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Sodni register

CELJE

Rg-2922
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00993 z dne 21. 10. 1999 pri
subjektu vpisa ZAVOD ZA URBANIZEM
VELENJE, d.o.o., Velenje, Trg mladosti
2, sedež: Trg mladosti 2, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/00401/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5066239
Ustanovitelji: Kopitar Marjana, izstop

19. 6. 1998, ADRIATIC, Investicijski sklad
POD, d.d., Koper, izstop 10. 6. 1998, Prvi
investicijski sklad, pooblaščena investicijska
družba, d.d., izstop 11. 6. 1998, Štajner
Vlasta, Velenje, Tavčarjeva 12, vstop 9. 11.
1994, vložek: 1,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja in NFD 1 Investicijski sklad,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Ljubljana, Trdinova 4, vstop 11. 6. 1998,
vložek: 8,800.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-2950
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00693 z dne 29. 10. 1999 pri
subjektu vpisa VARD, d.o.o., storitve in
trgovina, sedež: Novo Celje 9, 3310 Ža-
lec, pod vložno št. 1/02587/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, dejavnosti ter spremembo akta o usta-
novitvi z dne 22. 6. 1999 s temile podatki:

Matična št.: 5465109
Sedež: 3000 Celje, Oblakova 32
Dejavnost, vpisana 29. 10. 1999:

55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7440 Oglaševanje.

Dejavnost, izbrisana 29. 10. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-4076
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/03117 z dne 29. 11. 1999 pod

št. vložka 1/07044/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1462571
Firma: KROMIS, proizvodnja, trgovina,

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

govornostjo
Sedež: 3241 Podplat, Krtince 11/c
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pikl Silvo, Dramlje, Svetel-

ka 20, vstop 5. 11. 1999, vložek:
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pikl Silvo, imenovan 5. 11. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetlja-
vo in električnih svetilk; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortoped-
skih pripomočkov; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Pro-

izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških 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;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5510 Dejavnost ho-
telov in podobnih obratov; 5521 Dejavnost
planinskih in mladinskih prenočišč; 5522
Dejavnost kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Dejavnost
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
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d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Oglaševanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 3117/99 z dne 26. 11. 1999.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 oprav-
lja družba vse, razen farmacevtskih iz-
delkov.

Rg-4080
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/02888 z dne 2. 11. 1999 pri
subjektu vpisa ZAVOD ZA URBANIZEM
VELENJE, d.o.o., Velenje, Trg mladosti
2, sedež: Trg mladosti 2, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/00401/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5066239
Ustanovitelji: Šoba Andrej, izstop 30. 8.

1999, Guček Irena, izstop 20. 8. 1999,
Miklav Terezija, izstop 17. 8. 1999, Sajko
Marija, izstop 13. 8. 1999, NFD 1 Investi-
cijski sklad, pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., izstop 11. 8. 1999, Baškovič Vla-
dimir, izstop 6. 8. 1999, Kovačič Vida Štef-
ka, izstop 28. 7. 1999, Nežmah Olga, iz-
stop 27. 7. 1999, Tkavc Jožefa, izstop
26. 7. 1999, Zajc Zofija, izstop 23. 7.
1999, Tkavc Marija, izstop 20. 7. 1999,
Ajdič Liljana, izstop 20. 7. 1999, Mravljak
Oto, izstop 19. 7. 1999, Kac Marjan, iz-
stop 16. 7. 1999, Pleše Katarina, Velenje,
Kardeljev trg 1, vstop 9. 11. 1994, vložek:
9,600.000 SIT, Piano Saša, Velenje, Can-
karjeva cesta 1 C, vstop 9. 11. 1994, vlo-
žek: 700.000 SIT, Kneževič Aleksander,
Velenje, Kersnikova cesta 25, vstop 9. 11.
1994, vložek: 940.000 SIT, Štajner Vla-
sta, Velenje, Tavčarjeva 12, vstop 9. 11.
1994, vložek: 1,470.000 SIT in Zavod za
urbanizem Velenje, d.o.o., Velenje, Trg
mladosti 2, vstop 11. 8. 1999, vložek:
8,800.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-4113
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/03244 z dne 10. 12. 1999 pod
št. vložka 1/07047/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1471341
Firma: K & K PLAST, proizvodnja, tr-

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

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Valvazorjeva 28
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Ključevšek Branko, Rade-

če, Pot na jez 19 in Kenda Jernej, Celje,
Gorica pri Šmartnem 56, oba vstopila 8. 12.
1999, vložek: vsak po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Ključevšek Branko in Kenda Jer-
nej, imenovana 8. 12. 1999, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1999: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje video zapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 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; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Dejavnost taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6420 Teleko-
munikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7011 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške 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;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440 Og-
laševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 opravlja
družba le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti pod šifro 74.12 opravlja
družba vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro 74.14 opravlja družba
vse, razen arbitraže in posredovanja v po-
gajanjih med managerji in delavci.

Rg-4115
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/03326 z dne 22. 12. 1999 pod
št. vložka 1/07054/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1469452
Firma: VALJI GROUP, proizvodnja, in-

ženiring, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: VALJI GROUP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3220 Štore, Železarska 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Groznik Ljubo Franc, Šent-

jur, Na Lipico 1, vložek 157.500 SIT, Ga-
vez Brigita, Grobelno, Grobelno 47, vložek
157.500 SIT, Habjan Jakob, Celje, Milčin-
skega 11, vložek 52.500 SIT, Kostadinov
Cvetan, Škofja vas, Ilirska 13, vložek
52.500 SIT, Leban Jožef, Celje, Heroja
Rojška 9, vložek 315.000 SIT, Lorger Edi,
Škofja vas, Prekorje 28, vložek 157.500
SIT, Mastnak Janko, Gorica pri Slivnici, Bu-
kovje 14, vložek 262.500 SIT, Plank An-
drej, Štore, Kompole 102, vložek 157.500
SIT, Štrlekar Ivan, Štore, Kompole 63, vlo-
žek: 630.000 SIT, Tepeš Branko, Grobel-
no, Gornja vas 13, vložek 105.000 SIT in
Žerak Mirko, Rogaška Slatina, Lovska 4,
vložek: 52.500 SIT, vsi vstopili 10. 12.
1999, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štrlekar Ivan, imenovan 10. 12.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 12. 1999: 2710
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po stan-
dardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželez-
nih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi;
2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valja-
nje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje;
2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna
predelava železa, jekla, proizvodnja ferozli-
tin; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin;
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2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvod-
nja svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvod-
nja bakra, 2745 Proizvodnja drugih neže-
leznih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
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; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-

gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 opravlja
družba vse, razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-4195
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 1999/00650 z dne 30. 12. 1999 pri
subjektu vpisa GASTRO TOČILNE NA-
PRAVE, d.o.o., sedež: Ljubljanska 36,
3000 Celje, pod vložno št. 1/05096/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in spremembo akta o usta-
novitvi z dne 9. 6. 1999 s temile podatki:

Matična št.: 5712564
Dejavnost, vpisana 30. 12. 1999: 2872

Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 7440 Oglaševanje.

Dejavnost, izbrisana 30. 12. 1999:
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-4205
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 1999/00719 z dne 28. 12. 1999
pri subjektu vpisa I & B GRAFIKA, tisk,
grafično oblikovanje in papirna galante-
rija, d.o.o., Celje, Ljubljanska 66a, se-
dež: Ljubljanska 66a, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/03446/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov zaradi odsvojitve poslovnega deleža s
temile podatki:

Matična št.: 5588332
Ustanovitelja: Dobovičnik Igor, izstop

28. 5. 1999, Planinc Branko, Celje, Puco-
va ulica 1, vstop 25. 5. 1992, vložek:
8,503.952 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-4226
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/03162 z dne 16. 11. 1999 pod
št. vložka 1/07034/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo pooblaščenko s
temile podatki:

Matična št.: 1468812
Firma: TRGOVSKA DRUŽBA RADEČE,

družba pooblaščenka, d.d.
Skrajšana firma: TRGOVSKA DRUŽBA

RADEČE – DP, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1433 Radeče, Titova 8
Osnovni kapital: 37,590.000 SIT
Ustanovitelji: Bajc Vida, Radeče, Jelovo

2/a, vložek: 486.000 SIT, Blaj Marija, Ra-
deče, Strma ul. 3, vložek: 394.000 SIT,
Bregar Janez, Radeče, Pod skalo 1, vlo-
žek: 18,934.000 SIT, Čeč Pavla, Radeče,
Jagnjenica 19c, vložek: 511.000 SIT, Du-
lar Danijela, Radeče, Pod skalo 5, vložek:
954.000 SIT, Erazem Milenka, Radeče, Ko-
lenov graben 8, vložek: 545.000 SIT, Hiter
Ksenija, Radeče, Pot na jez 11, vložek:
400.000 SIT, Hočevar Suzana, Radeče,
Obrežje 61, vložek: 412.000 SIT, Hrup
Blanka, Radeče, Močilno 31, vložek:
496.000 SIT, Jamšek Marija, Radeče, Ko-
lenov graben 3, vložek: 486.000 SIT, Kajič
Tatjana, Radeče, Pod skalo 3, vložek:
425.000 SIT, Klanšek Sonja, Radeče, Vr-
hovo 100, vložek: 473.000 SIT, Knez Re-
nata, Radeče, Pot na brod 5, vložek:
505.000 SIT, Kok Danica, Radeče, Trg 6,
vložek: 518.000 SIT, Kolenc Sonja, Rade-
če, C. za gradom 7, vložek: 426.000 SIT,
Kralj Nada, Radeče, Pot na brod 2, vložek:
658.000 SIT, Kramparšek Antonija, Rade-
če, Kolenov graben 8, vložek: 533.000 SIT,
Lah Dragica, Radeče, Šolska pot 5, vložek:
482.000 SIT, Lambergar Irena, Radeče, C.
za gradom 16, vložek: 436.000 SIT, Mar-
tinčič Božena, Radeče, Žebnik 38, vložek:
490.000 SIT, Mihelak Karmen, Radeče,
Starograjska ulica 28, vložek: 422.000 SIT,
Molka Podlogar Nevenka, Radeče, Ul. Tal-
cev 3, vložek: 479.000 SIT, Oblak Irena,
Radeče, Njivška c. 16, vložek: 413.000
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SIT, Ojsteršek Rafko, Radeče, Žebnik 38,
vložek: 345.000 SIT, Omerzu Mira, Rade-
če, Obrežje 29, vložek: 322.000 SIT, Pa-
der Marjana, Laško, Sedraž 29, vložek:
505.000 SIT, Pušnik Nevenka, Celje, Med-
log 29, vložek: 462.000 SIT, Repovž Mari-
ja, Zidani Most, Veliko Širje 30, vložek:
472.000 SIT, Revinšek Ivica, Boštanj,
Šmarčna 27, vložek: 450.000 SIT, Ribič
Nataša, Radeče, Obrežja 23, vložek:
411.000 SIT, Rozman Ida, Radeče, Pot na
brod 4, vložek: 568.000 SIT, Strniša Marti-
na, Radeče, Dobrava 9, vložek: 310.000
SIT, Špilak Irena, Radeče, Pot na brod 4,
vložek: 510.000 SIT, Štepic Ivica, Sava,
Spodnji log 38, vložek: 544.000 SIT, Šu-
šteršič Marija, Radeče, Žebnik 35, vložek:
524.000 SIT, Tabor Joža, Radeče, Na Je-
lovo 22, vložek: 400.000 SIT, Titovšek Ani-
ca, Radeče, Goreljce 1, vložek: 498.000
SIT, Vidmajer Zdenka, Zidani Most, Obrežje
pri Zidanem Mostu 17, vložek: 515.000
SIT, Vran Tomislava, Radeče, Kolenov gra-
ben 2, vložek: 491.000 SIT in Žener Irena,
Radeče, Ul. OF 2, vložek: 385.000 SIT, vsi
vstopili 29. 10. 1999, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bregar Janez, imenovan 27. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Dular Danijela –
predsednica, Karlovšek Boris – namestnik
in Bregar Vesna, vsi vstopili 27. 10. 1999.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1999: 2215
Drugo založništvo; 4521 Splošna gradbena
dela; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 6412 Ku-
rirska dejavnost, razen javne pošte; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 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; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Dejavnost holdingov; 7440 Oglaše-
vanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Ustanovitev delniške družbe je vpisana v
sodni register s sklepom sodišča Srg
3162/99 z dne 16. 11. 1999.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 opravlja
družba le dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic.

Rg-4234
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 1997/01364 z dne 13. 1. 2000 pri
subjektu vpisa ROMIH, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Planina pri Sevnici, Planina
b.b., sedež: Planina b.b., 3225 Planina
pri Sevnici, pod vložno št. 1/03368/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-

membo družbenikov, poslovnih deležev, de-
javnosti zastopanika, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, vpis čla-
nov nadzornega sveta in spremembo druž-
bene pogodbe z dne 9. 10. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5577489
Ustanovitelji: Nikič Melanija, izstop

9. 10. 1997, Nikič Gačeša Melanija, Mari-
bor, Tomšičeva 9, vložek: 15.080 SIT, Jan-
ša Aleksander, Dobje pri Planini, Večje br-
do 8, vložek: 754.000 SIT in Gačeša Mi-
loš, Kranjska Gora, Naselje Ivana Krivca 49,
vložek: 738.920 SIT, vsi vstopili 9. 10.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ni-
kič Melanija, razrešena 29. 9. 1997, direk-
tor Gačeša Miloš, imenovan 29. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Gačeša Danila,
Janša Aleksander in Janša Antonija, vstopili
9. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 13. 1. 2000: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1531 Predelava in konzer-
viranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predela-
va in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Melkarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 4030 Oskrba s paro in toplo vo-
do; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-

som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Pri šifri dejavnosti 74.12 opravlja družba
vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-4253
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 1999/00552 z dne 19. 1. 2000 pri
subjektu vpisa DOBRODELNI ZAVOD
ŽAREK, sedež: Teharska 9, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/06932/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje in spremembo
akta o ustanovitvi zavoda z dne 19. 5. 1999
s temile podatki:

Matična št.: 1387596
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

Rusjan Marjanu, ki je bil razrešen 19. 5.
1999.

