
Dravi, potni list, št. AA 82297, izdala UE Ruše.
gno-26732

Feuš Jožef, Globoka 43/d, Ljutomer, potni
list, št. BA 0307089. gnq-26734

Gerbec Stanko, Pudob 23, Cerknica, potni
list, št. BA 395336. gnx-26698

Göncz László, Dolga vas 88, Lendava - Lend-
va, potni list, št. BA 500116, izdala UE Lendava.
gnk-26390

Gradič Valter, Laporje 14, Laporje, potni list,
št. BA 435701, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnv-26450

Granula Dragoljub, Ig 432, Ig, potni list, št.
BA 522205, izdala UE Ljubljana. gnn-26583

Grlj Anica, Trpčane 41/b, Ilirska Bistrica, po-
tni list, št. AA 70840, izdala UE Ilirska Bistrica.
gni-26713

Grmek Martinjaš Tatjana, Einspielerjeva 11,
Ljubljana, potni list, št. BA 448068, izdala UE
Ljubljana. gnh-26864

Grmek Maruša, Einspielerjeva 11, Ljubljana,
potni list, št. BA 448045, izdala UE Ljubljana.
gni-26863

Grobin Milan, Jesenovo 24, Čemšenik, potni
list, št. BA 525101, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnv-26900

Gros Majda, Srednja vas Goriče 16, Golnik,
potni list, št. AA 069611, izdala UE Kranj.
gnh-26564

Habe Damjan, Rojska cesta 31, Domžale,
potni list, št. BA 328387, izdala UE Domžale.
gnc-26494

Hadžalić Nikola, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
potni list, št. BA 738403, izdala UE Ljubljana.
gnw-26749

Hajdinjak Mihaela, Partizanska 57, Murska
Sobota, potni list, št. BA 776113, izdala UE Mu-
rska Sobota. gns-26378

Hakić Zorica, Milčinskega ulica 12, Celje,
potni list, št. AA 182487, izdala UE Celje.
gnt-26902

Hild Peter, Herbesteinova 14, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 316076, izdala UE Ljubljana.
gnj-26937

Pančur Stanko, Trubarjeva 76, Ljubljana, od-
ločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 028767/0519/00-35/1995, izdana dne
6. 3. 1995 in obrtno dovoljenje. gnx-26402

Pukmeister Zdenka, Ilirska ul. 3, Maribor, pri-
glasitveni list, opravilna št. 064-0862/94, izdan
dne 18. 5. 1994. gnu-26876

Rojc Evgen s.p., Zabiče 69/a, Ilirska Bistri-
ca, obrtno dovoljenje, št. 52504/1174/01-
22/1995, izdala OZS. gnh-26364

Suša Srečko s.p., Mali vrh 68, Šmarje-SAP,
priglasitveni list, opravilna št. 09-0142/94, izdan
dne 1. 6. 1994. gnf-26820

Šerbinek Miroslav, Zg. Kungota 39, Zgornja
Kungota, obrtno dovoljenje,
št. 043507/0212/00-75-1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnk-26511

Šlamberger Jožef, Ptujska cesta 65, Rače,
priglasitveni list, opravilna št. 064/1500/94, iz-
dan dne 16. 11. 1994. gnp-26331

Tekstilni servis Arbeiter Leonida s.p., Dobja
vas 122, Ravne na Koroškem, odločbo o obrt-
nem dovoljenju, št. 06846-0454, izdana dne
6. 3. 1995. gno-26332

Vidmar Brane, Drča 3, Straža, priglasitveni
list, opravilna št. 038/0992-94. gne-26417

Virtič Matjaž, Polhov Gradec 28/a, Polhov
Gradec, priglasitveni list, opravilna št. 28-
1946/94, izdan dne 30. 12. 1994. gnb-26770

Zajc Jože s.p., Ulica pod gozdom 34, Črno-
melj, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 015516/0420/00-15/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gns-26882

Žic Jelka, Makedonska ulica 36, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064/1600/94, iz-
dan dne 19. 7. 1994. gnx-26623

Potne listine

Arnuš Boštjan, Arbajterjeva 9, Ptuj, potni list,
št. BA 862899, izdala UE Ptuj. gnz-26596

Bednjički Marko, Tkalska cesta 3/c, Celje,
potni list, št. BA 211876, izdala UE Celje.
gno-26586

Bernard Matej, Ulica Toma Zupana 22, Na-
klo, potni list, št. AA 342955, izdala UE Kranj.
gnt-26752

Bigec Luka, Černetova 26, Ljubljana, potni
list, št. BA 500719, izdala UE Ljubljana.
gnz-26671

Biteznik Alenka, Dobrova, Cesta dveh poto-
kov 7, Ljubljana, potni list, št. BA 984434, izdala
UE Ljubljana. gne-26742

Blažević Vanda, Prevoje pri Šentvidu 143,
Domžale, potni list, št. BA 565572, izdala UE
Domžale. gno-26807

Blažir Mateja, Šutna del 95, Žabnica, potni
list, št. BA 505262, izdala UE Kranj. gnk-26561

Bremec Mitja, Ulica V. Vodopivca 103/c,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
119917, izdala UE Nova Gorica. gno-26657

Breskvar Tiller Janez, Ob zeleni jami 19/a,
Ljubljana, potni list, št. BA 557599, izdala UE
Ljubljana. gnu-26401

Brin Janko, Draga 18, Celje, potni list, št. BA
595863, izdala UE Celje. gnv-26675

Bukovec Vesna, Breg ob Savi 81/a, Kranj,
potni list, št. BA 551938, izdala UE Kranj.
gne-26442

Carli Aleksander, Rožna 9, Idrija, potni list,
št. AA 126082, izdala UE Idrija. gnj-26737

Čuk Igor, Kvedrova 14, Koper - Capodistria,
potni list, št. AA 510439, izdala UE Koper.
gnv-26550

Dejanović Saša, Prištinska ulica 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 795935, izdala UE Ljubljana.
gnw-26799

Delić Milan, Log 16, Postojna, potni list, št.
Aa 338036, izdala UE Postojna. gns-26578

Demšar Zadnik Mojca, Stantetova ulica 1,
Ljubljana, potni list, št. AA 304412, izdala UE
Ljubljana. gnj-26812
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Hrovat Helena, Pot do šole 3, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 826693, izdala UE Ljubljana.
gnd-26793

Inkret Gregor, Pokopališka 26, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 617013, izdala UE Ljubljana.
gnp-26556

Istenič Joško, Ravnik pri Hotedršici 10/b,
Logatec, potni list, št. AA 680348, izdala UE
Ljubljana. gnn-26508

Jeraj Franc, Jegriše 48, Vodice, potni list, št.
AA 877825, izdala UE Ljubljana. gnu-26701

Jerebic Izidor, Kovorska cesta 59, Tržič, pot-
ni list, št. AA 190522, izdala UE Tržič. gni-26338

Jerkič Alenka, Velika čolnarska 6/a, Ljublja-
na, potni list, št. AA 458979, izdala UE Ljublja-
na. gnl-26585

Jeromel Marjan, Velika Mislinja 30, Mislinja,
potni list, št. AA 997877, izdala UE Slovenj Gra-
dec. gnh-26389

Karba Danijel, Kot št. 54, Bovec, maloobme-
jno prepustnico, št. AI 107218, izdala UE Tol-
min. gnh-26614

Katanović Davor, Seidlova 22, Novo mesto,
potni list, št. BA 869506, izdala UE Novo mesto.
gni-26913

Kenda Sabina, Zoisova ulica 17, Kranj, potni
list, št. AA 407277, izdala UE Kranj. gny-26697

Kenjar Bajro, Beograjska 9, Maribor, potni
list, št. AA 661435, izdala UE Maribor.
gnb-26370

Kladnik Janez, Trata 1, Radomlje, potni list,
št. AA 759741, izdala UE Domžale. gnz-26546

Klanšek Henrik, Farčnikova kolonija 58, Za-
gorje ob Savi, potni list, št. BA 833570, izdala
UE Zagorje ob Savi. gnb-26595

Klavžar Alenka, Bukovica 82, Volčja Draga,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 39/2000. gnb-26549

Kobilica Vili, Jelovška cesta 11, Bled, potni
list, št. AA 687794, izdala UE Radovljica.
gnq-26555

Kocjančič Ivan, Andree Benussia 8, Rijeka,
Hrvaška, potni list, št. BA 669815, izdala UE
Koper. gno-26557

Kogoj Karla, Bilje 38/a, Renče, maloobmej-
no prepustnico, št. AI 65157, izdala UE Nova
Gorica. gnu-26551

Kogoj Stanislav, Gregorčičeva ulica 7, Dob-
rovo v Brdih, potni list, št. AA 199885, izdala UE
Nova Gorica. gno-26382

Kokol Bojan, Štuki 21/a, Ptuj, potni list, št.
AA 990777, izdala UE Ptuj. gnd-26843

Kolac Bojan, Ptujska cesta 18, Maribor, pot-
ni list, št. BA 496358, izdala UE Maribor.
gnk-26761

Kolar Helena, Mirje 15, Ljubljana, potni list,
št. AA 452205, izdala UE Ljubljana. gne-26617

Kolar Mira, Beograjska 9, Maribor, potni list,
št. AA 661448, izdala UE Maribor. gnz-26371

Koprena Igor, Ulica Rudija Papeža 34, Kranj,
potni list, št. BA 650725, izdala UE Kranj.
gnv-26750

Kovačević Fazila, Stahovica 10/a, Kamnik,
potni list, št. AA 823612, izdala UE Kamnik.
gne-26492

Kragelnik Antonija, Gmajna 37, Slovenj Gra-
dec, potni list, št. BA 976312, izdala UE Slovenj
Gradec. gng-26440

Krajnc Bogdan, Slovenski trg 9, Ptuj, potni
list, št. AA 47918, izdala UE Ptuj. gnh-26889

Kralj Marko, K Roku 4, Novo mesto, potni
list, št. AA 157388, izdala UE Novo mesto.
gnd-26568

Kralj Mojca, Tomšičeva 1, Sežana, potni list,
št. AA 367194, izdala UE Sežana. gnl-26560

Kramar Nataša, Velika Štanga 15, Šmartno
pri Litiji, potni list, št. BA 969024, izdala UE
Litija. gnl-26535

Kristan Vida, Čečovje 20, Ravne na Koro-
škem, potni list, št. BA 881485, izdala UE Ravne
na Koroškem. gnc-26894

Križan Matjaž, Pod Trško goro 25, Novo me-
sto, potni list, št. BA 262783, izdala UE Novo
mesto. gnh-26914

Kukanja Natalija, Ulica I. tankovske brigade
5, Sežana, potni list, št. AA 845577, izdala UE
Sežana. gnn-26587

Kumelj Jože, Čelesnikova 22, Medvode, pot-
ni list, št. AA 766960, izdala UE Ljubljana.
gnr-26504

Kumer Nada, Gosposka ulica 13, Celje, pot-
ni list, št. AA 408889, izdala UE Celje. gnj-26362

Kunej Branka, Iršičeva 4, Celje, potni list, št.
BA 429949, izdala UE Celje. gnj-26562

Langerholc Danilo, Srednje Bitnje 101/a,
Kranj, potni list, št. AA 012449, izdala UE Kranj.
gnh-26664

Langerholc Vesna, Srednje Bitnje 101/a, Ža-
bnica, potni list, št. BA 718053, izdala UE Kranj.
gnf-26841

Lemut Franc, Struževo - del 77, Kranj, potni
list, št. BA 200398, izdala UE Kranj. gnk-26786

Lenart Franci, Ul. Janka Ulriha 24, Velenje,
potni list, št. AA 735926, izdala UE Velenje.
gnx-26598

Mahić Bejza, Čanžekova ulica 1, Ljubljana,
potni list, št. AA 604435, izdala UE Ljubljana.
gns-26428

Maksić Petar, Murnova ulica 9, Mengeš, pot-
ni list, št. BA 911134, izdala UE Domžale.
gnu-26380

Marolt Mitja, Gubčeva 19, Vir, Domžale, pot-
ni list, št. AA 197322, izdala UE Domžale.
gnn-26808

Marsetič Orlando, Zazid 11, Koper - Capodi-
stria, maloobmejno prepustnico, št. AI 27669,
izdala UE Sežana. gnp-26756

Matičič Elena, Slivice 46, Rakek, potni list,
št. BA 368303, izdala UE Cerknica. gnq-26755

Mavrič Gordon, Cesta Goriške fronte 25, Še-
mpeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št.
AI 51165, izdala UE Nova Gorica. gne-26567

Mesarič Alojz, Zagorci 88, Juršinci, potni list,
št. BA 542318, izdala UE Ptuj. gnq-26680

Meterc Urška, Begunje na Gorenjskem 116,
Begunje na Gorenjskem, potni list, št. BA
795059, izdala UE Radovljica. gnn-26558

Micevski Marjan, Lovska ulica 11, Ljubljana,
potni list, št. AA 975643, izdala UE Ljubljana.
gnz-26796

Miović Rajka, Ulica borcev 37, Maribor, potni
list, št. BA 536640, izdala UE Maribor. gni-26513

Mišič Varja, Primšarjeva ulica 7, Cerknica,
potni list, št. BA 783471, izdala UE Cerknica.
gnz-26896

Mitrič Mitja, Povšetova ulica 104/c, Ljublja-
na, potni list, št. BA 627737, izdala UE Ljublja-
na. gny-26722

Mrzel Jerica, Stritarjeva ulica 7, Ljubljana,
potni list, št. AA 109897, izdala UE Ljubljana.
gni-26688

Ogrin Primož, Adamičeva ulica 22, Ljubljana,
potni list, št. BA 587043, izdala UE Ljubljana.
gnf-26741

Orel Mirja, Gradnikova cesta 72, Radovljica,
potni list, št. BA 594982, izdala UE Radovljica.
gnc-26744

Ostrš Matjaž, Grčarjeva ulica 24, Maribor,
potni list, št. AA 546255, izdala UE Maribor.
gnd-26368

Papež Janez, Ljubljanska cesta 63, Kočevje,
potni list, št. BA 806287, izdala UE Kočevje.
gnt-26381

Pavlič Gordana, Marezige 24, Marezige, pre-
klic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 47/1996. gnn-26383

Peršić Marko, Dolina 4, Jagodje, Izola - Iso-
la, potni list, št. BA 760694, izdala UE Izola.
gni-26663

Pirc Marija, Einspielerjeva 13, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 709923, izdala UE Ljubljana.
gne-26392

Poropat Sandi, Drevored 1. maja 6, Izola -
Isola, potni list, št. AA 508616, izdala UE Izola.
gny-26872

Pregarc Marta, Ul. agrarne reforme 9, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
34873, izdala UE Koper. gnr-26904

Prijon Helena, Mucherjeva ul. 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 23297, izdala UE Ljubljana.
gnu-26651

Psarn Martina, Jesenovo 24, Čemšenik, pot-
ni list, št. BA 525109, izdala UE Zagorje ob Savi.
gny-26897

Pupović Elvin, Beblerjev trg 1, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 738574, izdala UE Ljubljana.
gng-26740

Radej Marjan, Blanca 88, Blanca, potni list,
št. BA 452065, izdala UE Sevnica. gnw-26674

Radočaj Svetlana, Cesta revolucije 4, Jese-
nice, potni list, št. BA 851773, izdala UE Jeseni-
ce. gnl-26835

Radojević Dejan, Gosposvetska cesta 3, Lju-
bljana, potni list, št. BA 885197, izdala UE Ljub-
ljana. gns-26678

Radovanović Radmila, Cankarjeva ulica 54,
Nova Gorica, potni list, št. BA 866849, izdala UE
Nova Gorica. gnm-26659

Radovanović Radmila, Cankarjeva ulica 54,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
63689, izdala UE Nova Gorica. gnv-26658

Rakita Mira, Ulica 30. divizije 17, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. AI 5764, izda-
la UE Nova Gorica. gnt-26552

Rakita Svijetlana, Ulica 30. divizije 17, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
139756, izdala UE Nova Gorica. gns-26553

Romih Irena, Šegova ul. 88, Novo mesto,
potni list, št. AA 757699, izdala UE Novo mesto.
gnj-26912

Rupar Andrej, Ledarska 32, Ljubljana, potni
list, št. AA 766353, izdala UE Ljubljana.
gno-26682

Selišek Bojan, Rošnja 27/b, Starše, potni
list, št. AA 122749, izdala UE Maribor.
gnm-26588

Sever Sašo, Ulica bratov Učakar 86, Ljublja-
na, potni list, št. BA 708145, izdala UE Ljublja-
na. gnw-26724

Sevšek Zdenko, Goriška cesta 40, Velenje,
potni list, št. BA 842461, izdala UE Velenje.
gnv-26729

Sommer Ingrid, Weizackerstr. 15, D - 34497
Korbach, potni list, št. AA 467428. gnj-26787

Stanković Milan, Ulica Ane Ziherlove 6, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 587870, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-26655

Starc Silvo, Obala 95, Portorož - Portorose,
potni list, št. AA 200463, izdala UE Piran.
gnk-26336

Šabec Boštjan, Ulica Jožeta Štruklja 9, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 603753, izdala UE Ljublja-
na. gnc-26398

Šink Martina, Suška cesta 35/a, Škofja Loka,
potni list, št. BA 408692, izdala UE Škofja Loka.
gnz-26446

Škerlak Ludvik, Stanjevci 4, Petrovci, potni
list, št. AA 772250, izdala UE Murska Sobota.
gnc-26669

Škerlak Srečko, Postružnikova, Ljutomer, po-
tni list, št. BA 0354632. gnl-26735

Šmid Martin, Troblje 46/a, Slovenj Gradec,
potni list, št. AA 997930, izdala UE Slovenj Gra-
dec. gno-26911

Špilek Hedvika, Zagrebška cesta 24, Breži-
ce, potni list, št. AA 488139, izdala UE Brežice.
gnp-26881

Šraj Martin, Prešernova 35, Radomlje, potni
list, št. AA 366229, izdala UE Domžale.
gnm-26609

Štumberger Miha, Novo Polje, Cesta III/21a,
Ljubljana-Polje, potni list, št. BA 950641, izdala
UE Ljubljana. gnb-26795

Šubic Valentin, Cesta maršala Tita 2, Jeseni-
ce, potni list, št. AA 251183, izdala UE Jeseni-
ce. gng-26819

Tošić Petra, Novi log 19/e, Hrastnik, potni
list, št. BA 639611, izdala UE Hrastnik.
gnp-26656

Ulaga Milan, Kamnik pod Krimom n.h., Pre-
serje, potni list, št. AA 594192, izdala UE Ljub-
ljana. gng-26490
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Umbergar Franc, Velike Dole pri Temenici 1,
Šentvid pri Stični, potni list, št. AA 327350, izda-
la UE Grosuplje. gnv-26725

Vauda Iris, Rožna ulica 4, Bled, potni list, št.
AA 146319, izdala UE Radovljica. gnv-26379

Vodopivec Gracijan, Spodnje Škofije 124,
Škofije, potni list, št. BA 224188, izdala UE Ko-
per. gnk-26386

Volavšek Matej, Žlebe 1/p, Medvode, potni
list, št. BA 8227, izdala UE Ljubljana. gnp-26956

Vukčević Vladimir, Nova ulica 2, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. BA 912618, izdala UE
Koper. gnx-26673

Zadnik Boštjan, Stantetova ulica 1, Ljubljana,
potni list, št. AA 293981, izdala UE Ljubljana.
gni-26592

Zadnik Gašper, Stantetova ulica 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 654522, izdala UE Ljubljana.
gnj-26591

Zadnik Martin, Stantetova ulica 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 654523, izdala UE Ljubljana.
gnk-26811

Zajc Dušan, Ulica bratov Učakar 94, Ljublja-
na, potni list, št. BA 332073, izdala UE Ljublja-
na. gnp-26360

Zajc Nuša, Ulica bratov Učakar 94, Ljubljana,
potni list, št. BA 453671, izdala UE Ljubljana.
gno-26361

Zajc Štefanija, Ulica bratov Učakar 94, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 332707, izdala UE Ljublja-
na. gnm-26363

Zilkić Elvira, Preglov trg 11, Ljubljana, potni
list, št. BA 798934, izdala UE Ljubljana.
gnb-26720

Zorin Zoran, Gubčeva ulica 1, Rogaška Slati-
na, potni list, št. BA 923902, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnl-26439