Rg-4648
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 2000/00290 z dne 3. 2. 2000 pri
subjektu vpisa ESO KIKO, kleparstvo, izo-
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lacije, konstrukcije, d.o.o., Šoštanj, Ka-
juhova 17/a, sedež: Kajuhova 17/a,
3325 Šoštanj, pod vložno št. 1/05036/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5693802
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pe-

trović Slobodan, razrešen 23. 12. 1999,
direktor Mravljak Jaro, Velenje, Cesta na
griču 4, imenovan 23. 12. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

KOPER

Rg-3729
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/03140
z dne 2. 2. 2000 pod št. vložka
1/05766/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 1488520
Firma: KATV LIVADE, kabelske distri-

bucijske storitve in upravljanje nepre-
mičnin, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 6310 Izola, Veluščkova 8
Osnovni kapital: 3,207.000 SIT
Ustanovitelj: DRUŠTVO LIVADE, intere-

sno društvo krajanov, Izola, Veluščkova 8,
vstop 22. 12. 1999, vložek: 3,207.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktor Bauer Marjan, Izola, Ferda Bidov-
ca 3, imenovan 22. 12. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 2000: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 2231 Razmnoževa-
nje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje
video zapisov; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
6420 Telekomunikacije; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74204 Drugo

projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 74831
Prevajanje; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

KRANJ

Rg-3773
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/00784 z dne 11. 1. 2000 pri
subjektu vpisa REAL, podjetje za trgovi-
no, ekonomske, organizacijske, sveto-
valne, posredniške in obrtniške storitve
Kranj, d.o.o., sedež: Stritarjeva 1, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/01455/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, osebe, pooblaščene za zastopanje
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5411912
Sedež:  4000  Kranj,  Kidričeva  ce-

sta 27
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Re-

pič Domen, Kranj, Kidričeva c. 27, imeno-
van 9. 7.1999 kot namestnik direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 1. 2000: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v disko-
tekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7470 Čiščenje stavb;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-3775
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02444 z dne 12. 1. 2000
pod vložno št. 1/06538/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1488627
Firma: ŠPORTNI CENTER RATEČE –

PLANICA, družba za športno rekreativ-
ne dejavnosti, d.o.o.

Skrajšana firma: ŠPORTNI CENTER
RATEČE – PLANICA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4283 Rateče – Planica, Rate-
če 22

Osnovni kapital: 25,000.000 SIT
Ustanovitelj: Horizonte Enterprise Deve-

lopment Company, Heiloo, Nijverheidsweg
31 C, vstop 22. 12. 1999, vložek
25,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zapušek Matjaž, Kranj, Triglavska 30,
zastopa družbo brez omejitev in prokurist
Penca Matej, Ljubljana, Trnovska ulica 6,
oba imenovana 22. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 12. 1. 2000: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 5510 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroški letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
5530 Gostinske storitve prehrane; 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; 5551 Dejavnost menz;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdin-
gov; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti.

Rg-4587
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02476 z dne 2. 2. 2000 pod
vložno št. 1/06552/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1488651
Firma: GAMAJ, Trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 4202 Naklo, Strahinj 141
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Jarc Jožef, Medvode, Preš-

ka 3, vstop 27. 12. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jarc Jožef, imenovan 27. 12. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 2000: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1593 Proizvodnja vi-
na iz grozdja; 1596 Proizvodnja piva; 2852
Splošna mehanična dela; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50302
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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; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opre-
me v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi
načini odstranjevanja trdih odpadkov.

Rg-4596
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02324 z dne 2. 2. 2000 pri
subjektu vpisa INŽENIRING PROJEKT
KRANJ, d.o.o., sedež: Nazorjeva št. 1,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/01208/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje
s temile podatki:

Matična št.: 5376653
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sen-

čar Primož, razrešen 26. 11. 1999, direk-
tor Geršak Zmago, Kranj, Zoisova 4, ime-
novan 27. 11. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

KRŠKO

Rg-3741
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 1999/00696 z dne 9. 2. 2000 pod
vložno št. 1/04047/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1488317
Firma: TPR RUNOVEC IVAN IN MAR-

TA, Trgovinsko podjetje, d.n.o.

Skrajšana firma: TPR RUNOVEC IVAN
IN MARTA, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 8270 Krško, Ob potoku 9
Ustanovitelja: Runovec Ivan in Runovec

Marta, oba Krško, Ob potoku 9, vstopila
9. 11. 1999, odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Runovec Ivan in družbenica Runovec
Marta, imenovana 9. 11. 1999, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 2. 2000: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering).

LJUBLJANA

Rg-212202
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04980 z dne 29. 9. 1998 pri subjektu
vpisa GMC, podjetje za trgovino, inženi-
ring in proizvodnjo, d.o.o., Zagorje, se-
dež: Ulica talcev 18a, 1410 Zagorje, pod
vložno št. 1/21772/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, imena ustanovitelja in
zastopnika, akta o ustanovitvi družbe, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5735262
Firma: OPREMA DOM, Trgovina in sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: OPREMA DOM, d.o.o.
Sedež: 1430 Hrastnik, Cesta 1. maja

53/a
Ustanovitelj: Tener Gregr, Izlake, Podli-

povica 33, vstop 22. 2. 1993, vložek:
3,702.278,10 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tener Gregr, Izlake, Podlipovica 33,
imenovan 22. 2. 1993, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1998: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne

prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, 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; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 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;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6022 Dejavnost taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
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mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiran-
je; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge dejavnosti za
nego telesa.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe
dne 4. 8. 1998.

Rg-400698
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06105 z dne 14. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31457/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1338820
Firma: FESTE, projektiranje, kontrola

kvalitete, trgovina na debelo in drobno,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pagliani Stefano, Venez Ve-

nezia, Mestre, Via Verdi 5/B, vstop 16. 9.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pagliani Stefano in prokuristka Keuc
Tadeja, Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 12,
oba imenovana 16. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 14. 1. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;

5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-

narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73103 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju 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 humani-
stike; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje.

Rg-402347
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00712 z dne 12. 4. 1999 pri subjektu
vpisa VCS, Vizualni komunikacijski siste-
mi, d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 13a,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10565/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5448450
Ustanovitelja: Markič Franc, izstop 4. 2.

1999 in Vega d.d., Ljubljana, Stegne 13A,
vstop 17. 4. 1998, vložek 10,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-405479
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01932 z dne 29. 6. 1999 pri subjektu
vpisa PROJEKTING BIRO, d.d., Podjetje
za projektiranje, konsulting in inženiring,
sedež: Celovška 108, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00288/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala in statuta z dne 8. 8. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5075670
Osnovni kapital: 9,960.000 SIT.

Rg-405861
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03489 z dne 28. 7. 1999 pri subjektu
vpisa VCS, Vizualni komunikacijski siste-
mi, d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 13a,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10565/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 544850
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Zorko Rudi, razrešen 14. 6. 1999, direktor
Praprotnik Bojan, Domžale, Ljubljanska 81,
imenovan 14. 6. 1999, ki zastopa družbo
brez omejitev.
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MARIBOR

Rg-3364
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 1999/02822 z dne 12. 1.
2000 pri subjektu vpisa CERTUS, avtobu-
sni promet Maribor, d.d., sedež: Linhar-
tova ulica 22, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00873/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5263433
Dejavnost, vpisana 12. 1. 2000: 5164

Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 5551 Dejavnost menz; 6022
Dejavnost taksistov; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7440 Oglaševanje.

Dejavnost, izbrisana 12. 1. 2000: 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 5551
Storitve menz; 6022 Storitve taksistov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Rg-3449
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 2000/01379 z dne 3. 2.
2000 pri subjektu vpisa IFACE, razvoj pro-
gramske opreme, d.o.o., sedež: Glavni
trg 2, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/10677/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 1450867
Sedež: 2000 Maribor, Strma ul. 8.

Rg-3571
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 1999/01110 z dne 14. 2.
2000 pri subjektu vpisa AGROKOMBINAT
MARIBOR, proizvodnja, trgovina in stori-
tve, d.d., sedež: Partizanska cesta 6,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/00724/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, statuta in
vpisa novega mandata zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5146984
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

predsednik uprave Stoilković Boris, Rače,
Cesta talcev 8, razrešen in ponovno imeno-
van 13. 4. 1999, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 2. 2000: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin.

Dne 14. 2. 2000 se vpiše sprememba
statuta.

Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov.

MURSKA SOBOTA

Rg-2663
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00324 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01832/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5737583001
Firma: CREATIV, novi mediji, d.o.o.,

Murska Sobota, PODRUŽNICA LJUB-
LJANA

Skrajšana firma: CREATIV, d.o.o., Mur-
ska Sobota, PODRUŽNICA LJUBLJANA

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Puhova 14
Ustanovitelj: CREATIV, novi mediji,

d.o.o., Murska Sobota, Mikloša Kuzmiča 7,
vstop 27. 5. 1999, vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Plut Edvard, Ljubljana, Breznikova
29, imenovan 27. 5. 1999, zastopa podruž-
nico z omejitvijo, da je za skepanje poslov,
ki presegajo znesek 500.000 SIT, potreb-
no pisno soglasje direktorja družbe.

Dejavnost, vpisana 27. 12. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje video zapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3511 Gradnja
in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-

podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in 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 raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 De-
javnost vozniških šol; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Od dejavnosti vpisane pod šifro 51.18
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.,družba ne opravlja po-
sredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov in pod šifro 74.12 Računovodske, knji-
govodvske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, družba ne opravlja revizijske de-
javnosti.

Rg-2664
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00323 z dne 27. 12.
1999 pri subjektu vpisa CREATIV, medna-
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rodni poslovni stiki, Murska Sobota,
d.o.o., sedež: Mikloša Kuzmiča 2, 9000
Murska Sobota, pod vložno št.
1/01832/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnov-
nega kapitala, poslovnega deleža, dejavno-
sti in akta družbe s temile podatki:

Matična št.: 5737583
Firma: CREATIV, novi mediji, d.o.o.,

Murska Sobota
Skrajšana firma: CREATIV, d.o.o., Mur-

ska Sobota
Sedež: 9000 Murska Sobota, Miklo-

ša Kuzmiča 7
Osnovni kapital: 3,029.576 SIT
Ustanovitelj: Kočila Marjan, Murska So-

bota, Lendavska 45/B, vstop 13. 3. 1993,
vložek 3,029.576 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 27. 12. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje video zapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3511 Gradnja
in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-

nic; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in 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 raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 De-
javnost vozniških šol; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Od dejavnosti vpisane pod šifro 51.18
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov in pod šifro 74.12 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, ne revizijske dejavnosti.

Rg-2670
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 1999/00997 z dne
29. 12. 1999 pri subjektu vpisa LEDINA,
Trgovina na debelo in drobno Lipovci,
d.o.o., sedež: Lipovci 180, 9231 Beltin-
ci, pod vložno št. 1/00564/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti družbe in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter spremembo akta
družbe z dne 20. 9. 1999 s temile po-
datki:

Matična št.: 5398924
Sedež: 9231 Beltinci, Lipovci 180
Dejavnost, vpisana 29. 12. 1999: 5211

Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5241 Trgovi-

na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 92623
Druge športne dejavnosti.

Rg-6060
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 1999/01291 z dne 11. 1.
2000 pri subjektu vpisa RADENSKA - TRI
SRCA, Polnilnica mineralnih vod in pijač
Radenci, d.o.o., sedež: Zdraviliško nase-
lje 14, 9252 Radenci, pod vložno št.
1/00468/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev pri prevzemni družbi, po-
večanje osnovnega kapitala, spremembo
poslovnega deleža družbenika, dejavnosti
in akta družbe z dne 23. 12. 1999 s temile
podatki:

Matična št.: 5363772
Osnovni kapital: 4.313,397.214,54 SIT
Ustanovitelji: Radenska, d.d., Radenci,

Zdraviliško naselje 14, vstop 28. 3. 1990,
vložek 4.313,397.214,54 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Radenska, d.d., Ra-
denci, drugi poslovni delež in Radenska,
d.d., Radenci, tretji poslovni delež, izstopila
23. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 11. 1. 2000: 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Pripojitev prevzete družbe Radenska si-
stemi, Polnilna in pakirna tehnika Radenci,
d.o.o., (reg. vl. št. 1/469/00 tuk. sodišča)
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
23. 12. 1999 je bila vpisana v sodni regi-
ster dne 11. 1. 2000, s sklepom Srg
1999/01291.

NOVA GORICA

Rg-2475
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 2000/00004 z dne 18. 1.
2000 pri subjektu vpisa JAAR, Turizem –
export – import, d.o.o., Vogrsko, sedež:
Vogrsko 31, 5293 Volčja Draga, pod
vložno št. 1/02187/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme in sedeža ter razširitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5582229
Firma: JAAR, Proizvodnja kovinskih

konstrukcij, d.o.o.
Skrajšana firma: JAAR, d.o.o.
Sedež: 5000 Nova Gorica, Kidričeva

ulica 9a
Dejavnost, vpisana 18. 1. 2000: 2211

Izdajanje knjig; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
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Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila.

Rg-2481
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 2000/00062 z dne 20. 1.
2000 pri subjektu vpisa GOPHARM, d.d.,
Trgovina in laboratorijske storitve, Se-
dejeva 2, Nova Gorica, sedež: Sedejeva
2, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/02865/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5714133
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ke-

be Ivan, razrešen 31. 12. 1999 in zastopni-
ca Kobal Žvanut Karolina, Ajdovščina, Gra-
dišče 17, imenovana 1. 1. 2000, kot v.d.
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-2484
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 1999/01919 z dne 21. 1.
2000 pri subjektu vpisa MESNA INDUSTRI-
JA PRIMORSKE, d.d., sedež: Panovška
1, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00072/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine,
spremembo dejavnosti, spremembo člana
nadzornega sveta in spremembo statuta z
dne 22. 12. 1998 in 27. 12. 1999 s temile
podatki:

Matična št.: 5007518
Člana nadzornega sveta: Blažina Igor,

izstop 27. 12. 1999, Tomanič Stanko,
vstop 27. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 2000: 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa.

Rg-403002
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00301 z dne 11. 5. 1999
pri subjektu vpisa MESNA INDUSTRIJA PRI-
MORSKE, d.d., sedež: Panovška 1, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/00072/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5007518
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ve-

likonja Marjan, razrešen 15. 4. 1999, pro-
kurist Vidmar Bojan, Nova Gorica, Gregor-
čičeva 14B, imenovan 15. 4. 1999.

NOVO MESTO

Rg-1380
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00980 z dne 24. 12.
1999 pod vložno št. 1/04155/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1471368
Firma: EN AS Izvoz, uvoz, proizvod-

nja, gostinstvo in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: EN AS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Zalog št. 1
Osnovni kapital: 2,220.000 SIT
Ustanovitelj: Verhovec Jože, Velika Lo-

ka, Igelnik pri Veliki Loki 4, vstop 8. 12.