Osebne izkaznice

Arnšek Urška, Trg Franca Fakina 2/a, Trbov-
lje, osebno izkaznico, št. 88639. gno-26907

Bezenšek Gregor, Dušana Kvedra 6/a, Šent-
jur, osebno izkaznico, št. 241924. gni-26838

Bodlaj Jože, Tenetiše 24/a, Golnik, osebno
izkaznico, št. 133240. gne-26642

Brec Helena, Volkmerjeva cesta 7, Ptuj, ose-
bno izkaznico, št. 82508. gni-26438

Breznik Bojan, Stranice 23, Stranice, oseb-
no izkaznico, št. 290943. gnj-26887

Carli Aleksander, Rožna 9, Idrija, osebno iz-
kaznico, št. 43271. gnm-26738

Čakš Marija, Gregčeva 1, Mengeš, osebno
izkaznico, št. 208179. gnw-26499

Čater Vesna, Lipovec pri Škofji vasi 1, Škofja
vas, osebno izkaznico, št. 69652. gng-26565

Ficko Renata, Lipovci 22, Beltinci, osebno
izkaznico, št. 62673. gni-26888

Fonda Karl, Orova vas 16, Polzela, osebno
izkaznico, št. 123939. gnu-26376

Furlan Janko, Iška 157, Ig, osebno izkazni-
co, št. 135219. gnb-26645

Grmek Martinjaš Tatjana, Einspielerjeva 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 263727.
gng-26865

Hočevar Ivan, Čečovje 4/e, Ravne na Koro-
škem, osebno izkaznico, št. 304411.
gnp-26385

Hrvanović Alen, Vrečkova 6, Kranj, osebno
izkaznico, št. 32138. gnf-26666

Jerebic Izidor, Kovorska cesta 59, Tržič, ose-
bno izkaznico, št. 243044. gng-26340

Kastelic Zora, Slovenska 55/c, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 107068. gnt-26677

Koder Pavle, Linhartova 60, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 176171. gnt-26702

Kovačević Zedin, Stahovica 10/a, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 31653. gnh-26493

Kramar Nataša, Velika Štanga 15, Šmartno
pri Litiji, osebno izkaznico, št. 212342.
gnk-26536

Kraner Andrej, Kocljeva ulica 1, Gornja Rad-
gona, osebno izkaznico, št. 248686. gnr-26554

Latinović Mladen, Cesta v Gorice 117, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 242007. gnt-26427

Leban Jolanda, Volarje 54/a, Tolmin, oseb-
no izkaznico, št. 44355. gnp-26681

Maksić Dušan, Murnova ulica 9, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 36579. gnm-26384

Mamilovič Avgust, Železnikarjeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 119966.
gnv-26375

Mavri Ljubica, Pot v Čelo 8, Cerkno, osebno
izkaznico, št. 255205. gnf-26566

Meier Višnja, Finžarjeva 2, Mengeš, osebno
izkaznico, št. 200108. gnu-26526

Mohar Amalija, Pugljeva 30, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 250630. gnq-26405

Omar Alojz, Rankovci 37, Tišina, osebno iz-
kaznico, št. 195860. gnb-26845

Orel Mirja, Gradnikova cesta 72, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 2722. gnb-26745

Plešec Frančišek, Zgornje Pirniče 91/g, Me-
dvode, osebno izkaznico, št. 279561.
gns-26403

Poplatnik Viktor, Cvetkovci 83, Podgorci,
osebno izkaznico, št. 286841. gnl-26435

Praprotnik Tina, Šmartinska cesta 105, Ljub-
ljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.42/2000. gnr-26779

Pregelj Nejc, Zagolič 17, Col, osebno izkaz-
nico, št. 239425. gnl-26660

Puš Roža, Devce 26, Dobrova, osebno izka-
znico, št. 266616. gne-26646

Radišek Sebastjan, Pod smrekami 10, Šem-
peter v Savinjski dolini, osebno izkaznico,
št. 13919. gnj-26662

Rakić Marija, Železnikova 22, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 106588. gny-26447

Rebec Marko, Bonini 105, Koper - Capodist-
ria, osebno izkaznico, št. 123915. gng-26915

Rodošek Nataša, Matejkova ulica 7, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 114916. gnp-26510

Romih Irena, Šegova 88, Novo mesto, oseb-
no izkaznico, št. 262974. gnk-26661

Senegačnik Alojz, Rogaška cesta 19, Poljča-
ne, osebno izkaznico, št. 160720. gnd-26443

Skale Sandi, Tavčarjeva 6, Rogaška Slatina,
osebno izkaznico, št. 265019. gnj-26512

Stopinšek Ivan, Veliko Širje 49, Zidani Most,
osebno izkaznico, št. 233966. gns-26432

Trkov Petra, Frankovo naselje 162, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 26929. gnc-26869

Valič Megušar Milena, Herbersteinova 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 193353.
gnf-26391

Vilman Janez, Mladinska 1, Jesenice, oseb-
no izkaznico, št. 310123. gnf-26670

Vratnik Toni, Dolenjska cesta 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 236447. gnb-26570

Završnik Klemen, Trenta 40, Soča, osebno
izkaznico, št. 159059. gnw-26899

Zgonec Janez, Zvonarska 5, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 3306. gnw-26874

Zorman Marija, Linhartova 64, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 111734. gnf-26791

Žibret Bojan, Kovinarsko naselje 5, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 222294. gnd-26393

Žnidaršič Aljoša, Beethovnova 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 42381. gnd-26768

Vozniška dovoljenja

Ajd Darko, Mariborska cesta 2, Dravograd,
vozniško dovoljenje, reg. št. 3668. gny-26597

Antloga Miroslava Marija, Razgledna ulica 2,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
985581, reg. št. 15074. gnj-26387

Avšič Franc, Ljubljanska 1/a, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 24258, izda-
la UE Maribor. m-789

Ažman Bojana, Ribenska 1/b, Bled, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 660739, reg.
št. 15836, izdala UE Radovljica. gnx-26898

Ažman Janez, Toma Zupana 27, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 475569, reg.
št. 15330. gnf-26416

Babič Martin, Rodik 4/c, Kozina, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 13642, izdala
UE Sežana. gnc-26844

Bajser Petar, Grič 15, Logatec, vozniško do-
voljenje, kat. BFGH, reg. št. 6561, izdala UE
Logatec. gnt-26352

Bartolj Barbara, Srednja vas pri Polhovem
Gradcu 5/b, Polhov Gradec, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 447131, reg. št. 191475,
izdala UE Ljubljana. gnr-26804

Belčič Matej, Gosposvetska 31, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6205, izdala UE
Maribor. m-799

Berdelj Nada, D. Kvedra 36, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št. 14552.
gnc-26769

Bevc Valerija, Bezenškova 58, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 798071, reg.
št. 41855. m-786

Bigec Danica, Cesta zmage 79, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5466, izdala UE
Maribor. m-844

Biserčič Desa, Mahničeva 1, Ankaran - Anka-
rano, vozniško dovoljenje, št. 28547.
gnw-26624

Bodlaj Jože, Tenetiše 24/a, Golnik, duplikat
vozniškega dovoljenja, kat. ABCEGH, št. S
1308259, reg. št. 50755, izdala UE Kranj.
gng-26640

Bole Anita, Abramova ulica 10, Ljubljana, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1050943,
reg. št. 209953, izdala UE Ljubljana. gnx-26648

Božič Romana, Bevško 45/e, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5996, izdala
UE Trbovlje. gnl-26335

Bratuš Marijan, Kosovelova 2, Sežana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 3299, izdala
UE Sežana. gnv-26825

Breznik Ivanka, Radehova 39, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 3579, izdala UE Maribor. m-847

Brglez Vilibald, Na produ 16, Bresternica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9063,
izdala UE Maribor. m-794

Brusl Majda, Sp. Preloge 5/a, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 2918. gnq-26830

Bukinac Dragutin, Knezova ulica 18, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
229745, reg. št. 18905, izdala UE Ljubljana.
gni-26813

Butscher Boštjan, Petelinjek 23, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 31964, izdala UE Novo mesto. gnp-26856

Carli Aleksander, Rožna 9, Idrija, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 61154, reg.
št. 1753, izdala UE Idrija. gnh-26739

Ciringer Aleš, Lubanjškova ulica 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1278020,
reg. št. 90099. m-803

Cugelj Vanda, Grajzerjeva ulica 20, Ljublja-
na, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 42/2000. gnt-26602

Čakš Marija, Gregčeva 1, Mengeš, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1386908, reg.
št. 34958, izdala UE Domžale. gnx-26498

Černe Bojan, Kumerdejeva 7, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1019761.
gnu-26851

Delovec Klavdija, Zgornja Besnica 12/a, Zgo-
rnja Besnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1224043, reg. št. 49296, izdala UE Kranj.
gnb-26495

Dervišević Sanja, Frankovo naselje 175, Ško-
fja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 27546, izdala UE Škofja Loka. gnx-26323



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 48 / 2. 6. 2000 / Stran 4703

Dimc Apolonija, Primožičeva ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 934954,
reg. št. 114323, izdala UE Ljubljana. gny-26747

Djordjević Goran, Pod Plevno 52, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 22784, izdala UE Škofja Loka. gnz-26771

Doljak Sašo, Bača pri Modreju 43, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, št. S 1081587, izdala
UE Tolmin. gng-26515

Dolničar Marjetka, Drganja Sela 183, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
973466, reg. št. 177448, izdala UE Ljubljana.
gnq-26805

Dostal Aleš, Vegova ulica 6, Moravče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 00210178,
reg. št. 23510, izdala UE Domžale. gnt-26777

Eržen Aleš, Goričane 39/a, Medvode, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 447032, reg.
št. 191385, izdala UE Ljubljana. gne-26817

Eržen Darko, Okroglo 8, Naklo, vozniško do-
voljenje, kat. ABCEFGH, št. S 602238, reg.
št. 11456, izdala UE Kranj. gnx-26348

Fonda Karl, Orova vas 16, Polzela, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 285158, izdala
UE Žalec. gnm-26359

Furlan Janko, Iška 157, Ig, vozniško dovolje-
nje, kat. ABCEGH, št. S 1284517, reg.
št. 81310, izdala UE Ljubljana. gnc-26644

Gaberc Franc, Dolina 10, Tržič, vozniško do-
voljenje, kat. ABCEGH, reg. št. 4331.
gnt-26852

Gajić Goran, Čečovje 49, Ravne na Koro-
škem, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 16570, izdala UE Ravne na Koroškem.
gns-26828

Geč Tina, Dunajska cesta 319/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1042354,
reg. št. 201602, izdala UE Ljubljana. gnb-26920

Goljevšček Miloš, Zbilje 36/a, Medvode, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 388574, reg.
št. 146735, izdala UE Ljubljana. gnf-26445

Gorše Jurij, Apostolova 3, Limbuš, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 99352, reg.
št. 95076, izdala UE Maribor. m-802

Gračner Marjeta Marjana, Podgornikova uli-
ca 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 352710, reg. št. 137019, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-26879

Gregl Jernej, Stara vas 62/b, Bizeljsko, voz-
niško dovoljenje, kat. BCE, št. 13438, izdala UE
Brežice. gne-26571

Grgič Meta, Tomaj 19, Dutovlje, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 16967, izdala UE Seža-
na. gnd-26518

Grilj Boštjan, Stritarjeva 16, Domžale, vozni-
ško dovoljenje, kat. H, št. S 1123667, reg.
št. 31501, izdala UE Domžale. gnx-26798

Grmek Martinjaš Tatjana, Einspielerjeva 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
769667, reg. št. 168253, izdala UE Ljubljana.
gne-26867

Gunšek Karmen, Pod ostrim vrhom 41, Trbo-
vlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7364,
izdala UE Trbovlje. gnn-26708

Hanžin Tomaž, Ježa 67, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 892376, reg.
št. 135910, izdala UE Ljubljana. gnu-26726

Hometer Breda, Ljubljanska 14, Rače, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 715188, reg.
št. 91410, izdala UE Maribor. m-775

Horžen Vesna, Knafljev trg 6, Ribnica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 4546, izdala UE
Ribnica. gnu-26351

Hrovatin Jasna, Melikova ulica 86, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 843576,
reg. št. 141870, izdala UE Ljubljana. gnt-26502

Humski Simona, Slatno 13, Dol pri Hrastni-
ku, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6322, iz-
dala UE Hrastnik. gnc-26519

Iljaš Andreja, Zg. Duplek 82/c, Spodnji Dup-
lek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 101046,
izdala UE Maribor. m-837

Iljnduraiev Peter, Bevkova 1, Ajdovščina, vo-
zniško dovoljenje, št. S 362505. gns-26353

Jalič Radovan, Vojkova 13, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 21407, izdala UE Ce-
lje. gnr-26754

Jeklin Aleš, Pečine 18, Slap ob Idrijci, vozni-
ško dovoljenje, št. S 1289656, izdala UE Tol-
min. gnm-26709

Jekovec Janez, Glavni trg 16, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 735441, reg.
št. 21675. gnd-26418

Jenko Boštjan, Topolc 61, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 32015,
izdala UE Ilirska Bistrica. gny-26797

Jere Vesna, Ulica Marka Šlajmerja 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1365530, reg. št. 234012, izdala UE Ljubljana.
gnq-26430

Jerebic Izidor, Kovorska 59, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6406, izdala UE
Tržič. gnh-26339

Jerše Domen, Bukovska vas 57/b, Šentjanž
pri Dravogradu, vozniško dovoljenje, reg.
št. 3280. gnp-26431

Jevšnik Roman, Svetelka 7, Dramlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 8139, iz-
dala UE Šentjur pri Celju. gnp-26506

Ježek Maruša, Cesta vstaje 1, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1372049, reg.
št. 236111, izdala UE Ljubljana. gnt-26577

Jontez Tadej, Dravska ulica 6, Ljubljana, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 3/2000. gnl-26885

Kafol Igor, Kraigherjeva 3, Postojna, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 364, iz-
dala UE Postojna. gnc-26319

Kafol Igor, Kraigherjeva 3, Postojna, vozni-
ško dovoljenje, kat. AB, št. 88 - inštruktorsko,
izdala UE Postojna. gne-26321

Kaučič Tomaž, Gorkega ulica 51, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1277803, izdala UE Maribor. m-854

Kemperl Katarina, Novo polje, Cesta IV/28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1264202, reg. št. 173524, izdala UE Ljubljana.
gnp-26460

Kepic Matjaž, Srednje Gameljne 14, Ljublja-
na Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
141846, reg. št. 183881, izdala UE Ljubljana.
gnv-26650

Klanjčar Božo, Grabe 34, Središče ob Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 11365,
izdala UE Ormož. gnz-26346

Kmet Tatjana, Dermastjeva 5, Radomlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 555624, reg.
št. 11506, izdala UE Domžale. gne-26892

Knez Alfred, Kozakova 13, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 6866, izdala UE Ce-
lje. gno-26832

Knez Vinko, Dovže 13/A, Mislinja, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št. 13390, izdala
UE Slovenj Gradec. gnn-26833

Kneževič Dušan, Kidričeva 22, Jesenice, vo-
zniško dovoljenje, št. S 795498, izdala UE Jese-
nice. gnr-26854

Kocjančič Dušan, Kvedrova 7, Koper - Capo-
distria, vozniško dovoljenje, kat. ABCE, št. 4805.
gnx-26523

Kokalj Karmen, Gorenjska c. 2, Naklo, pre-
klic duplikata vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. S 1248195, reg. št. 47737, izdala UE Kranj.
gnp-26356

Kolar Helena, Mirje 15, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 219163, reg.
št. 31939, izdala UE Ljubljana. gnd-26618

Koljenšič Lučka, Benčičeva 4, Koper - Capo-
distria, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 44467,
izdala UE Koper. gnu-26801

Komac Nadja, Vogrsko 145/a, Volčja Draga,
vozniško dovoljenje. gnp-26706

Komovec Aleksander, Gubčeva 5, Kranj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 734738, reg.
št. 34618, izdala UE Kranj. gnq-26855

Kopač Urša, Bedrih 8, Žiri, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, reg. št. 27479, izdala UE Škofja
Loka. gnv-26350

Kozamernik Olga, Vrhovci, Cesta XII/20, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
969965, reg. št. 157476, izdala UE Ljubljana.
gnq-26759

Kozjek Mihael, Kermaunerjeva ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
567605, reg. št. 152267, izdala UE Ljubljana.
gnb-26695

Krajnc Katja, Loče 18, Šmartno v Rožni doli-
ni, vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 44863.
gnr-26579

Kramar Štefan, Gornja Bistrica 174, Črenšo-
vci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 5760, izdala UE Lendava. gnf-26441

Krašna Mitja, Krožna cesta 10, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 44082. gnh-26343

Kremžar Tanja, Troblje 11, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12108, izdala
UE Slovenj Gradec. gnr-26629

Križaj Ana, Gozdarska cesta 17, Mislinja, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3230.
gnx-26823

Križaj Robert, Cesta na Svetje 26, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1134946,
reg. št. 178399, izdala UE Ljubljana. gnn-26783

Krulec Stanislav, Dobrna 16, Dobrna, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCGH, št. 24044.
gnt-26377

Kuk Janez, Cerkova ulica 6, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 480063,
reg. št. 146246, izdala UE Ljubljana.
gnz-26396

Kumer Darja, Tomšičeva 13, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15185, izdala
UE Slovenj Gradec. gnq-26630

Lebar Bojan, Police 119, Gornja Radgona,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12822, izdala
UE Gornja Radgona. gnt-26627

Leber Žiga, Pante 9, Kranj, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 1146793, reg. št. 47225,
izdala UE Kranj. gnz-26521

Lenček Franc, Moste 45/a, Komenda, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 525605,
reg. št. 6559, izdala UE Kamnik. gnk-26711

Lesjak Magdalena, Celovška 11, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 20801.
gnc-26444

Magdalenič Zlatko, Dol. stara vas 56/b, Šen-
tjernej, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. 37193, izdala UE Novo mesto. gnj-26712

Malec Nataša, Ljubljanska 64, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 29889, izdala
UE Celje. gny-26547

Mamilovič Avgust, Železnikarjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
565821, reg. št. 52623, izdala UE Ljubljana.
gnw-26374

Marič Mitja, Gosposvetska 34, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 305787, reg.
št. 66921, izdala UE Maribor. m-852

Mastnak Uroš, Ulica 1. junija 19/a, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8603,
izdala UE Trbovlje. gns-26328

Meier Višnja, Finžarjeva 2, Mengeš, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1348288, reg.
št. 29766, izdala UE Domžale. gnx-26527

Merjasec Vesna, Ilirska ulica 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1041658,
reg. št. 167730, izdala UE Ljubljana. gnz-26821

Mervič Peter, Pod vinogradi 30, Solkan, voz-
niško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnd-26847

Milavec Lovrenc, Studeno 46, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 1108, iz-
dala UE Postojna. gne-26842

Milenković Nada, Ulica Metoda Mikuža 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
848562, reg. št. 127098, izdala UE Ljubljana.
gnf-26891

Mitrič Mitja, Povšetova ulica 104/c, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1191678, reg. št. 183990, izdala UE Ljubljana.
gnz-26721
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Možina Boštjan, Ulica talcev 1/b, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1129355,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnw-26399

Mulej Jožef, Prijateljeva 13, Šentjur, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 9354, izdala
UE Šentjur pri Celju. gno-26582

Murn Andreja, Vrhovci, Cesta XXVI/10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1192333, reg. št. 220035, izdala UE Ljubljana.
gng-26815

Nekrep Bojan, Zagajski vrh 45, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, kat. H, reg.
št. 12139, izdala UE Gornja Radgona.
gnw-26349

Novak Robert, Šentjanž nad Štorami 30/a,
Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 43899. gnc-26594

Nučič Donald, Jerendol 5, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 6757.
gns-26853

Nusdorfer Sonja, Vrhpolje 68, Vipava, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 106741501,
izdala UE Ajdovščina. gnd-26893

Obrstar Nataša, Vidmarjeva ulica 48, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 34670, izdala UE Novo mesto. gns-26803

Okretič Dorijana, Vojkovo nabrežje 29, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
reg. št. 26660. gnu-26826

Olič Mateja, Kettejeva 5, Postojna, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14262.
gng-26840

Orel Mirja, Gradnikova cesta 72, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1247342,
reg. št. 25023, izdala UE Radovljica. gnz-26746

Pašič Darko, Krvavčji vrh 24, Semič, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. 11308, izdala UE
Črnomelj. gnb-26895