1999, vložek 2,220.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Verhovec Jože, imenovan 8. 12.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 12. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 02020 Gozdarske storitve;
05010 Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1010 Pridobivanje črnega premo-
ga; 1020 Pridobivanje rjavega premoga in
lignita; 1030 Pridobivanje šote; 1110 Pri-
dobivanje nafte in zemeljskega plina; 1120
Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in ze-
meljskega plina, brez iskanja nahajališč;
1200 Pridobivanje uranovih in torijevih rud;
1310 Pridobivanje železove rude; 1320 Pri-
dobivanje rud neželeznih kovin, razen ura-
nove in torijeve rude; 1411 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 1412 Prido-
bivanje apnenca, sadre in krede; 1413 Pri-
dobivanje skrilavcev; 1421 Pridobivanje gra-
moza in peska; 1422 Pridobivanje gline in
kaolina; 1430 Pridobivanje mineralov za
kmetijsko proizvodnjo in proizvodnjo mine-
ralnih gnojil; 1440 Pridobivanje soli; 1450
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
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 konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mel-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 1581 Proizvod-
nja kruha, svežega peciva in slaščic; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov, pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1600
Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1710 Pripra-

va in predenje tekstilnih vlaken; 1720 Tka-
nje tekstilij; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih mate-
rialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830
Strojenje in dodelava krzna, proizvodnja krz-
nenih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava
usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanteri-
je, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja
vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in karto-
na; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higien-
skih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2310 Proizvodnja koksa; 2320 Proizvodnja
naftnih derivatov; 2330 Proizvodnja jedrske-
ga goriva; 2411 Proizvodnja tehničnih pli-
nov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov;
2413 Proizvodnja drugih anorganskih os-
novnih kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih
organskih osnovnih kemikalij; 2415 Pro-
izvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki;
2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v
primarni obliki; 2420 Proizvodnja razkužil,
pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 2461
Proizvodnja razstreliv; 2462 Proizvodnja
sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja ete-
ričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih ke-
mikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosil-
cev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
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stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikova-
nje in obdelava ravnega stekla; 2613 Pro-
izvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja
steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in obli-
kovanje drugih vrst stekla ter tehničnih ste-
klenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospo-
dinjske in okrasne keramike; 2622 Pro-
izvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 2624 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusil-
nih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2710 Pro-
izvodnja železa, jekla, ferozlitin po standar-
dih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731
Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje oz-
kega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734
Vlečenje žice; 2735 Druga primarna prede-
lava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin;
2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2742
Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja
svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja
bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih
kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,

d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2960 Proizvod-
nja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3310 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
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.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 40101 Proizvodnja
elektrike v HE; 40102 Proizvodnja elektrike
v TE in JE; 40103 Druga proizvodnja elek-
trike; 40104 Prenos elektrike; 40105 Di-
stribucija elektrike; 4020 Oskrba s plinasti-

mi gorivi po plinovodni mreži; 4030 Oskrba
s paro in toplo vodo; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
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govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5510 Dejavnost hotelov; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 55231 Dejavnost otroških le-
tovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-

nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 De-
javnost menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6010 Železniški promet;
6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6030 Cevovodni transport; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 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; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Dejavnost holdingov; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-

no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano tehnič-
no 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 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distrubucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 De-
javnost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 92521
Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne
dediščine; 9253 Dejavnost botaničnih in ži-
valskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikarskih salonov;
9303 Pogrebna dejavnost; 9304 Druge de-
javnosti za nego telesa; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo z dne 8. 12. 1999.

Pod šifro dejavnosti G/51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pod šifro dejavnosti
K/74.12 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti.

Rg-409135
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00881 z dne 28. 10.
1999 pod št. vložka 1/01581/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev do-
mače podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5455111004
Firma: INTEGRAL DOLENJSKE IN

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

Skrajšana firma: INTEGRAL DOLENJ-
SKE IN BELE KRAJINE, d.o.o., POSLOV-
NA ENOTA ČRNOMELJ

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 8340 Črnomelj, Belokranjska

cesta 22
Ustanovitelj: INTEGRAL DOLENJSKE IN

BELE KRAJINE, d.o.o., Novo mesto, Pro-
met, turizem in delavnice, Novo mesto, No-
vi trg 11, vstop 12. 10. 1999, vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jurglič Ignac, Mokronog, Puščava
29, imenovan 12. 10. 1999 kot vodja po-
družnice, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
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nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Dejavnost taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Oglaševanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje.

Sklep o ustanovitvi podružnice z dne
12. 10. 1999.

Pod šifro dejavnosti K/74.12 družba ne
sme opravljati revizijske dejavnosti.

SLOVENJ GRADEC

Rg-2861
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 1999/00097 z dne 7. 2.
2000 pri subjektu vpisa LIDO, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Sejmiška 14, 2380 Slovenj Gra-
dec, pod vložno št. 1/01485/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, osnovnega ka-
pitala, družbenikov, poslovnega deleža, de-
javnosti, zastopnika ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5323797
Firma: TYR. TRIS, zavarovanje, ogla-

ševanje in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: TYR. TRIS, d.o.o.
Sedež: 2370 Dravograd, Koroška ce-

sta 47
Osnovni kapital: 3,300.000 SIT
Ustanovitelji: Logar Jožef in Dolar Zlat-

ko, izstopila 15. 3. 1999 in Nabernik To-
maž, Dravograd, Dobrava 12c, vstop 15. 3.
1999, vložek 3,300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lo-
gar Jožef in Dolar Zlatko, razrešena 15. 3.
1999, direktor Nabernik Tomaž, Dravograd,
Dobrava 12/c, imenovan 15. 3. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 2000: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-

stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6412 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 52.488 opravlja
družba vse, razen z orožjem in strelivom;
74.12 opravlja družba vse, razen revizijske
dejavnosti; 74.14 opravlja družba vse, ra-
zen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-2864
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 1999/00099 z dne 3. 2.
2000 pri subjektu vpisa BIO-TOP, trgov-
sko, storitveno in proizvodno podjetje,
d.o.o., sedež: Dobja vas 55, 2390 Ravne
na Koroškem, pod vložno št. 1/05799/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, poslovnih deležev, de-
javnosti, vpis akta o ustanovitvi ter uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5617243
Ustanovitelja: Jocič Jana, izstop 17. 9.

1998 in Jocič Boris, Ravne na Koroškem,
Dobja vas 55, vstop 6. 9. 1994, vložek
1,542.918 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 3. 2. 2000: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjav-
nih sokov; 1552 Proizvodnja sladoleda;
1572 Proizvodnja hrane za hišne živali; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in karto-
na ter papirne in kartonske embalaže; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2416 Proizvodnja plastičnih
mas v primarni obliki; 2463 Proizvodnja ete-
ričnih olj; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-

nja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov
in igrač; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6312 Skladiščenje; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj, s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7482 Pakiranje; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov.

Vpiše se akt o ustanovitvi družbe z dne
17. 9. 1998, ki v celoti nadomesti družbe-
no pogodbo z dne 6. 9. 1994.

Pri dejavnosti pod šifro 52.488 opravlja
družba vse, razen z orožjem in strelivom;
74.12 opravlja družba vse, razen revizijske
dejavnosti.
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

KOPER

Srg 3101/99 Rg-6192
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba AGENCIES, pomorsko agen-

cijsko podjetje, d.o.o., Koper, Vojkovo
nabrežje 30/a, ki je vpisana pri tem sodi-
šču pod vložno št. 1/3786/00 preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbeni-
kov z dne 15. 12. 1999.

Družbenika ADRIATIC LINER AGEN-
CIES, s.r.l., s sedežem v VE – Marghera,
Via Orsato 3/d (kot pravni naslednik DEEP
SEA ADRIATIC AGENCIES, s.r.l.) in Štru-
kelj Ivan-Branko, Izola, Dolina 3, Jagodje,
izjavljata, da družba že nekaj časa ne poslu-
je, ni zadolžena in nima zaposlenih delav-
cev ter da nima zato nikakršnih neporavna-
nih denarnih obveznosti ali obveznosti do
izpolnitve kakršnekoli druge obligacije in tu-
di nima nobenih neurejenih oziroma nepo-
plačanih obveznosti ali neurejenih razmerij
do delavcev. Družbenika v celoti prevzame-
ta solidarno obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe, če bi se le-te
kasneje pojavile in jih bosta poravnala iz
svojega premoženja.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku naj se preostala sredstva družbe
prenesejo v celoti na Ivana Branka Štruklja,
ki bo sredstva razdelil med oba družbenika
v sorazmerju z njunima poslovnima deleže-
ma.

Zoper sklep o prenehanju družbe je do-
pusten ugovor pri tem sodišču v 15 dneh
od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep
o izbrisu iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 4. 2000

Srg 294/2000 Rg-6194
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba FUXSKLAD, trgovina, promet

in skladiščenje, d.o.o., Koper, Ul. II. Pre-
komorske brigade 39/F, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/5364/00 pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 12. 1. 2000.

Družbenika Barth Konard, Seewalchen
A. A., Haining 22, Avstrija in Zillner Man-
fred, Alberndorf, Proselsdorf 45, Avstrija,
izjavljata, da družba nima zaposlenih de-
lavcev, nima neporavnanih zapadlih obvez-
nosti oziroma je poplačala vse dosedanje
obveznosti, je uredila vsa razmerja s tretji-
mi, prevzemata obveznost plačila vseh mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe soli-
darno, za kar jamčita z vsem svojim premo-
ženjem.

Po poplačilu vseh obveznosti ter izbrisa
družbe iz sodnega registra se preostala de-
narna sredstva na žiro računu družbe pre-
nesejo družbenikoma sorazmerno z njuni-
ma poslovnima deležema v osnovnem kapi-
talu, vsakemu v višini 50%.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 4. 2000

KRANJ

Srg 241/99 Rg-62
Družba KGT, kovinska galanterija Tu-

šek, d.o.o., 4227 Selca, Selca 151, s
sedežem Selca, Selca 151, vpisana na
reg. vl. št. 1/705/00, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Tu-
šek Marija, Selca 151, Selca.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 12. 1998

Srg 1355/2000 Rg-6053
Družba DAVOS TRADE, zastopanje in

trgovina, d.o.o., Kranj, s sedežem v Kra-
nju, Tatjane Odrove 15, vpisana na reg.
vl. št. 1/5932/00, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta So-
din Vladimir in Dana iz Kranja, Tatjane Odro-
ve 15.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 31. 3. 2000

KRŠKO

Srg 694/99 Rg-6217
Okrožno sodišče v Krškem kot registr-

sko sodišče je po predlogu predlagatelja
Jalovec Petra, Malo Mraševo 8, Podbočje,
za vpis prenehanja družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra na
podlagi določila 398. člena zakona o gos-
podarskih družbah ter 25. in 38. člena ured-
be o vpisu družb in drugih pravnih oseb v
sodni register dne 8. 5. 2000 po uradni
dolžnosti sklenilo:

KONEX, podjetje za kooperacijo, in-
ženiring in proizvodnjo, d.o.o., Malo Mra-
ševo, Malo Mraševo 8, Podbočje, se iz-
briše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel Jalovec Peter,
Malo Mraševo 8, Podbočje.

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

Okrožno sodišče v Krškem
dne 8. 5. 2000

Srg 343/2000 Rg-6220
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče, na
predlog predlagatelja Silvestra Toth Pope,
Trubarjeva 9, Brežice, za prenehanje po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe ATTILA – TOTH IN SIN, pro-
izvodnja, trgovina in storitve, d.n.o., Trubar-
jeva 9, Brežice, objavlja sklep:

Družba ATTILA – TOTH IN SIN, pro-
izvodnja, trgovina in storitve, d.n.o., Tru-
barjeva 9, Brežice, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
11. 1. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Silvester Toth – Pope, Tru-
barjeva 9, Brežice, z ustanovitvenim kapita-
lom 192.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 192.000 SIT
prenese v celoti na Silvestra Toth – Pope.

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

Okrožno sodišče v Krškem
dne 10. 5. 2000

LJUBLJANA

Srg 01782/1999 Rg-6208
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče, je po sodnici Gorše Mušič Heleni, v
zvezi z ugovorom družbe Dinos, d.o.o., Šlan-
drova 6, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška
družba Učakar & Vrviščar iz Kamnika, proti
sklepu o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku Stesko, trgovina in usluge, d.o.o.,
Ljubljana, Kurilniška 18, ki ga zastopa odvet-
nica Vukičević Jovanka iz Ljubljane, Tržaška
2, dne 28. 3. 2000 sklenilo:

Ugovoru se ugodi in se sklep o prene-
hanju družbe po skrajšanem postopku raz-
veljavi.

Sodišče je objavilo sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku v Uradnem
listu RS, št. 84/99, dne 15. 10. 1999. Proti
sklepu je dne 29. 10. 1999 vložila družba
Dinos, d.o.o. iz Ljubljane ugovor in navedla,
da ni res, da ima družba poravnane vse ob-
veznosti, saj njej dolguje 638.866 SIT s p.p.

Drugi odstavek 397. člena zakona o
gospodarskih družbah določa, da sodišče,
če ugotovi, da je ugovor zoper sklep o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku
utemeljen in da bi bili upniki oškodovani,
razveljavi sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku.

Iz navedb ugovarjajočega upnika in prilo-
ženih listin izhaja, da subjekt vpisa upniku
dolguje najemnino za najem poslovnih pro-
storov, kjer ima subjekt vpisa sedež. Dolg je
tudi iz drugih naslovov oziroma stroškov, po-
vezanih s poslovanjem subjekta vpisa na Ku-
rilniški 18 v Ljubljani. V odgovoru na ugovor
subjekt vpisa sicer zavrača obstoj dolga, ker
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ni sprejel povečane najemnine in meni, da bi
ta veljala le, če bi upnik dosegel povečanje
najemnine po sodni poti. Upnik pa mu je
nepravilno obračunaval tudi vodo, družba pa
še vedno posluje na naslovu Kurilniška 18.