Pavalec Daniela, Razlagova 12, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, reg. št. 33556.
gnr-26829

Peca Andrej, Voglje 17, Dutovlje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14560, izdala UE
Sežana. gnc-26344

Pečarič Marino, Sp. Škofije 156, Škofije, vo-
zniško dovoljenje, kat. AB, reg. št. 20293.
gnj-26837

Pečnik Robert, Podutiška cesta 144, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
100197, reg. št. 154327, izdala UE Ljubljana.
gnj-26537

Pelcl Jožef, Brunšvik 42/a, Rače, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1220965, reg.
št. 96339, izdala UE Maribor. m-790

Petek Aleš, Valvazorjeva 10, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 25028.
gnv-26850

Petrović Vesna, Staneta Severja 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 112753, iz-
dala UE Maribor. m-850

Piber Borut, Kajuhova 38/b, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 529451, reg.
št. 13702. gny-26347

Plevnik Janez, Kočenska ulica 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 262367,
reg. št. 106085, izdala UE Ljubljana. gnk-26686

Ploč Adolf, Gačnik 36, Pesnica pri Mariboru,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 4447,
izdala UE Pesnica. m-783

Ploj Tomislav, Borova vas 4, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 166213, izdala UE
Maribor. m-798

Pongrac Franc, Mislinjska Dobrava 53, Šma-
rtno pri Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10824. gnp-26831

Pongračič Emilija, Limbuška cesta 38, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 99132,
reg. št. 74708. m-781

Popovič Valentina, Krožna c. 4, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 21702. gnt-26827

Praprotnik Tina, Šmartinska cesta 105, Ljub-
ljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 42/2000. gns-26778

Prašnikar Boris, Kratka 12, Hoče, duplikat
vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S
1291632, reg. št. 67386, izdala UE Maribor.
m-830

Pregl Anton, Gačnik 26, Pesnica pri Maribo-
ru, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3972,
izdala UE Pesnica. m-795

Pučko Boštjan, Čopova 12/a, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 97857.
m- 792

Puntar Franc, Rostoharjeva 16, Krško, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg. št. 2184.
gng-26665

Radojević Dejan, Gosposvetska cesta 3, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193779, reg. št. 220390, izdala UE Ljubljana.
gnr-26679

Radunić Siniša, Tumova 27/a, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 43577.
gnq-26730

Rebernak Manuela, Ilije Gregoriča 14, Mikla-
vž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 99195, izdala UE Maribor. m-832

Rihar Franc, Zg. Rečica 82, Laško, vozniško
dovoljenje, št. 1060420. gnd-26593

Rogina Branko, Zrkovska 73, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 110107, izdala UE
Maribor. m-796

Rosec Alojzija, Novi trg 28/a, Kamnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. 3375, izdala UE
Kamnik. gnw-26449

Rovšek Franc, Vinje 11, Dol pri Ljubljani, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 1251386,
reg. št. 186613, izdala UE Ljubljana. gno-26507

Savić Aljoša, Pokopališka ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1051238,
reg. št. 203183, izdala UE Ljubljana. gnf-26366

Sever Sandi, Pod gabri 21, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 27960, izdala
UE Celje. gnf-26541

Simčič Mateja, Gradnikove brigade 4, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Go-
rica. gnv-26325

Simonič Marica, Borova vas 24, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 73796, izdala
UE Maribor. m-834

Skubic Franci, Polica 2/b, Grosuplje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14759, izdala
UE Grosuplje. gnc-26544

Skubin Vojko, Cankarjeva 82, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje. gnf-26616

Slak Anton, Strai trg 18, Trebnje, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 126116, reg.
št. 243, izdala UE Trebnje. gny-26472

Smolej Andrej, Dolnji Zemon 84/b, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. GBH, št. S
001123098, izdala UE Ilirska Bistrica.
gns-26753

Spreicer Emilija, Lokve 14/b, Črnomelj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 1682, izda-
la UE Črnomelj. gnw-26599

Stopinšek Ivan, Veliko Širje 49, Zidani Most,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1035020, izdala UE Laško. gnr-26433

Strle Ljiljana, V Murglah 7, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 927099, reg.
št. 129325, izdala UE Ljubljana. gnx-26448

Šabec Boštjan, Ulica Jožeta Štruklja 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
128659, reg. št. 158491, izdala UE Ljubljana.
gny-26397

Šifrer Maks, Križna gora 8/a, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 23040,
izdala UE Škofja Loka. gnc-26394

Šijanec Martina, Železnikova ulica 18, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 108999,
izdala UE Maribor. m-780

Širovnik Jasna, Martina Krpana ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1001447, reg. št. 138057, izdala UE Ljubljana.
gnf-26816

Škapin Aleks, Hrašče 11, Podnanos, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1236041.
gnk-26836

Šranc Klemen, Zg. plavž 4, Jesenice, vozni-
ško dovoljenje, št. S 5743128, izdala UE Jese-
nice. gnu-26451

Štefančič Gašperšič Marija, Topniška ulica
23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 321375, reg. št. 120176, izdala UE Ljubljana.
gnm-26559

Štramec Magda, C. IX korpusa 10, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1395960, izdala UE Ajdovščina. gnw-26924

Tischer Hijeronim, Volčja Draga 45/a, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gori-
ca. gnx-26848

Tišler Ervin, Cirknica 23, Šentilj v Slov.gori-
cah, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 4915, izda-
la UE Pesnica. m-853

Tomšič Janez, Kopalniška pot 1, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
889824, reg. št. 74865, izdala UE Ljubljana.
gnh-26868

Urbančič Mateja, Lepovče 26, Ribnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8743, izdala UE
Ribnica. gnt-26877

Vadnjal Katjuša, Parje 25, Pivka, vozniško
dovoljenje, reg. št. 14859. gnk-26415

Vadnjal Matjaž, Parje 25, Pivka, vozniško do-
voljenje, št. 9563. gnz-26421

Valančič Mitja, Kamna Gorica 5, Kamna Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1132655,
reg. št. 25024. gnf-26516

Varga Janko, Brezovci 70/a, Puconci, vozni-
ško dovoljenje, št. 29377. gnv-26625

Varga Peter, Mladinska ulica 48, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 23505.
gnh-26514

Vauda Iris, Rožna 4, Bled, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 57275, reg. št. 19218.
gnj-26337

Vereš Ludvik, Vrbišče 20, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, št. 5039. gne-26517

Vindiš Vera, Kasase 87, Petrovče, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 674753, izdala UE
Žalec. gny-26672

Vodopivec Katja, Kamnje 10, Dobravlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 58029, izdala
UE Ajdovščina. gnx-26631

Vogrinc Jože, Ob gozdu 17, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCGH, št. 67533. m-800

Vratnik Toni, Dolenjska cesta 34, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1364462, reg. št. 166741, izdala UE Ljubljana.
gnc-26569

Vrhunc Boris, Vodnikova cesta 184, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 769856,
reg. št. 100204, izdala UE Ljubljana. gnu-26501

Vules Mija, Cankarjeva 84, Nova Gorica, voz-
niško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnw-26849

Weiss Andrej, Rečica ob Savinji 97, Rečica
ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 1815. gnx-26748

Zadnik Ljudmila Sonja, Vaška cesta 49, Urš-
na sela, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 12713, izdala UE Novo mesto. gnx-26423

Zadnikar Jurij, Trebinjska ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 110450,
reg. št. 159416, izdala UE Ljubljana. gnx-26548

Zahirović Mustafa, Preglov trg 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1051695,
reg. št. 173007, izdala UE Ljubljana. gns-26728

Završnik Klemen, Trenta 40, Soča, vozniško
dovoljenje, št. S 1380729, izdala UE Tolmin.
gnm-26834

Zgaga Alenka, Prvomajska 22, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje. gnc-26419

Zimet Dragica, Vzhodna 5, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 83475, reg.
št. 76425. m-808

Zogaj Muharem, Cesta na Roglo 16, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9632.
gns-26628

Zupin Suzana, Ulica 7. avgusta 11, Dob, voz-
niško dovoljenje, št. S 386725, reg. št. 16122.
gnv-26354
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Zver Babi, Čehova ulica 3, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 686021, reg.
št. 163496, izdala UE Ljubljana. gnh-26639

Žonta David, Ob železnici 36, Poljčane, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17773.
gng-26715

Zavarovalne police

Agrež Edvin, Topniška ulica 14, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 101242113, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnh-26314

Arh Alojzij, Bilečanska 2, Ljubljana, zavarova-
lno polico, št. 40405784, izdala zavarovalnica
Tilia. gnn-26758

Begič Dejan, Ul. Veljka Vlahoviča 53, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 240221, izdala za-
varovalnica Slovenica filiala Maribor. gnv-26425

Černjak Ciril, Pameče 101, Slovenj Gradec,
zavarovalno polico, št. 249032, izdala zavarova-
lnica Slovenica. gng-26365

Dajčman Božidar, Česnikova ulica 14, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 593287, izdala za-
varovalnica Tilia. gnp-26781

Davidovič Nada, Kidričeva cesta 25, Kranj,
zavarovalno polico, št. 679621, izdala zavarova-
lnica Tilia d.d.. gns-26528

Debevec Igor, Viška cesta 69, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 276703, izdala zavarovalni-
ca Slovenica d.d. gnp-26806

Dežutelj Branko, Justinova ulica 5, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 252383, izdala zavarova-
lnica Slovenica d.d. gnl-26760

ENEL d.o.o., Bilečanska 4, Ljubljana, zava-
rovalno polico, št. 00101252239, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnc-26369

Globovnik Zmago, Cvetlična 10, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico, št. 274639,
280007 in 303755. gnr-26329

Golobič Anton, Štihova ulica 4, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 648057, izdala zavarovalni-
ca Tilia. gnv-26400

Grmek Martinjaš Tatjana, Einspielerjeva 11,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 241386 in ze-
leno karto, št. 197945, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gnf-26866

Kočar Tomaž, Podbrezje 120, Naklo, zava-
rovalno polico, št. 675775, izdala zavarovalnica
Tilia d. d.. gnf-26341

Krejan Simona, Sv. Danijel 18, Trbovlje, za-
varovalno polico, št. AO 249017, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnj-26762