Iz navedb obeh strank tako izhaja, da med
subjektom vpisa in upnikom obstajajo nepo-
ravnane obveznosti, zato izjava subjekta vpi-
sa, da ima poravnane vse obveznosti, ne
drži. Iz predložene dokumentacije ni razvid-
no, da bo upnik morebitno ugotovljeno terja-
tev lahko poplačal iz premoženja ustanovite-
ljev oziroma družbenikov, ki sta prevzela to
plačilo. Subjekt vpisa ima registriran osnovni
kapital v višini 1,557.000 SIT, s katerim od-
govarja upnikom za obveznosti in je mogoče
predvideti poplačilo eventualne terjatve, zato
je sodišče do resničnega poplačila terjatev
razveljavilo sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku. V odgovoru na ugovor
družbenika subjekta vpisa nista navedla, s
kakšnim premoženjem prevzemata obvez-
nost poplačila dolgov družbe, da bi se izklju-
čila oškodovanost upnikov.

Proti sklepu je dopustna pritožba v roku
8 dni po prejemu. Pritožbo je treba vložiti
pri tem sodišču v dveh izvodih. Prepozno
vloženo pritožbo zavrže sodišče s sklepom.
Pritožba bo predložena Višjemu sodišču v
Ljubljani.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 2000

Srg 2000/3617 Rg-6057
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog članic GIZ Emona Živila,
d.n.o., Šmartinska 130, Ljubljana, za vpis
prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra GIZ Emona
Živila, Šmartinska 130, Ljubljana, dne 11. 4.
2000 objavlja sklep:

GIZ Emona Živila, gospodarsko inte-
resno združenje, Šmartinska 130, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 7. 3. 2000.

Družba ima urejena razmerja z delavci.
Članice GIZ so: Emona Merkur, d.d.,

Šmartinska 130, Ljubljana, Emona Obala
Koper, d.d., Pristaniška ul. 12, Koper, Živi-
la Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 12, Naklo
in Jestvina Koper, d.d., Belveder 8, Koper,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti združenja.

Po prenehanju združenja po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje združe-
nja prenese v celoti na članice, za vsako do
ene četrtine.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2000

Srg 3427/2000 Rg-6074
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog družbe ARITECH, Energet-
ski inženiring, d.o.o., Trzin, Ul. pod goz-
dom 3, Mengeš, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega

registra družbe ARITECH, Energetski inže-
niring, d.o.o., Trzin, Ul. pod gozdom 3,
Mengeš, objavlja sklep:

Družba ARITECH, Energetski inženi-
ring, d.o.o., Trzin, Ul. pod gozdom 3,
Mengeš, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 1. 3. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelja sta Pirc Gorenc Anita in Pirc
Maks, oba Ulica pod gozdom 3, Trzin, z
ustanovitvenim kapitalom 1,680.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na Pirc Gorenc Anito in Pirc Maksa.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2000

Srg 03710/2000 Rg-6216
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče, na predlog družbe SPLOŠNO GRAD-
BENO PODJETJE SLOVENJA CESTE TEH-
NIKA OBNOVA, d.d., Ljubljana, Slovenska
56, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra druž-
be SCT ELEKTROOBNOVA, elektroinstala-
cije in trgovina, d.o.o., Kavčičeva 66, Ljub-
ljana, objavlja sklep:

Družba SCT ELEKTROOBNOVA, elek-
troinstalacije in trgovina, d.o.o., Kavčiče-
va 66, Ljubljana, reg. št. vl. 1/10760/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 13. 3. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je SPLOŠNO GRADBENO
PODJETJE SLOVENIJA CESTE TEHNIKA
OBNOVA, d.d., Slovenska 56, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital in vse pre-
moženje 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 18. 4. 2000

Srg 4277/2000 Rg-6212
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog družbe OSVIC, Podjetje za obrtne
storitve, vodovod in centralno napeljavo,
d.o.o., Podmolniška 44, Dobrunje Ljubljana,
za prenehanje družbe po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe OSVIC,
Podjetje za obrtne storitve, vodovod in cen-
tralno napeljavo, d.o.o., Podmolniška 44, Do-
brunje Ljubljana, objavlja sklep:

Družba OSVIC, Podjetje za obrtne sto-
ritve, vodovod in centralno napeljavo,
d.o.o., Podmolniška 44, Dobrunje Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 23. 3. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelja sta Polše Janez in Polše
Marija, oba Podmolniška cesta 44, Pod-
molnik, Dobrunje, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,523.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Polše Janeza in Polše Marijo.

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 3. 5. 2000

Srg 3977/2000 Rg-6218
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog KLIMA-TRADE, d.o.o., Ljub-
ljana, Parmova 41, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe KLIMA-TRADE, d.o.o.,
Ljubljana, Parmova 41, objavlja sklep:

KLIMA-TRADE, d.o.o., Ljubljana, Par-
mova 41, reg. št. vl. 1/07899/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 3. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.

Ustanovitelji so Milani Damiano, Trieste,
Strada di Guardiella n. 48, Cernos Maria,
Ries Trieste, Strada di Guardiella n. 48, Col-
lauti Gregor, Ljubljana, Trnovski pristan 10 in
Collauti Mark, Ljubljana, Potokarjeva 43, z
ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT,
vse obveznosti plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzamejo družbeniki.

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

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 10. 5. 2000

Srg 13867/1999 Rg-6231
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog TALJAT & P.N., proizvodnja
in trgovina, d.n.o., Ljubljana, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe TALJAT & P.N.,
d.n.o., Ljubljana, objavlja sklep:

TALJAT & P.N., d.n.o., Ljubljana, reg.
št. vl. 1/26929/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
5. 11. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in vsa
razmerja z delavci so urejena.
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Ustanovitelja sta Djordjević Petar in Ta-
ljat Uroš, oba Ulica Metoda Mikuža 16, Ljub-
ljana, ki prevzemata obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku vse ostalo premoženje v celoti prev-
zameta oba družbenika v enakih deležih.

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 20. 5. 2000

Srg 2000/2136 Rg-6243
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog GLOBUS MOTORS INTER-
NATIONAL, Celovška 280, Ljubljana, za vpis
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra družbe GLOBUS
MOTORS INTERNATIONAL, Celovška 280,
Ljubljana, dne 7. 4. 2000 objavlja sklep:

GLOBUS MOTORS INTERNATIONAL,
Celovška 280, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 14. 1. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Delničarji so: Bahl Ankush, Križna ulica
36, Ljubljana, Adamič Tomaž, Šentjane 15,
Portorož, Adamič Metka, Dergomaška 41,
Ljubljana, Adamič Bahl Meta, Križna 36,
Ljubljana, Adamič Božena, Križna 36, Ljub-
ljana in IMPAKTA, d.d., Kersnikova 2, Ljub-
ljana, z ustanovitvenim kapitalom 3,000.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje družbe
prenese v celoti na delničarje.

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 7. 4. 2000

MARIBOR

Srg 1736/2000 Rg-63
Družba ALEKS, družba za posredova-

nje, organizacijo in trgovino, d.o.o., Ko-
roška 105/a, Maribor, reg. št. vl.
1/2058-00, katere družbenica je Gobec
Jelena, Koroška c. 105/a, Maribor, po
sklepu družbenikov družbe z dne 10. 4.
2000 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Gobec Je-
lena.

Zoper sklep lahko družbenica, 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 31. 5. 2000

MURSKA SOBOTA

Srg 1322/94 Rg-42554
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba STYLE MAXIMA, Podjetje za

trgovino, uvoz in izvoz, Radenci, d.o.o.,
Radenci, Kidričevo naselje 6, vl. št.
1/1937-00, preneha po skrajšanem po-
stopku zakona o gospodarskih družbah po
sklepu z dne 28. 12. 1994.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Ferenc Boris in Ferenc Petek Irena, oba
Radenci, Kidričevo naselje 6, kot družbeni-
ka prevzemata obveznost plačila vseh mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na Ferenc Borisa in Ferenc Petek Ireno,
oba Radenci, Kidričevo naselje 6.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenika, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 8. 1996

Srg 1252/94 Rg-46622
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba AURORA, razvojno trgovsko

storitveno podjetje Murska Sobota,
d.o.o., Murska Sobota, Lendavska 53,
vpisana v sodni register tukajšnjega sodišča
vl. št. 1/414/00, preneha po skrajšanem
postopku zakona o gospodarskih družbah
po sklepu z dne 12. 5. 1995.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Darko Kutoš, Murska Sobota, Lendav-
ska 53 in Jolanda Dvoršak, Maribor, Do-
minkuševa 6, kot družbenika prevzemata
obveznost plačila vseh morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenika v razmerju njunih deležev.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenika, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 10. 1996

NOVA GORICA

Rg-6070
Družba LA BATTUTA, Trgovina z me-

šanim blagom, d.o.o., s sedežem v Sol-
kanu, IX. Korpus 89, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vložka 1/3847/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbeni-
kov z dne 3. 2. 2000.

Ustanovitelja Vittese Roberto, Via Della
Tesa 21, Farra D’Isonzo, Italija in Lipicer

Tomaž, Šempas 65/b, Šempas, prevzema-
ta obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa druž-
be iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 2. 2000

NOVO MESTO

Srg 532/2000 Rg-6206
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe MA-RA, proizvodno in
trgovsko podjetje ex-import, d.o.o., Novo
mesto, Kandijska 39, objavlja sklep:

Družba MA-RA, proizvodno in trgovsko
podjetje ex-import, d.o.o., Novo mesto,
Kandijska 39, vpisana na reg. vl. št.
1-1129/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 26. 4. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marjan Rataj, Šentrupert,
Škrljevo 16, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 1,886.000
SIT v celoti prenese na Marjana Rataja.

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 Novem mestu
dne 3. 5. 2000

PTUJ

Srg 172/99 Rg-6073
Družba RUDIX, podjetje za trgovino,

turizem, gostinstvo, d.o.o., Poljska ce-
sta 33, Ptuj, reg. št. vl. 1/5843-00, katere
ustanovitelj je Mlakar Rudi, Poljska cesta
33, Ptuj, po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 7. 6. 1999 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Mlakar Rudi.

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

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 10. 4. 2000
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 141-10/00-112 Ob-30013
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te

odločbe hrani pravila o organiziranju in delo-
vanju sindikalne podružnice družbe Storko,
d.o.o., s sedežem v Mariboru, Poljska ul. 2.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod
zap. št. 10 z dne 30. 5. 2000.

Identifikacija – matična številka sindikata z
imenom: Sindikat kovinske in elektroindustrije
Slovenije – SKEI, Sindikalna podružnica druž-
be Storko, d.o.o., v Mariboru, je 1049453.

Št. 028-2/00-12 Ob-30132
1. Republika Slovenija, Upravna enota

Gornja Radgona sprejme v hrambo pravila
Sindikata družbe prašičereja Podgrad,
s sedežem v Podgradu 38, 9250 Gornja
Radgona, vpisana v evidenco statutov sin-
diaktov, dne 8. 6. 2000, pod zap. št. 54, z
nazivom Pravila sindikata družbe prašičere-
ja Podgrad, d.d.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
iz 1. točke postane sindikat pravna oseba.

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

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

Razglasi sodišč

N 27/99 PO-6240
Jožef Rustje iz Skrilj 34, Merlingo (Mel-

lingo) Maria iz Trsta, Via Comoro, Ivana Ba-
stianutti iz Trsta, Via Repiccio 4, Ivan Rustja
iz Vipavskega križa 3, Štefan Rustja iz Skrilj
in Lucijan Rustja iz Skrilj 99, so pogrešani
(na predlog Zdenka Košute, Volaričeva 4,
Postojna, ki ga zastopa odv. Vida Andreja-
šič iz Postojne).

Skrbnik za poseben primer je Ivo Mamić
iz Skrilj 70/e, Dobravlje.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 8. 5. 2000

N 6/2000 PO-6150
Karol Mozetič, pok. Josipa, roj. 10. 10.

1856 in Franc Mozetič, pok. Karola, roj.
27. 8. 1894, sta pogrešana (na predlog
predlagateljice Jordane Jarc, Volčja Draga
št. 3, ki jo zastopa odv. Nada Bolcar iz
Solkana).

Skrbnica za poseben primer je Koc Neli,
Prvačina 28/a.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 4. 2000

II D 617/99 OD-6224
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pok. Jesenovec Ivani, roj. Ru-
gelj, hčeri Janeza, roj. 4. 5. 1911, umrli
17. 8. 1999, nazadnje stanujoči v Ljubljani,
Krimska ul. 6.

Zapustnica je s svojim premoženjem
razpolagala z oporoko. Kot nujni dedič po
pokojni pride v poštev za dedovanje tudi
njen sin Jesenovec Ludvik, roj. 25. 10.
1941, ki pa živi na neznanem naslovu v
tujini. Sodišče ga s tem oklicem poziva, da
se v roku enega leta od objave tega oklica
in objave na sodni deski tukajšnjega so-
dišča zglasi in uveljavlja svojo pravico do
dediščine. Po preteku oklicnega roka bo
sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo
in zadevo zaključilo v skladu z zakonom o
dedovanju.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2000

I D 785/98 OD-6149
To sodišče v zapuščinskem postopku po

pok. Hildi Wutholen, hčeri Karola in Adolfi-
ne Jančič, roj. 30. 8. 1911 in umrla dne
13. 8. 1998, upokojenki, vdovi, brez otrok,
državljanki RS, nazadnje stanujoči Limbuška
c. 102, Maribor, poziva dediče, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se pri-
glasijo tukajšnjemu sodišču, v zadevi
I D 785/98, najkasneje v enem letu od ob-
jave tega oklica.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 4. 2000

D 232/97 OD-6147
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pokojnem Francu Zalarju, sinu Fran-
ca, roj. 24. 5. 1937, nazadnje stanujočim v
Doslovčah št. 14, Žirovnica na Gorenjskem,
ki je umrl dne 14. 4. 1997.

V krog zakonitih dedičev spada tudi za-
pustnikov brat Anton Zalar, roj. 24. 5. 1937,
ki naj bi živel nekje v Avstraliji, naslov je
neznan.

Dediča pozivamo, da se v enem letu po
objavi tega oklica prijavi tukajšnjemu sodišču
kot dedič. Enak poziv velja za morebitne
dediče Antona Zalarja.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko bravnavo in izdalo
sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 20. 3. 2000

Oklici dedičem

Oklici o skrbnikih in razpravah

P 213/98 SR-6163
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljublja-
na, OE Celje, ki jo zastopa odvetnik Vojko
Zidanšek iz Slovenskih Konjic, proti toženi
stranki Ivan Kuprešak, neznanega bivališča,
zaradi plačila 239.288 SIT, na podlagi do-
ločila 82. člena zakona o pravdnem postop-
ku (ZPP) sklenilo: tožencu Ivanu Kupreša-
ku, neznanega bivališča, se postavi zača-
sna zastopnica Karolina Pečnik, univ. dipl.
pravnica, zaposlena pri Okrajnem sodišču v
Velenju.

Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolž-
nosti zakonitega zastopnika, vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 10. 4. 2000

P 453/98 SR-6162
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljublja-
na, OE Celje, ki jo zastopa odvetnik Vojko
Zidanšek iz Slovenskih Konjic, proti toženi
stranki Avgust Čepin, neznanega bivališča,
zaradi plačila 533.612 SIT, na podlagi dolo-
čila 82. člena zakona o pravdnem postopku
(ZPP) sklenilo: tožencu Avgustu Čepinu, nez-
nanega bivališča, se postavi začasna zastop-
nica Karolina Pečnik, univ. dipl. pravnica,
zaposlena pri Okrajnem sodišču v Velenju.

Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolž-
nosti zakonitega zastopnika, vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 10. 4. 2000

P 309/96 SR-6161
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljublja-
na, OE Celje, ki jo zastopa odvetnik Vojko
Zidanšek iz Slovenskih Konjic, proti toženi
stranki Danica Božič, neznanega bivališča,
zaradi plačila 9.933 SIT, na podlagi določi-
la 82. člena zakona o pravdnem postopku
(ZPP) sklenilo: toženki Danici Božič, nezna-
nega bivališča, se postavi začasna zastop-
nica Karolina Pečnik, univ. dipl. pravnica,
zaposlena pri Okrajnem sodišču v Velenju.

Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolž-
nosti zakonitega zastopnika, vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 10. 4. 2000

P 638/93 SR-6160
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljublja-
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na, OE Celje, ki jo zastopa odvetnik Vojko
Zidanšek iz Slovenskih Konjic, proti toženi
stranki Marija Markovič-Josipovič, neznane-
ga bivališča, zaradi plačila 97.128 SIT s pp,
na podlgi določila 82. člena zakona o pravd-
nem postopku (ZPP) sklenilo: toženki Mariji
Markovič-Josipovič, neznanega bivališča, se
postavi začasna zastopnica Karolina Peč-
nik, univ. dipl. pravnica, zaposlena pri Okraj-
nem sodišču v Velenju.

Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolž-
nosti zakonitega zastopnika, vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 10. 4. 2000

VII P 223/98 SR-6156
To sodišče je po sodnici Poloni Marje-

tič-Zemljič, v pravdni zadevi tožeče stranke
SKB banke, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
proti toženi stranki Nataši Vodušek, Hac-
quetova 8, Ljubljana (sedaj neznanega pre-
bivališča), zaradi plačila 101.039,20 SIT s
pp, dne 11. 4. 2000 sklenilo:

Nataši Vodušek, neznanega prebivališča,
se postavlja začasni zastopnik, odvetnik Zo-
ran Stankić, Čufarjeva 8, Ljubljana, ki bo
zastopal toženo stranko v postopku zaradi
plačila 101.039,20 SIT s pp.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2000

SR-6154
To sodišče je po okrajni sodnici Fran-

čiški Fišer, v izvršilni zadevi upnika Plasis,
d.o.o., Slovenska 56, Ljubljana, ki ga za-
stopa odv. mag. Katarina Kobal iz Ljubljane,
zoper dolžnika Tomaža Mlakarja, nazadnje
stan. Tolsti vrh 6, Ravne na Koroškem, za-
radi izterjave 12.332,30 SIT s pp, dne
12. 4. 2000 sklenilo:

dolžniku Tomažu Mlakarju, nazadnje
stanujočem Tolsti vrh 6, Ravne na Ko-
roškem, sedaj neznanega bivališča, se v
izvršilnem postopku, ki se vodi pod opr. št.
I 99/020952, kot začasni zastopnik posta-
vi Simon Došen, Na Šancah 27, Ravne na
Koroškem.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v
zgoraj navedeni izvršilni zadevi, dokler dolž-
nik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem, oziroma dokler mu
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 12. 4. 2000

P 483/98 SR-6109
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke Adriatic, Zavarovalna družba, d.d.,
Koper, PE Maribor, ki jo zastopa po poob-
lastilu Igor Marinšek, univ. dipl. prav., proti
toženi stranki Zvonko Papak, neznanega bi-
vališča, zaradi plačila 239.239 SIT s pp, na
podlagi določila 82. člena zakona o pravd-
nem postopku (ZPP) sklenilo: tožencu Pa-

pak Zvonku, neznanega bivališča, se posta-
vi začasna zastopnica Karolina Pečnik, univ.
dipl. pravnica, zaposlena pri Okrajnem so-
dišču v Velenju.

Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolž-
nosti zakonitega zastopnika, vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 10. 4. 2000

SR-2805
To sodišče je po okrajni sodnici Zdenki

Marinšek-Novak, v izvršilni zadevi upnika
Republike Slovenije, Ministrstva za finance,
Davčne uprave RS, Davčnega urada Mari-
bor, izpostave Ravne na Koroškem, ki ga
zastopa Državno pravobranilstvo RS, Odde-
lek v Mariboru, proti dolžniku Perovec Nata-
ši, Na Šancah 112, Ravne na Koroškem,
zaradi izterjave 1,759.999 SIT s pp, dne
2. 2. 2000 sklenilo:

dolžnici Perovec Nataši, Na Šancah
112, Ravne na Koroškem, sedaj neznane-
ga bivališča, se v izvršilnem postopku, ki se
vodi pod opr. št. Z 1999/00122, kot zača-
sni zastopnik postavi Simon Došen, Na Šan-
cah 27, Ravne na Koroškem – strokovni
sodelavec Okrajnega sodišča v Slovenj
Gradcu.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
v zgoraj navedeni izvršilni zadevi, dokler
dolžnica ali njen pooblaščenec ne bo na-
stopil pred sodiščem, oziroma dokler ji
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 2. 2. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije

St 73/2000 S-29857
To sodišče je s sklepom z dne 6. 6.

2000 pod opr. št. St 73/2000 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Mekon, Podjetje za projektiranje in raz-
voj metalnih konstrukcij, d.o.o., Planin-
ska cesta 2, Ljubljana, matična številka
5285135, šifra dejavnosti 74.203.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko so-
dišča se poziva, naj poravnalnemu senatu
z vlogo v dveh izvodih in priloženimi doka-
zili v 30 dneh po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve, kolkovane s predpisano sod-
no takso.

Prijava mora obsegati firmo in sedež up-
nika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (6. 6.
2000).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti

(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov, v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave je
določena Mojca Breznik, odvetnica iz Ljub-
ljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Alfred Wagner Gesellschaft m.b.H.,
Schardinger Str 63, Ried, Innkreis, Avstrija,

– Gradis-Tosin, d.o.o., Letališka 33,
Ljubljana,

– Alak Maja, d.o.o., C. ljubljanske briga-
de 5, Ljubljana,

– Akripol, d.d., Prijateljeva 11, Trebnje,
– Krovstvo Polajnar Janko, s.p., Zapuže

22b, Begunje.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 6. 6. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 6. 2000

St 92/2000 S-29858
To sodišče je s sklepom St 92/2000

dne 7. 6. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Detra, Podjetje za zunanje
in notranje trgovinsko ter finančno de-
javnost, d.o.o., Trubarjeva 27/I, Ljublja-
na, matična številka 5350107, šifra dejav-
nosti 11002.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Moj-
ca Breznik, odvetnica iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 26. 9. 2000 ob 10.15, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 6.
2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2000

St 75/2000 S-29859
To sodišče je s sklepom z dne 25. 5.

2000 pod opr. št. St 75/2000 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom M
& M, Podjetje za poslovno svetovanje in
zunanjo trgovino, d.o.o., Tržaška 132,
Ljubljana, matična številka 5374561, šifra
dejavnosti 51.530.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča se po-
ziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po
objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve, kol-
kovane s predpisano sodno takso.
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Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (25. 5.
2000).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov, v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Tanja Praprotnik, univ. dipl. ek., iz
Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Fimax Aussenhandels GmbH, Viktrin-
gerring 5, Celovec, Republika Avstrija,

– Titan, d.d., Kovinarska 28, Kamnik,
– Slovenska investicijska banka, d.d.,

Čopova 38, Ljubljana,
– Electrolux, d.o.o., Tržaška 132, Ljub-

ljana,
– Jolanda Šilc, Ul. borcev za severno

mejo 24, Ljubljana – predstavnica delav-
cev.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 25. 5. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2000

St 10/98 S-29860
To sodišče je s sklepom opr. št. St

10/98 z dne 2. 6. 2000 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Tamiz, Izdelova-
nje notranje opreme in pohištva, d.d. – v
stečaju, Slovenska 96, Mengeš.

Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2000

St 115/2000-8 S-29861
To sodišče je s sklepom St 115/2000

dne 5. 6. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom GIA, Podjetje za inženi-
ring, gradbeništvo, arhitekturo in trgovi-
no, d.o.o., Ljubljanska c. 8, Kočevje, ma-
tična številka 5569389, šifra dejavnosti
45.210.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Me-
lita Butara iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 19. 9. 2000 ob 9.15, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku postopka je bil nabit na
oglasno desko sodišča dne 5. 6. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2000

St 19/2000-12 S-29863
1. Z dnem 5. 6. 2000 se začne stečajni

postopek nad dolžnikom Perutninska za-
druga Murska Sobota, b.o., Industrijska
8, Murska Sobota.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Jože Flegar, univ. dipl. ekon., iz Boračeve
št. 50.

3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno doku-
mentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev po objavi ste-
čajnega postopka v Uradnem listu RS. K
vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno tak-
so v višini 5% tolarske vrednosti od zneska
prijavljene terjatve, vendar največ do vred-
nosti 2000 točk. Ne plača se taksa za prija-
vo terjatve delavcev iz II. odstavka 160. čle-
na ZPPSL.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 12. 9. 2000 ob 13. uri, pri tukajš-
njem sodišču, v sobi št. 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 5. 6. 2000 nabije na oglasno desko
sodišča. Pravne posledice začetka stečaj-
nega postopka nastanejo z dnem, ko je ok-
lic o začetku stečajnega postopka nabit na
oglasno desko sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 6. 2000

St 33/2000 S-29864
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St

33/2000 z dne 5. 6. 2000 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Me-
rinka Tkanina, Proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Žitna 12, Maribor, ter
odredilo imenovanje upniškega odbora v se-
stavi:

1. Republika Slovenija, ki jo zastopa Dr-
žavno pravobranilstvo RS,

2. Snaga, d.o.o., Nasipna 64, Maribor,
3. Zavarovalnica Maribor, d.d., Cankar-

jeva 3,
4. G. Modiano Limited Velika Britanija,

ki ga zastopa odvetniška družba Košorok in
drugo, d.n.o., Cigaletova 5, Maribor,

5. Geoplin, d.o.o., C. ljubljanske briga-
de 11, Ljubljana,

6. Balzam, d.o.o., Meljska 83, Maribor,
7. Boris Orehovec, Lavričeva 18, Mari-

bor, predstavnik delavcev.
II. Za upravitelj prisilne poravnave se do-

loči Elij Rijavec, univ. dipl. ek., zaposlen
MA Tisk, d.o.o., Maribor.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno de-
sko sodišča poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica o
pozivu za sklenitev prisilne poravnave v
Uradnem listu RS.

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

V. Oklic  upnikom  je  bil  nabit  na
oglasno desko tukajšnjega sodišča dne
5. 6. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 6. 2000

St 52/2000-19 S-29865
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St

52/2000 z dne 5. 6. 2000 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom W &
G, d.o.o., Podjetje za proizvodnjo stro-
jev in opreme, Sokolska 60, Maribor, ter
odredilo imenovanje upniškega odbora v se-
stavi:

1. Republika Slovenija, Kotnikova 5,
Ljubljana

2. Adriano Corsi, Italija, ki ga zastopa
odvetnik dr. Janko Tischler, Dunajska c.
21, Ljubljana,

3. Zavarovalnica Maribor, d.d., Cankar-
jeva 3, Maribor,

4. Bank Avstrija Creditanstalt, Wolfova 1,
Ljubljana,

5. Alojz Hraščanec, delavski zaupnik,
Sokolska 60, Maribor.

II. Za  upraviteljico  prisilne  poravnave
se določi Vera Zavrl, univ. dipl. ek., za-
poslena v Rubikon, d.o.o., Maribor, Kalo-
hova 24.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno de-
sko sodišča poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica o
pozivu za sklenitev prisilne poravnave v
Uradnem listu RS.

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

V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 5. 6. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 6. 2000

St 57/2000-7 S-29866
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St

57/2000 z dne 5. 6. 2000 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Mo-
da Lotus, d.o.o., Meljska c. 56, Maribor,
ter odredilo imenovanje upniškega odbora
v sestavi:

1. Republika Slovenija, Kotnikova 5,
Ljubljana,

2. Probanka,  d.d.,  Maribor,  Gospo-
ska 23,

3. Mettis, d.o.o., Maribor, Koroška
c. 62,

4. Trgofin, d.o.o., Maribor, Ul. Vita Kraig-
herja 5,

5. Sollero Jože, delavski zaupnik, Prož-
na pot 6, Hotinja vas.

II. Za upravitelj prisilne poravnave se
določi Gorazd Zemljarič, univ. dipl. ek.,
zaposlen v Fisk, d.o.o., Maribor, Gospos-
vetska 84.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno de-
sko sodišča poravnalnemu senatu z obraz-
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loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica o
pozivu za sklenitev prisilne poravnave v
Uradnem listu RS.

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

V. Oklic  upnikom  je  bil  nabit  na
oglasno desko tukajšnjega sodišča dne
5. 6. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 6. 2000

St 41/94 S-29867
Stečajni postopek nad dolžnikom Opti-

plast, p.o., Ljutomerska 38/a, Ormož – v
stečaju, se v skladu s prvim odstavkom
169. člena ZPPSL zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 6. 2000

St 64/2000 S-30014
To sodišče je s sklepom St 64/2000

dne 7. 6. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Dafina, Finančno in po-
slovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Tr-
žaška 2, matična številka 5314810, šifra
dejavnosti 67120.

Za stečajno upraviteljico se imenuje od-
vetnica Mojca Breznik iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 26. 9. 2000 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 6.
2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2000

St 110/2000 S-30015
To sodišče je s sklepom z dne 12. 5.

2000 pod opr. št. St 110/2000 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Proline, d.o.o., Ljubljana, Stegne 11, ma-
tična številka: 5622336, šifra dejavnosti:
85.325.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko so-
dišča se poziva, naj poravnalnemu senatu
z vlogo v dveh izvodih in priloženimi doka-
zili v 30 dneh po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve, kolkovane s predpisano sod-
no takso.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (12. 5.
2000).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Hinko Jenull, odvetnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Iskra Elektrozveze, d.d., Stegne 11,
Ljubljana,

– Broline, d.o.o., Mariborska 23, Celje,
– PCX Computers, d.o.o., Stegne 15,

Ljubljana,
– Dečko, d.o.o., Pirčeva 7, Vodice,
– Zoran Ivkovič, Ob žici 5, Ljubljana,

predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 12. 5. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 8. 6. 2000

St 20/2000-7 S-30124
To sodišče je na seji senata dne 8. 6.

2000 pod opr. št. St 20/2000 sprejelo na-
slednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom
UNASTIL, Trgovska in proizvodna druž-
ba, d.o.o., Novo mesto, Drgančevje 9,
Novo mesto, matična številka 5410223,
šifra  dejavnosti  9.015,  se  začne  in
zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
UNASTIL, Trgovska in proizvodna družba,
d.o.o., Novo mesto, Drgančevje 9, Novo
mesto izbriše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 8. 6. 2000

St 16/95-331 Ob-30127
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 16/95 z dne 25. 5. 2000 sklenilo, da se
stečajni postopek nad dolžnikom Adria Ca-
ravan, d.d., Novo mesto – v stečaju,
zasključi.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 25. 5. 2000

St 55/98 S-30128
To sodišče je s sklepom St 55/98 dne

6. 6. 2000 stečajni postopek nad dolžni-
kom INFO grafika, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 9, zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2000

St 11/2000-20 S-30129
To sodišče je dne 1. 6. 2000 s sklepom

opr. št. St 11/2000 začelo stečajni posto-
pek nad podjetjem ŠPITALAR & CO., Tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ma-
ribor, Slivniška c. 6.

Odslej firma glasi ŠPITALAR & CO. Tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o. – v
stečaju; Maribor, Slivniška c. 6, njegova ma-
tična številka je 5724953, šifra dejavnosti
pa 24.510.

Za stečajno upraviteljico je določena
mag. Irena Lesjak, dipl. ekonomistka, zapo-
slena v Tekstilnem institutu Maribor, Ul. Kra-
ljeviča Marka 21, Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega okli-
ca o začetku stečajnega postopka.

Narok za preizkus terjatev bo dne 26. 9.
2000 ob 10.30 v sobi št. 330 naslovnega
sodišča.

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

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 1. 6. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 6. 2000

St 55/2000-13 S-30130
To sodišče je dne 7. 6. 2000 s sklepom

opr. št. St 55/2000 začelo stečajni posto-
pek nad podjetjem MTT TKANINE, d.o.o.,
Maribor, Ulica kraljeviča Marka 19.

Odslej se firma glasi MTT TKANINE,
d.o.o., v stečaju, Maribor, Ulica kraljeviča
Marka 19, njegova matična številka je
12264955, šifra dejavnosti pa 17.210.

Za stečajno upraviteljico je določena
Alenka Gril, dipl. ekonomistka, stan. Lor-
berkova 17, Limbuš.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega  oklica  o  začetku  stečajnega  po-
stopka.

Narok za preizkus terjatev bo dne 26. 9.
2000 ob 10.30 v sobi št. 330 naslovnega
sodišča.

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

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 7. 6. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 6. 2000

St 85/99 S-30255
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom VEGA, proizvodnja optič-
nih naprav, d.d., Ljubljana, Stegne 13A
za dne 5. 7. 2000 ob 12. uri v sobi 368
tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2000
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Razpisi
 delovnih mest

Preklic
Ob-30262

Občina Krško, Občinski svet, Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja, Cesta krških žrtev 14, Krško, dne 24. 5.
2000 na podlagi 16. in 18. člena statuta
Občine Krško (Ur. l. RS, št. 2/96) preklicu-
je razpis prostega delovnega mesta povelj-
nika – direktorja javnega zavoda Poklicna
gasilska enota Krško, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 94/99.

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Občinskega sveta občine Krško

Ob-30138
Razpisna  komisija  za  imenovanje  na-

mestnika  generalnega  direktorja,  pomoč-
nikov  generalnega  direktorja,  in  direktorja
in  direktorjev  podružnic  razpisuje  skladno
z 32. in 34. členom statuta Agencije Re-
publike Slovenije za plačilni promet delovno
mesto

direktorja podružnice Celje.
Pogoja: univerzitetna izobrazba ekonom-

ske, druge družboslovne ali tehnične smeri
in 5 let delovnih izkušenj.

Mandat za razpisano delovno mesto tra-
ja 4 leta.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev, življenjepisom in opisom dosedanjih
delovnih izkušenj sprejema razpisna komisija
za imenovanje namestnika generalnega direk-
torja, pomočnikov generalnega direktorja in
direktorjev podružnic Agencije Republike Slo-
venije za plačilni promet, Ljubljana, Tržaška c.
16. Rok za prijavo je 8 dni in začne teči z
dnem objave razpisa.

Kandidate,  ki  se  bodo  prijavili,  bomo
o izbiri obvestili v 30 dneh po objavi raz-
pisa.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Ob-30139
Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Ob do-

lenjski železnici 48, Ljubljana, razpisuje na-
slednja prosta delovna mesta:

– dveh učiteljev podaljšanega biva-
nja za določen čas s polnim delovnim
časom (od 1. 9. 2000 do februarja
2001),

– učitelja likovne vzgoje – gospo-
dinjstva za določen čas s polnim delov-
nim časom,

– učitelja slovenskega jezika za do-
ločen čas s polovičnim delovnim časom.

Nastop dela 1. 9. 2000.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o

izpolnjevanju pogojev po zakonu o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
v osmih dneh na naslov šole.

Osnovna šola Oskarja Kovačiča
Ljubljana

Št. 394-00 Ob-30140
Na podlagi sklepa sveta Kliničnega cen-

tra Ljubljana z dne 20. 4. 2000 ter v skladu
z določili statuta, Klinični center Ljubljana
razpisuje delovna mesta

predstojnikov SOE:
Očesne klinike
Dermatovenerološke klinike
Kliničnega inštituta za medicino de-

la, prometa in športa
Kliničnega oddelka za torakalno ki-

rurgijo SPS Kirurška klinika
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– da  imajo  naziv  visokošolskega  uči-

telja,
– da predložijo program dela in razvoja

SOE.
Svet Kliničnega centra Ljubljana bo

imenoval predstojnike Ljubljana za dobo
4 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev in programom dela in razvoja
naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po obja-
vi tega razpisa na naslov: Klinični center
Ljubljana, Kadrovska služba, Bohoričeva
28, 1525 Ljubljana, s pripisom: “za razpi-
sno komisijo”. Kandidati morajo navesti kli-
niko za katero kandidirajo.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v
8 dneh po odločitvi ustreznega organa.

Klinični center
Ljubljana

Ob-29854
Srednja zdravstvena šola Juge Polak Ma-

ribor, Trg Miloša Zidanška 3, razpisuje de-
lovno mesto:

profesorja nemškega jezika.
Delovno razmerje se sklene za polni de-

lovni čas, določen čas, od 1. 9. 2000 do
31. 8. 2001.

Pogoji: visokošolska izobrazba iz
nemškega jezika.

Pisne prijave s priloženimi dokazili o iz-
polnjevanju pogojev sprejemamo 8 dni po
objavljenem razpisu, na naslov: Srednja
zdravstvena šola Juge Polak Maribor, Trg
Miloša Zidanška 3.

Kandidate bomo pisno obvestili v 15 dneh.
Srednja zdravstvena šola

Juge Polak Maribor

Ob-29855
Srednja zdravstvena šola Juge Polak Ma-

ribor, Trg Miloša Zidanška 3, razpisuje de-
lovno mesto:

profesorja matematike, računalništva
in informatike.

Delovno razmerje se sklene za polni de-
lovni čas, določen čas, od 1. 9. 2000 do
31. 8. 2001.

Pogoji: visokošolska izobrazba ustrezne
smeri.

Pisne prijave s priloženimi dokazili o iz-
polnjevanju pogojev sprejemamo 8 dni po
objavljenem razpisu, na naslov: Srednja
zdravstvena šola Juge Polak Maribor, Trg
Miloša Zidanška 3.

Kandidate bomo pisno obvestili v 15
dneh.

Srednja zdravstvena šola
Juge Polak Maribor

Ob-29856
Srednja zdravstvena šola Juge Polak Ma-

ribor, Trg Miloša Zidanška 3, razpisuje de-
lovno mesto:

profesorja angleškega jezika in
zdravstvene terminologije.

Delovno razmerje se sklene za polni de-
lovni čas, določen čas, od 1. 9. 2000 do
31. 8. 2001.

Pogoji: visokošolska izobrazba iz ustrez-
nega tujega jezika in književnosti.

Pisne prijave s priloženimi dokazili o iz-
polnjevanju pogojev sprejemamo 8 dni po
objavljenem razpisu, na naslov: Srednja
zdravstvena šola Juge Polak Maribor, Trg
Miloša Zidanška 3.

Kandidate bomo pisno obvestili v 15
dneh.

Srednja zdravstvena šola
Juge Polak Maribor

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

Ob-30160
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa:  naročnik  je  Zavod  za  obvezne
rezerve  nafte  in  njenih  derivatov,  Du-
najska 106, 1000 Ljubljana, faks:
01/534-66-75.

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

– motorni bencin – 30.000 ton,
– plinsko olje – 20.000 ton.
Skupna ocenjena vrednost je 3,3 milijar-

de SIT.
3. Kraj dobave: območje Republike Slo-

venije.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila blaga: v zadnji tretjini leta 2000, sklad-
no z razpoložljivim rezervoarskim prostorom.

5. Morebitne druge informacije: pojasni-
la dajemo samo na vprašanja, ki so poslana
na zavod v pisni obliki po pošti ali po faksu
in sicer do 15. 7. 2000.

Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih
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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

Ob-29985
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Vipava, Glavni trg 15, Vi-
pava, faks 05/36-43-412 in Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

2. Vrsta  in  obseg  zahtevanih  grad-
benih del in ocenjena vrednost del: preno-
va in dozidava podružnične šole Pod-
nanos.

Ocenjena vrednost del: 383,453.000
SIT.

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

ročila gradbenih del, če je znan: v letu
2000.

5.
Občina Vipava

ZJN-01-S
Naročilo objave namere o
javnem naročilu storitev v

vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Št. 179 Ob-30137
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Izola, Polje 35,
6310 Izola, 066/606-305.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: priprava bolnišnične
prehrane; ocenjena vrednost je
160,000.000 SIT.

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

ročila storitev, če je znan: januar 2001.
5. Morebitne druge informacije: ocenje-

na vrednost je vrednost, ki jo je naročnik
pripravljen plačati za blago oziroma stori-
tve priprave hrane. V ocenjeni vrednosti
niso zajeta sredstva najema prostorov, kar
bo natančneje določeno z izbranim izvajal-
cem. Pogodba bo obsegala oddajo dejav-
nosti prehrane, vključno s prevzemom za-
poslenih.

Splošna bolnišnica Izola

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

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

Ob-30009
Razveljavitev

Naročnik, OKP Javno podjetje za komu-
nalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., Zdra-
viliški trg 13, 3250 Rogaška Slatina, razve-
ljavlja javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev (ZJN-02-B) za nabavo smetarskega vo-
zila, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
34-35 z dne 21. 4. 2000, št. objave 25980.

OKP Javno podjetje za komunalne
storitve Rogaška Slatina, d.o.o.

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za insekticide in rodenticide, Zavo-
da za zdravstveno varstvo Maribor, objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 51 z dne 9. 6.
2000, Ob-29280 se datum v 8. točki pra-
vilno glasi:

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 7. 2000 ob
11. uri v sejni sobi na naslovu naročnika.

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Popravek
Št. 0501/48-3-308/63-00 Ob-30337

V javnem razpisu brez omejitev za nad-
gradnjo centralnega računalnika, dobavo in-
formacijske opreme, rezervnih delov in pri-
pomočkov, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29596, št.
0501/48-3-308/63-00 se 7. (a) točka
pravilno glasi:

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 10. 7. 2000, do 14. ure.

Ministrstvo za notranje zadeve

Popravek

0501/48-3-308/98-99 Ob-30338
V javnem razpisu brez omejitev za doba-

vo prevoznih sredstev za potrebe MNZ, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 51 z dne
9. 6. 2000, Ob-29555, št. 0501/
48-3-308/98-99 se 14. točka pravilno gla-
si:

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
čas garancije, odkup rabljenih prevoznih
sredstev naročnika, reference, dobavni rok,
in finančno stanje ponudnika.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 41 točk, za čas
garancije 10 točk, za odkup rabljenih pre-
voznih sredstev naročnika 7 točk, za refe-
rence 7 točk, za dobavni rok 4 točke in za
finančno stanje ponudnika 3 točke.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 4.4.1.3064/2000 Ob-30038
1. Naročnik, poštni naslov, št. telefaksa:

Slovenske železnice, d.d., 1506 Ljubljana,
Kolodvorska 11, 061/2912-921.

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

3. (a) Kraj dobave: CD Maribor Kuril-
niška 8, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dizelski motor s pripadajočo
opremo in dodatnimi zahtevami; 3 kosi.

(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo zahtevanega blaga,
za katere dele oziroma skupine: dobava ce-
lotnega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
90,000.000 SIT.

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

nji kvartal leta 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Služba za material-
no poslovanje, Trg OF 6, 1506 Ljubljana;
Metka Prelog, med 9. in 12. uro v sobi 22.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 6. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 40.000 SIT, virman na žiro
račun št. 50100-601-14744, pri NLB Ljub-
ljana (domači ponudniki), 220 EUR
50100-620-133-900-7100-59383/4, pri
NLB Ljubljana (tuji ponudniki).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 8. 2000 do 12. ure,
tajništvo Službe za materialno poslovanje
Slovenskih železnic, d.d., Trg OF 6; Jelka
Čebela.

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

29. 8. 2000 ob 11. uri, Kolodvorska 11 –
Steklena dvorana, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih fin.zavarovanj za resnost po-
nudbe: bančna garancija v višini 10% ponu-
jene vrednosti, z veljavnostjo do 28. 11.
2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: način plačila: L/C ali
drug ugodnejši način.

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:
pravna oblika: d.d., d.o.o., boniteta, potrdi-
lo o plačilu davkov in prispevkov.

13. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 28. 8. 2000.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tehnični podatki in ostala vprašanja:
Anton Beci, tel. 061/29-14-107, Valter Ob-
lak, tel. 061/29-14-689, Drago Jejčič, tel.
061/29-14-102.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
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Št. 404-08-160/2000 Ob-30116
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za

obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, faks
061/131-81-64.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javno
naročilo bo oddano s predhodno izvedenim javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče MORS, Miheličeva uli-
ca, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: Ident,
standard in izvod standarda za vse artikle v predmetu naroči-
la je razviden iz razpisne dokumentacije.

b.1) ženska obutev

Zap.  Artikel Količina v parih
št. za leto 2000

1 2  3

1  čevlji usnjeni rjavi, salonar  71
2  čevlji z gumi. podplatom – nizki rjavi 71
3  gležnar rjavi  71
4  sandali rjavi  71
5  čevlji usnjeni, salonar, črni  20
6  čevlji z gumi. podplati, nizki, črni  20
7  gležnar črni  20
8  sandali črni  20

Pod zaporedno št. 5, 6 in 7 je potrebno priložiti vzorec.

b.2) moška obutev

Zap.  Artikel Količina v parih
št. za leto 2000

1 2  3

1  čevlji z gumi. podplatom (rjavi)  320
2  škornji z zadrgo rjavi  320
3  čevlji z usnje. podplatom (črni)  123
4  čevlji z usnje. podplatom (rjavi)  320
5  čevlji z gumi. podplatom (črni)  170
6  škornji z zadrgo (črni)  110
7  čevlji za svečano uniformo CZ  100

Pod zaporedno št. 3 in 5 je potrebno priložiti vzorec.

b.3) škornji vojaški

Zap.  Artikel  Količina v parih
št. 2000 2001

1 2  3 4

1  škornji vojaški črni  2462  5500
2  škornji vojaški rjavi  150

Po zaporedno št. 1 je potrebno priložiti vzorec.

b.4) vojaški škornji tip MORIS

Zap.  Artikel Količina v parih
št. za leto 2001

1 2  3

1  škornji vojaški tip MORIS  100

Pod zaporedno št. 1 je potrebno priložiti vzorec.

b.5) škornji platneni

Zap.  Artikel Količina v parih
št. za leto 2001
1 2 3

1 škornji platneni  100

Pod zaporedno št. 1 je potrebno priložiti vzorec.

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo
dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za posamezne skupine b.1, b.2, b.3, b.4 in
b.5. Ponuditi mora vse artikle znotraj posamezne skupine.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost naročila za
leto 2000 in 2001 je ca. 130 mio SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki se bodo morda oddali
posamično: vrednost delov, ki se bodo oddali posamično leto
2000 in 2001 znaša za skupino b.1 - 2 mio SIT, b.2 - 13 mio SIT,
b.3 - 112 mio SIT, b.4 - 1,5 mio SIT in b.5 - 1,5 mio SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: dobava v letu 2000 in 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave: zaključek dobave v letu

2000 in 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno

dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, pisarna
za javne razpise, tel. 061-171-2586, soba št. 365, vsak delovni
dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo:
do 13. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000
SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS BO 11/2000), na žiro račun št. 50100-637-55216. Prev-
zem razpisne dokumentacije je osebno ali po pošti. Pred tem je
potrebno predložiti:

– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: na-
vedba polnega naslova ponudnika, davčno št. , št. javnega razpi-
sa) ter

– potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbe:

ponudbe je potrebno predložiti do 17. 7. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mini-

strstvo za obrambo RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj – ponudba MORS BO11/2000 – nakup obutve“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo 18. 7. 2000, ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih
zavarovanj za resnost ponudbe: ponudnik mora priložiti:

– bančno garancijo za resnost ponudbe brezpogojno in plačlji-
vo na prvi poziv v višini 3% njegove ponudbe, če njegova ponudba
presega vrednost 25.000.000 SIT. Bančna garancija mora biti
veljavna najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb.

– izjavo banke, da bo v primeru sklenitve pogodbe dala bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
pogodbene vrednosti, če njegova ponudba presega vrednost
25,000.000 SIT. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti veljati vsaj še 1 dan po preteku roka za dokončanje
pogodbenih obveznosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na
merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik bo plačilo opra-
vil v 30. dneh od uradnega prejema računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina po-
nudnikov storitev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi
ponudniki bo naročnik sklenil pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finanč-
no-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mora o svojem
pravnem statusu in svoji poslovno-tehnični sposobnosti predložiti
naslednja potrdila/dokazila:

1) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
– Izpisek iz sodnega registra podjetij, datum dokumenta ne

sme biti starejši od 30 dni na dan odpiranja ponudb, z registracijo
na dejavnost v katero sodi izvajanje javnega naročila. (original ali
overjena kopija),

– Odločba/soglasje/dovoljenje upravnega organa o izpol-
njevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti,
katere predmet je javni razpis. (overjena kopija) –

2) Za fizične osebe (samostojni podjetnik)
– Priglasitveni list za dejavnost, katere predmet je javni raz-

pis, original ali overjena kopija, datum dokumenta oziroma overovi-
tve ne sme biti starejši od 30 dni na dan odpiranja ponudb,

– Obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrti ali obrti
podobne dejavnosti. (overjena kopija) ali odločba/soglasje/dovo-
ljenje upravnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih po-
gojev za opravljanje dejavnosti, katere predmet je javni razpis.
(overjena kopija).
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3) Originalni obrazci BON 1 in BON 2 ali BON 3, od katerih
BON 2 in BON 3 ne smeta biti starejša od 30 dni na dan odpiranja
ponudb ali napoved za odmero davka za samostojne podjetnike z
bilanco stanja in uspeha za l. 1999, originalno potrjeno s strani
pristojne izpostave DURS.

4) Potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke,
določene z zakonom, ki ga izda Agencija za plačilni promet ali
Davčna uprava RS, Davčni urad, ne starjše od 30 dni na dan
odpiranja ponudb.

5) Potrdilo, da ponudnik ni pod prisilno upravo, v stečaju ali
likvidacijskem postopku (podjetja predložijo potrdila pristojnega
okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register, samo-
stojni podjetniki in obrtniki pa predložijo potrdila, da so še vpisani v
vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada ali
Obrtne zbornice.)

6) Potrdilo, da v preteklih treh letih pred pričetkom naročila
vodstveni delavci podjetja niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje –
kazenska evidenca).

7) Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% vredno-
sti vsote ponudbe, veljavna najmanj 120 dni od dneva odpiranja
ponudb, vendar le v primeru kadar njegova ponudba (na eno ali
več skupin) presega vsoto 25,000.000 SIT.

8) Izjava banke, v kolikor ponudba (na eno ali več skupin)
presega vsoto 25,000.000 SIT, da bo v primeru sklenitve pogod-
be, izdala bančno garancijo za dobro izvedbo posla, brezpogojno,
plačljivo na prvi poziv, brez ugovorov naročnika garancije, v višini
5% pogodbene vrednosti, ki bo veljala vsaj še 1 dan po dokončni
izvedbi posla.

9) Vzorec, kjer se ta zahteva.
10) Vse izjave podpisane in požigosane.
11) Vse podatke za ocenjevanje.

13. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe:
ponudniki ne morejo umakniti ponudbo po 17. 7. 2000 po 12. uri.

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

1) cena artikla – utež 0,50

Ocena  Kriterij

10  najnižja cena
1,00-9,99  obratno sorazmerna najnižji ceni

Dobljena ocena za posamezno skupino na katero se ponudnik
prijavlja se pomnoži z utežjo in tako dobi št. točk za merilo.

2) kakovost vzorca – utež 0,25

Ocena  Kriterij

10  ustreza STO ali vzorcu, odlična izdelava
6  delno ustreza STO ali vzorcu, zadovoljiva

izdelava:
delno ustreza STO: odstopa v pomožnem
materialu, ki ni v STO natančno določen in
je razviden samo iz potrjenega vzorca, ven-
dar funkcionalnosti ne spremeni
zadovoljiva izdelava: neravni šivi, slabi za-
ključki šivov, šivi vlečejo, pretrgani notra-
nji ali zunanji posamezni šivi, okrasni šivi
slabo izdelani, slab stik podplata z zgor-
njim delom

3  po izgledu ustreza STO ali vzorcu, neka-
kovostna izdelava
nekakovostna izdelava: odstopanje od
predpisanih dimenzij, neravni šivi, šivi vle-
čejo, pretrgani notranji ali zunanji šivi, okra-
sni šivi slabo izdelani, poškodovano zgor-
nje usnje, poškodovan podplat

1  ne ustreza STO, nekakovostna izdelava

Pri skupinah, kjer se zahteva več vzorcev, se vsem vzorcem
dodeli skupna ocena.

Pridobljeno oceno za vzorec se pomnoži z utežjo in tako dobi
št. točk.

3) reference – utež 0,1
a) Posli, ki so predmet JN od leta 1999

Ocena  Kriterij

1  imel posel, ki je predmet JN
0  ni imel posla, ki je predmet JN

b) Dolgoročni pogodbeni aranžma

Ocena  Kriterij

1  ima dolgoročni sklenjeni posel
0  nima dolgoročnega sklenjenega posla

c) Naročnikova ocena ponudnika

Ocena  Kriterij

8  ocenjen kot dober dobavitelj
7  nov dobavitelj
6  ocenjen kot zadovoljiv dobavitelj
1  ocenjen kot slab dobavitelj

Naročnikova ocena ponudnika:
1. Izdelek je skladen z vsemi dogovorjenimi zahtevami po

STO ali po potrjenem vzorcu,
2. Dobavitelj je obvestil naročnika o pričetku proizvodnje,
3. Dobavitelj obvesti naročnika o pripravi dobave/pošiljke s

posebnim obrazcem (priložen pogodbi),
4. Možen dostop do celotne pošiljke (pri prevzemu),
5. Dobavitelj je predmet pogodbe ustrezno označil,
6. Dobavitelj je zagotovil ustrezno embalažo,
7. Dobavitelj je posredoval zapise, ki dokazujejo, da je bilo

blago kontrolirano in preizkušeno.

Ocena dober dobavitelj:
Prvič uspešno opravljen prevzem izdelki prevzeti, skladnost z

vsemi točkami zgoraj.
Ocena zadovoljiv dobavitelj:
Zapisniški prevzem 1× zavrnjeno, če so pomankljivosti pod

zgoraj navedenimi točkami, pod št. 1., 4., 5., 6., take, da jih je
dobavitelj odpravil takoj ali najkasneje v 2 dneh po zapisniškem
prevzemu; ostalih točkah je bil zapisniški prevzem brez pipomb.

Ocena slab dobavitelj:
Po zapisniškem prevzemu 1× zavrnjena količina, če so poman-

kljivosti pod zgoraj navedenimi točkami 1., 4., 5., 6., take, da jih
dobavitelj, ni mogel odpraviti v roku 2 dni, ne glede na izpolnitev
ostalih točk (zapisniški prevzem brez pripomb).

Nov dobavitelj se rangira z oceno 7.
Seštevek ocen pod točko a), b) in c) se pomnoži z utežjo in

tako dobi končno št. točk za merilo.
3) Tehnično tehnološka opremljenost – 0,05 utež

Ocena  Kriterij

10  kakovostna tehnologija za izdelavo ponu-
jenega izdelka, kapaciteta izdelave velika,
kratek čas izdelave enega kosa

5  vsi stroji potrebni za izdelavo, tudi ročni;
kapaciteta izdelave ustreza; dolgi čas iz-
delave enega kosa

1 tehnološko neprimerno opremljeni

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo in tako dobi končno
št. točk za merilo.

4) urejenost službe kakovosti – 0,05 utež

Ocena  Kriterij

10  certifikat ISO
6  pravilnik kakovosti
4  medfazna in končna kontrola
2  samo medfazna in končna kontrola
1  nima kontrole kakovosti

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo in
tako dobi končno št. točk za merilo.
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5) dobavni rok za leto 2000 – utež 0,05
(maksimalno 90 dni)

Ocena  Kriterij

10  do 30 dni od podpisa pogodbe, prejema
velikostnih številk in specifikacij

8  od  31  do  45 dni  od  podpisa  pogod-
be,  prejema  velikostnih  številk  in  spe-
cifikacij

4  od 46 do 60 dni od podpisa pogodbe,
prejema velikostnih številk in specifikacij

1  od 61 do 90 dni od podpisa pogodbe,
prejema velikostnih številk in specifikacij

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo in tako dobi končno
št. točk za merilo.

Maksimalno število pridobljenih točk je vsota točk pri posamez-
nih merilih in znaša 10 točk.

Naročnik bo s sklepom izbral ponudnika, ki bo dosegel največ-
je skupno število točk za posamezno skupino.

15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik bo moral
izdelati ponujeni izdelek po tehničnih opisih/specifikacijah/ stan-
dardih MORS, oziroma po vzorcih Slovenske vojske.

Tehnične opise/standarde ponudniki dvignejo na MORS-u,
Urad za logistiko, Sektor za opremljanje, Kardeljeva ploščad 26,
Ljubljana, pri Valeriji Čižman, ravno tako je pri njej možen tudi
ogled vzorcev, vse po predhodni telefonski najavi: 061/171-28-33
ali 061/171-2570 od 8. do 9. ure, v času od objave javnega
razpisa pa do datuma oddaje ponudb na ta javni razpis.

Vsi zahtevani vzorci se naročniku predložijo brezplačno!
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnične podatke za repro-

materiale – sukanec, vezalke, zadrge….za vse skupine na katere
se prijavlja!

16., 17.
Ministrstvo za obrambo RS

Št. 404-08-146/2000 Ob-30117
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za

obrambo RS, Kardeljeva pl. 24-26, 1000 Ljubljana, št. telefaksa:
061/131-81-64.