Reš Jože, Jaka Platiše 17, Kranj, zavarova-
lno polico, št. 679543, izdala zavarovalnica Tilia
d.d.. gnr-26529

Sajko Jože, Rajnkovec 5, Rogaška Slatina,
zavarovalno polico, št. 273138, izdala zavarova-
lnica Slovenica d.d. gnh-26414

Strožič Bojan, Florjan 182, Šoštanj, zavaro-
valno polico, št. 241765, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnh-26839

Štrumelj Edvard, Ljubljanska 13, Postojna,
zavarovalno polico, št. 0659780, izdala zavaro-
valnica Adriatic PE Postojna. gnj-26637

Zakojč Rozalija, Brezje pri Lipoglavu 9, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 276502, izdala za-
varovalnica Slovenica. gno-26532

Spričevala

Adlešič Tatjana, Ziherlova ulica 10, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Vide Jane-
žič - Poljane, izdano leta 1981, izdano na ime
Cirnski Tatjana. gnj-26687

Antolin Jože, Dorfarje 20, Škofja Loka, diplo-
mo 1. stopnje - nemščina, francoščina izdala
Filozofska fakulteta leta 1986. gnm-26534

Bajec Tina, Jurčičeva ulica 2, Novo mesto,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo mesto.
gnl-26635

Baler Alojz, Cesta v gorice 5/b, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra stokovnih
šol, poklic avtomehanik, izdano leta 1964.
gnl-26910

Basle Tanja, Migojnice 2, Griže, spričevalo
4. letnika Srednje gradbene tehniške šole Celje,
izdano leta 1984. gnu-26676

Bele Dušan, Žetale 45, Žetale, spričevalo o
zaključnem izpitu Ind. kovinarske šole Maribor,
izdano leta 1979. m-801

Belna Mojca, Sp. Gasteraj 6, Jakobski Dol,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole, izda-
no leta 1999. m-823

Borštnar Katja, Cesta talcev 17, Domžale,
spričevalo 2. letnika Srednje kemijske šole v Lju-
bljani, izdano leta 1998. gnn-26608

Boštale Uroš, Gosposvetska cesta 19/a, Ma-
ribor, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 1998/99. m-807

Brank Žiga, Šubičeva ulica 3, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Vič, izdano leta 1999.
gnf-26491

Brglez Ivanka, Župetinci 2, Cerkvenjak, spri-
čevalo OŠ Cerkvenjak, izdano leta 1973. m-843

Cedilnik Mihael, Tacenska cesta 117, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Vižmarje Brod,
izdano leta 1994. gny-26372

Černe Mihela, Bezena 22, Ruše, indeks,
št. 18991619, Filozofska fakulteta. gnh-26814

Česnik Marko, Sveti Peter 27, Sečovlje - Sic-
ciole, maturitetno spričevalo Gimnazije Piran, iz-
dano leta 1998. gnv-26700

Ćuskić Ahmet, Vojkova 17, Ljubljana, spriče-
valo 2. letnika Srednje gradbene šole. gne-26792

Doberšek Martina, Stražišče 42, Prevalje, za-
ključno spričevalo Strojno kovinarske šole Rav-
ne, izdano leta 1997. m-819

Dobravc Tanja, Zg. Roje 22, Šempeter v Sa-
vinjski dolini, indeks, št. 61106558. m-810

Dragaš Tamara, Cesta prol. brigad 79, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske sre-
dnje šole v Mariboru, izdano leta 1992. m-840

Erjavec Igor, Kardoševa ulica 8, Murska So-
bota, spričevalo o končani OŠ Murska Sobota,
št. 260/96. gnl-26860

Ficko Luka, Šegova ulica 27, Novo mesto,
indeks, št. 21014848, izdala Fakulteta za druž-
bene vede v Ljubljani. gni-26938

Fijavž Martin, Radna vas 19, Zreče, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje tehnične šole Ce-
lje, izdano leta 1982/83. gnk-26315

Glogovac Marko, Regentova 16, Maribor, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje prometne
šole Maribor, izdano leta 1999. m-782

Goršin Sonja, Verdun 3, Novo mesto - Krka,
spričevalo 3. letnika Srednje kemijske šole in
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnc-26794

Goši Nikola, Jenkova 9, Velenje, spričevalo
5. razreda OŠ Anton Aškerc. gnj-26437

Gotvajn Mateja, Dravska ul. 27, Ptuj, spriče-
valo o končani OŠ Olge Meglič, izdano leta
1990. gnm-26859

Hajdin Jasmina, Savinjska 10, Maribor, izkaz
od 1. do 8. razreda OŠ Draga Kobala Maribor,
izdano v letih 1991 do 1999. m-809

Hanžič Tadej, Ruska 10, Maribor, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje elektro računalniške
šole v Mariboru, izdano leta 1998. m-835

Hauptman Nataša, Ulica Tuškovih 1, Miklavž
na Dravskem polju, indeks, št. 61107085, izda-
la Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-777

Horvat Rudolf, XXX divizije 20, Portorož - Po-
rtorose, spričevalo OŠ Lucija. gnu-26626

Hribar Saša, Chengdujska cesta 8, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izda-
no leta 1999. gnn-26358

Hvala Sebastijan, Jakopičeva 18, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole teh-
niških strok Šiška v Ljubljani, št. 153-S/95, izda-
no leta 1995. gnj-26612

Ignjatović Gračan Jasmina, Ilirska ulica 9, Lju-
bljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole tiska in
papirja, izdano leta 1984. gng-26890

Jalen Vogelnik Matija, Kranjska 16, Radovlji-
ca, indeks, št. 4223795, izdala Akademija za
likovno umetnost v Ljubljani. gni-26538

Janežič Danilo, Vinterjeva 3, Zgornja Polska-
va, spričevalo 1. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 1991. m-805

Januš Mario, Sladki vrh 81, Sladki Vrh, spri-
čevalo 1. letnika Srednje gradbene šole Mari-
bor, izdano leta 1998. m-845

Januš Saša, Kajuhova 3, Domžale, spričeva-
lo Srednje ekonomske šole v Kamniku, izdano
leta 1999. gny-26422

Jozič Marjan, Kajuhova 1, Ptuj, zaključno sp-
ričevalo Srednje strojne šole, izdano leta 1995.
gni-26638

Jozić Marjan, Ulica Jožefe Lackove 48, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra za dopisno
izobraževanje, strojne šole, izdano leta 1995.
gns-26703

Jurič Damir, Zolajeva 13, Maribor, diplomo
IKŠ Maribor, izdana leta 1990. m-784

Jurič Stjepan, Zolajeva 13, Maribor, diplomo
IKŠ Maribor, izdana leta 1990. m-785

Kajnč Nada, Ljubljanska 3, Maribor, spriče-
valo 1. in 2. letnka šole za prodajalce. m-839

Kangler Patricija, Tomšičeva 26, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu Zdravst-
vene šole v Mariboru, izdano leta 1994. m-827

Kantužer Franc, Škarnice, Dobje pri Planini,
spričevalo Srednje kovinarsko strojne šole Što-
re, št. 2848, izdano leta 1983. gnn-26858

Kocbek Miroslava, Engelsova 16, Maribor,
zaključno spričevalo Poklicne administrativne
šole v Mariboru, izdano leta 1979. m-828

Koren Marko, Mohorjeva 16, Lendava - Len-
dva, spričevalo 3. letnika SERŠ v Mariboru, izda-
no leta 1998. m-826

Korenić Darko, Hrvaška, Hrvaška, diplomo
Srednje šole Črnomelj - smer kovinostrojnik.
gnq-26780

Koretič Vinko, Ulica Slavka Rožanca 26, Kr-
ško, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1977, 1978
in 1979. gnt-26727

Korošec Darinka, Gornji Rudnik IV/7, Ljub-
ljana, spričevalo 1., 2., 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Trgovske šole v Ljubljani, izda-
no leta 1973, 1974 in 1975, izdano na ime Gale
Darinka. gnm-26684

Korošec Darinka, Gornji Rudnik IV/7, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje komerci-
alne šole v Ljubljani, izdano leta 1976 in 1977,
izdano na ime Gale Darinka. gnl-26685

Korže Katja, Dunajska cesta 103, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika v
Ljubljani, izdano leta 1999. gnm-26584

Kovačević Bojan, Koseskega 13, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Kolezija v Ljubljani, št.
mat. lista II/69, izdano leta 1999. gnp-26906

Koželnik Mateja, Primož 35, Vuzenica, za-
ključno spričevalo CSŠ Slovenj Gradec, smer
poslovni tajnik, izdano 5. 6. 1995. gne-26367

Kraner Marjeta, Novi vrh 10, Zgornja Velka,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonom-
ske šole, št. 72/92, izdano leta Maribor. m-793

Kujundžić Sandra, Potočnikova 3, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem, izdano leta 1999. gnt-26652

Kurbos Aleksander, Okoslavci 69, Sveti Jurij
ob Ščavnici, spričevalo o končani OŠ Sv. Jurij ob
Ščavnici, izdano leta 1987. m-855

Lenzi Luka, Regentova 3, Ankaran - Ankarano,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper. gnb-26620

Lepej Eva, Ptujska cesta 11, Miklavž na Drav-
skem polju, spričevalo 3. letnika Srednje ekono-
mske šole v Mariboru, izdano leta 1999. m-791

Levančić Đurđica, Hrenova ulica 6, Ljublja-
na, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in
turizem, izdano leta 1980, 1981 in 1982, izdano
na ime Varga Đurđica. gnm-26763
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Lončarič Živa, Sora 16, Medvode, spričevalo
3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem,
izdano leta 1998. gnp-26581

Makivić Aleksandra, Jamova cesta 50, Ljub-
ljana, indeks, izdal Center Cene Štupar leto izda-
je 1999. gno-26857

Marčič Zdenka, Župančičeva 15, Maribor,
spričevala od 1. do 8. razreda OŠ in spričevalo o
končani OŠ Martin Konšak, izdana v letih 1970 -
1978. m-849

Markelj Simona, Gorenje Brdo 18, Poljane
nad Škofjo Loko, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole. gno-26707

Medved Andrej, Šmarje 13/b, Šmarje, inde-
ks, št. 71950085, izdala Biotehniška fakulteta.
gne-26692

Merhar Žiga, Bolgarska 22, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole za strojništvo v
Ljubljani, izdano leta 1999. gng-26540

Merzdovnik Anica, Razborca 2, Mislinja, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske
in metalurške šole Ravne na Koroškem,
št. 34/76, izdano leta 1976, izdano na ime Čurč
Anica. gny-26322

Mihelj Rajko, Trg mladinskih delovnih brigad
11, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje le-
sarske šole v Ljubljani, izdano leta 1979.
gnx-26373

Mihevc Klemen, Dolomitska 6, Ljubljana, sp-
ričevalo 2. letnika Gimnazije Vič, izdano leta
1999. gnq-26355

Miloševič Boris, Gorkega 1, Maribor, zaklju-
čno spričevalo Srednje naravoslovne šole Miloš
Zidanšek v Mariboru, izdano leta 1988. m-778

Mitnjek Bojana, Dobrnež 3, Slovenske Konji-
ce, spričevalo o končani OŠ Pohorski odred.
gnp-26731

Najdovski Blaže, Ruska 12, Maribor, spriče-
valo Gozdarske šole Postojna, št. 67, izdano leta
1985. m-797

Nešović Andrej, Poljane 58, Poljane nad Ško-
fjo Loko, indeks, izdala Filozofska fakulteta.
gnv-26500

Obrul Daniel, Gabrovlje 23, Zreče, zaključno
spričevalo št. I/IE3-K-2317 SKSMŠ Maribor, iz-
dano leta 1993. m-806

Palić Hamdo, Samski dom, Kranj, spričevalo
1., 2. , 3. letnika in indeks Poklicne gradbene
šole v Kranju - smer mizar, izdano leta 1981 -
1984. gni-26542

Pandža Igor, Cesta v Pečale 36, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole, izdano leta 1996. gnn-26408

Pejić Jadranka, Hajdoše 85, Ptuj, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole,
izdano leta 1996. gnh-26714

Petek Aleš, Hoška ulica 37, Hoče, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole v
Mariboru, izdano leta 1992. m-787

Pirnat Sašo, Maistrova 2, Slovenj Gradec,
indeks, št. 93773288, Fakultete za gradbeništ-
vo v Mariboru. gni-26613

Pirš Lidija, Ob železnici 21, Poljčane, spriče-
valo OŠ Poljčane, izdano leta 1988. gnj-26941

Podgornik Ladi, Grčna 17, Nova Gorica, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Nova Gorica, izda-
no leta 1973. gnd-26918

Pogačar Stane, Na jami 1, Ljubljana, spriče-
valo 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Šentvid, izdano leta 1966/67 in 1968.
gno-26782

Polak Matevž, Cesta komandanta Staneta 3,
Litija, indeks, št. 08001707, izdala Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo. gng-26690

Postrašija Andrej, Ul. Planinčevih 30, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole v Marboru, izdano leta 1999. m-851

Požun Dean, Galicija 73/b, Žalec, spričevalo
1. letnika Srednje trgovske šole v Celju, izdano
leta 1997. gno-26757

Premoša Tomo, Livarska ulica 10, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaklju-
čnem izpitu Ekonomsko komercialne šole, izda-
no leta 1995 in 1996. gnf-26691

Prezelj Eva, Grajska 13, Bled, spričevalo 3.
letnika Srednje ekonomske in turistične šole v
Radovljici, izdano leta 1998/1999. gng-26615

Prikeržnik Rafaela, Čečovje 8/c, Ravne na
Koroškem, spričevalo o končani OŠ Prežihov
Voranc Ravne na Koroškem. gnu-26426

Ramot Boris, Gregorčičev drevored 13, Ptuj,
indeks, št. 20214, izdala Visoka upravna šola v
Ljubljani. gnt-26406

Rečnik Zdenka, Sv. Duh 26, Dravograd, sre-
dnješolsko spričevalo, št. 43. gnv-26429

Remic Anti, Šmartno ob Dreti 24, Šmartno ob
Dreti, spričevalo 4. letnika Srednje lesarske šole
v Ljubljani, izdano leta 1981. gnv-26775

Rozman Helena Katja, Tovarniška 12/h, Lo-
gatec, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta Ple-
čnika v Ljubljani, izdano leta 1999. gny-26772

Salokar Vojko, Levstikov trg 8, Ljubljana, ma-
turitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika VI.
gimnazije Moste v Ljubljani, izdano leta 1968.
gnd-26643

Sedeljšak Janko, Vologa 8, Vransko, zaključ-
no spričevalo SŠGT Celje, smer kuhar, izdano v
šolskem letu 1998/99. m-841

Sinanbegović Sadik, Smaragljeva 12, Izola -
Isola, spričevalo o zaključnem izpitu Veno Pilon
Ajdovščina, gradbena smer, izdano leta 1984.
gne-26667

Skumvač Lidija, Blejska Dobrava 149, Blejska
Dobrava, zaključno spričevalo Trgovske šole v Kra-
nju, izdano na ime Potočnik Lidija. gnu-26326

Slanič Jure, Koširjeva cesta 3/a, Škofja Loka,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole Kra-
nj. gnw-26324

Slokan Teja, Kranjska 4/d, Kamnik, spriče-
valo 1. letnika Ekonomske gimnazije Kamnik, iz-
dano leta 1999. gnn-26883

Smole Tadej, Glavarjeva 14, Komenda, spri-
čevalo 3. letnika Ekonomske šole. gnw-26424

Sobočan Gregor, Kvedrova 28, Ljubljana, sp-
ričevalo 3. letnika Gimnazije Ljubljana - Šiška,
izdano leta 1999. gns-26653

Stanek Maja, Reška ulica 15, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem v Ljubljani, izdano leta 1999. gny-26647

Sušec Mirjana, Gozdarska 23, Mengeš, in-
deks, št. 20990239, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnn-26533

Šalkovič Robert, Trubarjeva 11, Piran - Pira-
no, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje pokli-
cne in kovinarske šole v Kopru, izdano leta 1982.
gnf-26320

Šegovc Mojca, Kardeljev trg 11, Velenje, in-
deks, št. 611253, izdala Pedagoška akademija.
m-829

Šijanec Jože, Mojstrska ulica 1, Murska So-
bota, indeks, izdala Srednja kmetijska šola v Ma-
riboru leta 1986. m-842

Škafar Romana Ana, Rusjanov trg 10, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Ljub-
ljana Šiška, izdano leta 1994 in 1995.
gnw-26774

Škoberne Alenka, Ulica Toneta Melive 12,
Slovenske Konjice, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Gostinske šole v Celju, izdano leta 1981.
gnd-26318

Škornik Viljem, Valentina Orožna 8/c, Šent-
jur, spričevalo 3. letnika Splošne in strokovne
gimnazije Lava, izdano leta 1999. gnu-26601

Šmuc Dušan, Rojska cesta 20, Domžale, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Poklicne elektro šole
v Ljubljani, izdano leta 1983. gnd-26543

Špindler Vera, Bevkova 4, Maribor, spričeva-
lo 8. razreda osnovne šole, izdala Delavska uni-
verza Maribor leta 1973. m-848

Štarešina Tina, Ragovska 16, Novo mesto,
spričevalo Srednje ekonomske šole, smer trgo-
vec, izdano leta 1998/99. gnf-26316

Tišljarič Damjan, Vogelna ulica 4, Ljubljana,
indeks, št. 71990257, izdala Biotehniška fakul-
teta v Ljubljani. gnn-26908

Tomašič Nevenka, Puhova ulica 16, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šole v
Ljubljani, izdano leta 1998. gnj-26862

Tomazin Tomaž, Trdinova 20, Novo mesto,
spričevalo 1. letnika SŠGT Novo mesto, izdano
leta 1991. gnw-26524

Vacič Dejan, Tomačevska cesta 11/a, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole za gosti-
nstvo in turizem, izdano leta 1999. gnh-26789

Valpatič Ivan, Cankarjeva 7, Radenci, zaklju-
čno spričevalo SKSMŠ v Mariboru, izdano leta
1984. m-833

Verhovec Mihaela, Brezovica pri Borovnici
57, Borovnica, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje tekstilne , obutvene in gumarske šole v
Kranju. gns-26503

Vončina Katja, Ul. Koroškega bataljona 7,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnh-26689

Vrbnjak Andrejka, Ul. 4. julija 40, Spodnji Du-
plek, zaključno spričevalo OŠ Spodnji Duplek,
izdano leta 1984. m-820

Vrcan Ankica, Povšetova 36, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole za farmacijo v Lju-
bljani, izdano leta 1999. gnh-26764

Vydra Jelka, Ziherlova ulica 43, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, izdano
leta 1977. gnk-26886

Založnik Jelka, Sp. Preloge 24, Slovenske
Konjice, diplomo št. 875, izdana v Celju
17. 5. 1989, vip strežba - tehnik strežbe.
gnq-26705

Zavec Miran, Gradiška 15, Cirkulane, zaklju-
čno spričevalo Srednje šole kmetijske mehaniza-
cije v Mariboru, izdano leta 1993. m-822

Zekić Nevenka, Planinska 19, Bled, spriče-
valo o zaključnem izpitu Ekonomske srednje
šole, št. 240. gni-26388

Žižek Igor, Hotiza 194, Lendava - Lendva,
diplomo Srednje šole kovinarske, pedagoške in
ekonomske usmeritve v Lendavi, izdana leta
1989. gno-26632

Ostali preklici

AC - MOBIL d.o.o., Baragova 9, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozi-
la, št. A 1140532 in potrdilo za registracijo uvo-
ženega vozila, št. 10584 z dne 5. 7. 1999.
gng-26765

Arslanoski Sabrija, Bidovčeva 4, Nova Gori-
ca, delovno knjižico. gny-26522

AVTOIMPEX d.o.o., Celovška 150, Ljublja-
na, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1180761. gnw-26649

AVTOŠOLA KRKOVIČ d.o.o., Remihova uli-
ca 5, Kočevje, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 186853. gnk-26411

B & B d.o.o., Begunjska 10, Kranj, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0176816. gnv-26600

Benedičič Rajko, Prezrenje 21, Podnart, iz-
javo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1046860. gnc-26719

Bodlaj Jože, Tenetiše 24/a, Golnik, dovolje-
nje za prevoz nevarnih snovi št. 9809.
gnw-26824

Božič Boštjan, Trdinova 12, Krško, delovno
knjižico, izdala UE Krško leta 1997. gnv-26525

Cerkvenik Janez, Melikova ulica 22, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnq-26605

CESTNO PODJETJE KOPER d.d., Ulica 15.
maja 14, Koper - Capodistria, fotokopijo izgub-
ljene licene, št. 0003185/71 za vozilo TAM 260
T 22 BK KP-H3554, izdala Gospodarska zborni-
ca dne 4. 2. 1999, št. šasije 860000886.
gnd-26743

Cvetković Goran, Dunajska cesta 338, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnp-26531

Cvetković Sladjana, Dunajska cesta 338, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnq-26530
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Čiča Rodoja, Polzela 208, Polzela, licenco
št. 6701/6400 LM13/1998 za vozilo FAP 16-
20 z reg. oznako CE 12-56C. gny-26622

Delovec Klavdija, Zgornja Besnica 12/a, Zgo-
rnja Besnica, študentsko izkaznico,
št. 19321423, izdala Ekonomska fakulteta v Lju-
bljani. gnz-26496

Djordjević Goran, Pod Plevno 52, Škofja
Loka, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čo-
lna, št. 02/13-1418/98. gnu-26776

Dolinšek Janez, Murnova ulica 2, Mengeš,
delovno knjižico. gnl-26785

Falatov Uroš, Cesta na Markovec 57, Koper -
Capodistria, izkaznico za reševalca iz vode.
gne-26342

Farič Marija, Podgrajsova 10, Maribor, potr-
dilo o opravljenem tečaju dvostavnega knjigovo-
dstva, št. 64/96 z dne 5. 12. 1996. m-831

Ferko Robert, Vodopivčeva 1/a, Domžale,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-6872/96. gne-26717

FINOR d.o.o., Pristaniška 14, Koper - Capo-
distria, vpisni list za čoln, št. 02/03-5208/97.
gnj-26412

Finžgar Aleš, Rebr 32, Zasip, Bled, izkaznico
za reševalca iz vode št. 322, izdana v Portorožu
5. 6. 1994. gnk-26436

Gajšek Boštjan, Latkova vas 45, Prebold, po-
trdilo za varstvo pri delu. gnx-26873

Giacomelli Daša, Pod Plevno 23, Škofja
Loka, delovno knjižico. gnk-26636

Grabar Miro, Gosposka 3, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 32185. gnr-26404

GRATING d.o.o., Cesta na brdo 49, Ljublja-
na, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 53600. gnm-26809

Grobotek Janez, Kolarjeva ulica 8, Maribor,
delovno knjižico. m-838

Ibrahimagić Mustafa, Hafnerjeva ulica 6, Lju-
bljana, delovno knjižico. gno-26357

Jakopič Ksenja, Pot na Zduše 4, Ljubljana-
Šentvid, dijaško mesečno vozovnico, št. 5813.
gnd-26818

Jerač Franc, Ždinja vas 7, Novo mesto, delo-
vno knjižico, reg. št. 21719, ser. št.167867.
gnq-26634

JESIH & ŠUBIC d.o.o., Vojkovo nabrežje 38,
Koper - Capodistria, licenco za prevoze
št. 3222/85 in kopijo licence 3222, za vozilo
KP 88-30L znamke Iveco, izdala GZS dne 21. 6.
1999. gnl-26810

Keluc Dušan, Medvedova cesta 9, Ljubljana,
delovno knjižico. gny-26572

Knaus Jože, Ruške čete 9, Ruše, delovno
knjižico. m-788

Kocbek Miroslava, Engelsova 16, Maribor,
delovno knjižico št. 39628, izdana v Mariboru
leta 1979. m-776

Kosmač Rosana, Riharda Jakopiča 7, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 639, izdal
LPP. gnp-26606

Kostanjevec Ernest, Igriška ulica 105, Mari-
bor, delovno knjižico. m-804

Krajnc Kristina, Mariborska cesta 59, Ptuj,
delovno knjižico, št. 3351. gnl-26710

Križnik Urška, Prepreče 7, Vransko, študent-
sko izkaznico, št. 43000715, izdala AG - glas-
bena pedagogika. gne-26696

Krulej Justina, Efenkova 2, Velenje, 2 delnici
KRS Velenje d.d., št. 011909 in 011910.
gnu-26751

Kukovica Ivan, Tržaška cesta 35, Ljubljana,
delovno knjižico. gng-26790

Kurečič Božidar, Gorkega 27, Maribor, servi-
sno knjižico za vozilo KIA CLARUS II 1,8 SLX, št.
šasije KNEGC2232W5620135. m-779

Kuret Nataša, Cesta na Markovec 1, Koper -
Capodistria, potrdilo o opravljenem izpitu za re-
ševalca iz vode, št. 607 z dne 21. 5. 1999.
gnz-26621

Kvrgić Dževad, Breg 20, Ljubljana, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0216361. gnz-26921

Lippai Andrej, Linhratova cesta 62, Ljubljana,
delovno knjižico. gnm-26784

Miljković Dejan, Ulica 28. maja 75, Ljubljana,
delovno knjižico. gnw-26699

Mustar Natalija, Drnovo 89, Krško, dijaško
mesečno vozovnico, št. 17261. gnb-26395

Nedeljko Danica, Kovorska cesta 29, Tržič,
delovno knjižico. gnt-26327

Peternelj Janez, Bačne 5, Gorenja vas, delo-
vno knjižico. gnx-26723

Pevec Iris, Ulica heroja Marinclja 2, Kočevje,
študentsko izkaznico, št. 20970460, izdala Pra-
vna fakulteta. gnd-26693

Popovič Valentina, Krožna cesta 4, Koper -
Capodistria, službeno izkaznico, št. 2211, izdal
Telekom Slovenije. gnb-26870

PORSHE INTER AUTO d.o.o., Bravničarjeva
ulica 5, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1161073 za avto Audi
A6 2,5 TDI, št. šasije WAUZZZ4BZYN05825,
reg. oznaka LJ L6-04L. gno-26607

Potočnik Dušica, Pristava 5/b, Ljutomer, po-
trdilo o opravljenem strokovnem izpitu Vzgoje in
izobraževanja v Mariboru, št. 12/81. gnl-26610

PRIMORJE d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovšči-
na, delovno knjižico reg. št. 16892, izdana na
ime Kovač Jordan. gno-26957

Princip Mario, Vrbanska 12, Maribor, delov-
no knjižico, reg. št. 10148, izdala UE Maribor,
leta 1997. m-824

Radešček Andrej, Jurka vas 6, Straža, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1066428. gnf-26716

Rozman Mateja, Ovsiše 17, Podnart, študen-
tsko izkaznico, št. 06950081, izdala VŠSD.
gnk-26861

SLOVENSKE ŽELEZNICE d.d., Kolodvorska
11, Ljubljana, delovno knjižico št. 113-240 dela-
vca Sekcije za vleko Ljubljana, Vilharjeva 2, Ku-
sturič Novaka. gnn-26683

Starčič Boštjan, Mezgovci ob Pesnici 29/a,
Dornava, certifikat za prevoz nevarnih snovi
št. 5077, izdalo MNZ RS 19. 9. 1997. m-846

Stropnik Boris, Kavče 14, Velenje, pooblasti-
lo za pomorskega radiotelefonista VHF GMDSS,
št. 02/09-4911/99, izdala Luška kapetanija v
Kopru leta 1999. gnd-26497

SUZUKI ODAR d.o.o., Jana Husa 1/a, Ljub-
ljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1031246. gnq-26580

Šeme Franc, Viška cesta 49/b, Ljubljana,
vozno karto, št. s 100% popustom, št. 1128 -
invalidska, izdal LPP. gns-26603

Šiftar Andreja, Gorica 25, Puconci, delovno
knjižico, reg. št. 57492, ser. št. 0174219, izda-
la UE Murska Sobota. gnv-26875

Škoberne Željko, Zgornja Ložnica 61, La-
ško, delovno knjižico. gnz-26871

Škudar Damir, Bolniška 4, Piran - Pirano,
delovno knjižico. gnd-26718

Šlajpah Marjan, Šišenska cesta 34, Ljublja-
na, delovno knjižico. gne-26767

ŠOLA ZA STROJNIŠTVO ŠKOFJA LOKA,
Podlubnik 1/b, Škofja Loka, izjavo o ustreznosti
posamično pregledanega vozila, št. B
00614230, za vozilo MAN, tip 8. 163, št. šasije
333746G124011, reg. št. KR 20-47N.
gng-26590

Temniker Jože, Selovec 80, Šentjanž pri Dra-
vogradu, licenco, št. 3077/2703-LM17/1997
za vozilo MAN 19372 FL SG 49-26S, št. licence
38281. gnm-26434

TEMPO TRADE d.o.o., Pod Plevno 52, Škof-
ja Loka, dovoljenje za radijsko postajo
št. 101940, izdalo Ministrstvo za promet in zve-
ze. gnk-26773

Tišljarič Damjan, Vogelna ulica 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 71990257, izdala Bio-
tehniška fakulteta. gnm-26909

Tomšič Alen, Kovinarska 6, Celje, licenco
št. 609031. gne-26317

Ukmar Nataša, Radvanjska 70, Maribor, de-
lovno knjižico. m-821

Urbanc Gorazd, Nanoška ulica 26, Ljubljana,
delovno knjižico. gni-26563

Vatovec Jožica, Ivana Regenta 12, Izola -
Isola, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0170846 za vozilo AUDI A4 1,9 TDI,
št. šasije WAUZZZ8DZTA225551, leto izdelave
1996. gnq-26905

VIGROS, d.o.o., Lendavska 11, 9000 Mur-
ska Sobota, preklicuje licenco št. 187/21 za vo-
zilo Iveco turbo Daily, reg. št. MS 12-78H, veljav-
no od 1. 12. 1997 dalje. Ob-28927

Vitasović Friderik, Podšmihel 6, Laško, delo-
vno knjižico št. 12847, izdano 26. 1. 1979.
gny-26822

Zoran Erik, Tomčeva ulica 7, Ljubljana, delo-
vno knjižico. gnk-26736

Zornada Darij, Kozlovičeva 13, Koper - Ca-
podistria, delovno knjižico. gnw-26878

Zupančič Franc, Pod gozdom 16/a, Jeseni-
ce, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1378/71. gnb-26420

Žerak Alojzij, Preglov trg 13, Ljubljana, delov-
no knjižico. gni-26413
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