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

3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče MORS, Miheličeva uli-
ca, Ljubljana-Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nogavice
in pletenine za pripadnike SV; ident standard in izvod stan-
darda za vse artikle v predmetu naročila, je razvidna v razpisni
dokumentaciji; skupine:

a) nogavice zimske (zelene) in letne (zelene in črne)

Zap.  Artikel  M.E.  Količina Količina
št. leto 2000  leto 2001

1  nogavice zimske
(zelene)  par  486  10.000

2  nogavice letne
(zelene)  par  486  10.000

3  nogavice letne
(črne)  par  100  –

Pod zaporedno št. 3 je potrebno priložiti vzorec!
Prijava obvezna na celo skupino!

b) nogavice dolge in kratke (rjave in črne)

Zap.  Artikel  M.E.  Količina
št. leto 2000 

1  nogavice dolge (rjave)  par  2.600
2  nogavice kratke (rjave)  par  2.500
3  nogavice dolge (črne)  par  500
4  nogavice kratke (črne)  par  609

Pod zaporedno št. 4 je potrebno priložiti vzorec!
Prijava obvezna na celo skupino!

c) nogavice športne (bele)

Zap.  Artikel  M.E.  Količina Količina
št. leto 2000  leto 2001

1 nogavice športne
(bele)  par  6.000 10.000

Priložiti je potrebno vzorec!

d) puloverji vojaški, rokavice in podkape-kape (modro)

Zap.  Artikel  M.E.  Količina
št. leto 2000 

1  pulover-vojaški (moder)  kos  20
2  rokavice (modre)  par  20
3  podkapa-kapa (modra)  kos  20

Pod zaporedno št. 1 je potrebno priložiti vzorec!
Prijava obvezna na celo skupino!

e) puloverji in jopice (rjavi in modri)

Zap.  Artikel  M.E.  Količina
št. leto 2000 

1  pulover (rjav)  kos  200
2  pulover (moder)  kos  100
3  jopica (rjava)  kos  50
4  jopica (modra)  kos  10

Pod zaporedno št. 2 je potrebno priložiti vzorec!
Prijava obvezna na celo skupino!

f) rokavice (bele)

Zap.  Artikel  M.E.  Količina
št. leto 2000 

1 rokavice bele  par  1.002
Priložiti je potrebno vzorec!

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo
dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: prijava
možna na skupine a), b), c), d), e) in f).

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca. 18,274.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki se bodo morda odda-

jali posamično: skupina cca. a) 10,522.000 SIT, b) 1,987.000
SIT, c) 3,520.000 SIT, d) 118.000 SIT, e) 1,677.000 SIT in f)
450.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: leto 2000 in leto 2001,
oziroma do dokončne izvedbe poslov.

5. Predvideni datum zaključka dobave: leto 2000 oziroma leto
2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, pisarna za
javne razpise, tel. 061/171-25-86, soba št. 365, vsak delovni
dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo,
do 7. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo 5.000
SIT z virmanom z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS BO 13/2000, na žiro račun št. 50100-637-55216.

Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti:

1. Dokazilo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke:
navedba polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega
razpisa, sklic na št. ) ter,

2. potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: do

10. 7. 2000, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mini-

strstvo za obrambo RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj, ponudba BO 13/2000 – “Za dobavo nogavic in pletenih
za pripadnike SV”.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 7. 2000 ob 12. uri, v
prostorih MORS ULO, SJN, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih za-
varovanj za resnost ponudb: bančna garancija za resnost ponudbe v
vrednosti 3% od ponudbe (v primeru, da je vrednost ponudbe nad
25,000.000 SIT), veljavna najmanj 120 dni od dneva odpiranja.

10.,11.
12. Zahteve, glede pravnega statusa ponudnika storitev, fi-

nančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da ima registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa ali priglasitveni list,

– da ima odločbo o izpolnjevanju z zakonom določenih pogo-
jev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ali
obrtno dovoljenje,

– da je priložil BON1, BON2 ali BON3 ali Napoved za odmero
davka z bilanco stanja in bilanco uspeha za l. 1999,

– da ima najmanj 3 zaposlene (za pravne osebe) oziroma
najmanj 2 zaposlena (za s.p.),

– da ima poravnane davka in prispevke, določene z zakonom,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave,

stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsoje-

ni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– da ima priloženo bančno garancijo za resnost ponudbe v

višini 3% od vrednosti ponudbe, v primeru, da vrednost ponudbe
presega 25,000.000 SIT,

– da ima priloženo izjavo banke, da bo v primeru sklenitve
pogodbe izdala bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini
5% od pogodbene vrednosti, v primeru, da vrednost ponudbe
presega 25,000.000 SIT

– da ima priložen vzorec, kjer je to zahtevano.
13. Datum od katerega ponudniki ne morejo več umakniti svo-

je ponudbe: od 10. 7. 2000 od 12.01 dalje.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in način uporabe meril

(21. člen ZJN): ocenjevalna merila, ki bodo uporabljena pri izbiri
ponudnikov: komisija bo pri ocenjevanju za izbiro najugodnejšega
ponudnika upoštevala samo tiste ponudnike, ki bodo izpolnili vse
zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti.

I. Cena Artikla – utež 0,50

Ocena  Kriterij

10  najnižja cena
1,00-9,99  obratno sorazmerna najnižji ceni
Dobljena ocena za posamezno skupino na katero se ponudnik

prijavlja se pomnoži z utežjo in tako dobi število točk za merilo.

II. Kakovost vzoreca – utež 0,25

Ocena  Kriterij

10  ustreza STO ali vzorcu, odlična izdelava
6  delno ustreza STO ali vzorcu, zadovoljiva izdelava

delno ustreza STO: odstopa v pomožnem materia-
lu, ki ni v STO natančno določen in je razviden
samo iz potrjenega vzorca, vendar funkcionalnosti
ne spremeni
zadovoljiva izdelava: neravni šivi, šivi vlečejo, pre-
trgani notranji ali zunanji posamezni šivi, okrasni
šivi slabo izdelani

3  po izgledu ustreza STO ali vzorcu, nekakovostna
izdelava
nekakovostna izdelava: odstopanje od predpisa-
nih dimenzij, naravni šivi, šivi vlečejo, pretrgani
notranji ali zunanji šivi, okrasni šivi slabo izdelani

1  ne ustreza STO, nekakovostna izdelava
Pridobljeno oceno za vzorec se pomnoži z utežjo in tako dobi

št. točk.

III. Reference – utež 0,10
1.) Posli, ki so predmet JN od leta 1999

Ocena  Kriterij

1  imel posel, ki je predmet JN
0  ni imel posla, ki je predmet JN

V primeru, da je ponudnik imel sklenjen posel, ki je pred-
met JN.

1.) Dolgoročni pogodbeni aranžma

Ocena  Kriterij

1  ima dolgoročni sklenjeni posel
0  nima dolgoročnega sklenjenega posla
V primeru, da ima ponudnik dolgoročni sklenjeni posel.

1.) Naročnikova ocena ponudnika

Ocena  Kriterij

8  ocenjen kot dober dobavitelj
7  nov partner
6  ocenjen kot zadovoljiv dobavitelj
1  ocenjen kot slab dobavitelj

Naročnikova ocena ponudnika:
1. Izdelek je skladen z vsemi dogovorjenimi zahtevami po STO

ali po potrjenem vzorcu,
2. Dobavitelj je obvestil naročnika o pričetku proizvodnje,
3. Dobavitelj obvesti naročnika o pripravi dobave/pošiljke s

posebnim obrazcem (priložen pogodbi),
4. Možen dostop do celotne pošiljke (pri prevzemu),
5. Dobavitelj je predmet pogodbe ustrezno označil,
6. Dobavitelj je zagotovil ustrezno embalažo,
7. Dobavitelj je posredoval zapise, ki dokazujejo, da je bilo

blago kontrolirano in preizkušeno.
Ocena dober dobavitelj:
Prvič uspešno opravljen prevzem izdelki prevzeti, skladnost z

vsemi točkami zgoraj.
Ocena zadovoljiv dobavitelj:
Zapisniški prevzem 1 × zavrnjeno, če so pomanjkljivosti pod

zgoraj navedenimi točkami, pod št. 1., 4., 5., 6., take, da jih je
dobavitelj odpravil takoj ali najkasneje v 2 dneh po zapisniškem
prevzemu; v ostalih točkah je bil zapisniški prevzem brez pripomb.

Ocena slab dobavitelj:
Po zapisniškem prevzemu 1x zavrnjena količina, če so pomanj-

kljivosti pod zgoraj navedenimi točkami 1., 4., 5., 6., take, da jih
dobavitelj, ni mogel odpraviti v roku 2 dni, ne glede na izpolnitev
ostalih točk (zapisniški prevzem brez pripomb).

Nov dobavitelj se rangira z oceno 7.
Seštevek ocen pod točko 1, 2 in 3 se pomnoži z utežjo in tako

dobi končno št. točk. za merilo.
IV. Tehnično tehnološka opremljenost – 0,05 utež

Ocena Kriterij

10  kakovostna tehnologija z računalniško podprtim kro-
jenjem za izdelavo ponujenega izdelka

6  kakovostna tehnologija za izdelavo ponujenega iz-
delka; brez elektronskega krojenja

4  vsi stroji potrebni za izdelavo, tudi ročni; kapaciteta
izdelave ustreza; dolgi čas izdelave enega kosa

1  tehnološko neprimerno opremljeni
Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo in tako dobi končno

št. točk za merilo.

V. Urejenost službe kakovosti – 0,05 utež

Ocena Kriterij

10  certifikat ISO
6  pravilnik kakovosti
4  medfazna in končna kontrola
2  samo medfazna in končna kontrola
1  nima kontrole kakovosti
Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo in tako dobi končno

št. točk za merilo.

VI. Dobavni rok – utež 0,05

Ocena Kriterij

10  do 45 dni od podpisa pogodbe, oziroma prejema
osnovne tkanine, oziroma prejema velikostnih številk
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Ocena Kriterij

8  od 46 do 60 dni od podpisa pogodbe, oziroma
prejema osnovne tkanine, oziroma prejema velikost-
nih številk

4  od 61 do 80 dni od podpisa pogodbe, oziroma
prejema osnovne tkanine, oziroma prejema velikost-
nih številk

1  od 81 do 90 dni od podpisa pogodbe, oziroma
prejema osnovne tkanine, oziroma prejema velikost-
nih številk

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo in tako dobi končno
št. točk za merilo.

Maksimalno število pridobljenih točk je vsota točk pri posamez-
nih merilih in znaša 10 točk.

Naročnik bo s sklepom izbral ponudnika, ki bo dosegel največ-
je skupno število točk za posamezno skupino.

15. Ponudnik mora izdelati ponujeni izdelek po tehničnih opi-
sih/specifikacijah/standardih MORS, oziroma po vzorcih Sloven-
ske vojske, ki so navedeni v predmetu javnega naročila v razpisni
dokumentaciji.

Tehnične opise/standarde ponudniki dvignejo na MORS-u,
Urad za logistiko, Sektor za opremljanje, Kardeljeva ploščad 26,
Ljubljana, pri Valeriji Čižman, ravno tako je pri njej možen tudi
ogled vzorcev, vse po predhodni telefonski najavi: 061/171-28-33
(ali 061/171-25-70), od 8. do 9. ure, v času od objave javnega
razpisa pa do datuma oddaje ponudb na ta javni razpis. Vsi zahte-
vani vzorci se naročniku predložijo brezplačno!

16., 17.
Ministrstvo za obrambo RS

Št. 404-08-159/2000 Ob-30118
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za

obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, faks
061/131-81-64.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javno
naročilo bo oddano s predhodno izvedenim javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče MORS, Miheličeva uli-
ca, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: Ident,
standard in izvod standarda za vse artikle v predmetu naroči-
la je razviden iz razpisne dokumentacije.

b.1) Hlače

Zap. Artikel  Količina v kosih
št.  2000  2001

1 2  3 4

1  hlače maskirne  7200 5000
2  hlače modre  40
3  hlače poletne kratke – drap  40
4  hlače poletne maskirne 7000
5  hlače poletne modre  80
6  hlače kratke maskirne 100

Osnovno tkanino za izdelke pod zaporedno št. 1, 2, 4, 5 in 6
zagotovi naročnik, ostale materiale, ki morajo kvalitetno sovpadati,
(razen pod zaporedno št. 3, kjer tudi osnovno tkanino zagotovi
izvajalec), zagotovi izvajalec!

Pod zaporedno št. 4 je potrebno priložiti vzorec.
Prijava obvezna na celo skupino.

b.2). Srajce

Zap. Artikel  Količina v kosih
št.  2000  2001

1 2  3 4

1  srajca maskirna  6000  9000
2  srajca drap  100
3  srajca s kratkimi rokavi maskirna 400

Osnovno tkanino za izdelke pod zaporedno št. 1 in 3 zagotovi
naročnik, ostale materiale in napis “Slovenija“, ki morajo kvalitetno
sovpadati, (razen pod zaporedno 2, kjer tudi osnovno tkanino
zagotovi izvajalec), zagotovi izvajalec!

Pod zaporedno št. 1 je potrebno priložiti vzorec.
Prijava obvezna na celo skupino.

b.3) Vetrovke

Zap. Artikel  Količina v kosih
št.  2000  2001

1 2  3 4

1 vetrovka s snemljivo podlogo
maskirna  400  2300

2  vetrovka s snemljivo podlogo
modra  20

Osnovno tkanino za izdelek pod zaporedno št. 1 in 2 zagotovi
naročnik, ostale materiale in napis “Slovenija“, ki morajo kvalitetno
sovpadati zagotovi izvajalec!

Po zaporedno št. 1 se zahteva vzorec.
Prijava obvezna na celo skupino.

b.4). Pokrivala

Zap. Artikel  Količina v kosih
št.  2000  2001

1 2  3 4

1  kapa maskirna  160
2  kapa poletna maskirna 4000
3  kapa s senčnikom modra  20
4  klobuk maskirni  50

Za vse izdelke zagotovi osnovno tkanino naročnik.
Pod zaporedno št. 1 je potrebno priložiti vzorec.
Prijava obvezna na celo skupino.

b.5) Trikotaža

Zap. Artikel  Količina v kosih
št.  2000  2001

1 2  3 4

1  majica belo-modra  100
2 hlače spodnje kratke triko,

rjavo-sive  10000  5000
3  puli bombažni moder  20
4  komplet termo, majica in hlače,

sivo-rjav  1000  1000
Pod zaporedno št. 4 je potrebno priložiti vzorec.
Prijava obvezna na celo skupino.

b.6) Robci

Zap. Artikel  Količina v kosih
št.  2000  2001

1 2  3 4

1 robec žepni – zelen  20000  10000
Pod zaporedno št. 1 je potrebno priložiti vzorec.

b.7) Ostalo

Zap. Artikel  Količina v kosih
št.  2000  2001

1 2  3 4

1  brezrokavnik odsevni (flourescentni)  40
2  prevleka za čelado  300
3  rutka – zelena  500

Pod zaporedno št. 1 je potrebno priložiti vzorec.
Prijava obvezna na celo skupino.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo

dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine
Dobavitelj se lahko poteguje za posamezne skupine b.1, b.2,

b.3, b.4, b.5, b.6 in b.7. Ponuditi mora vse artikle znotraj posa-
mezne skupine.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost naročila za
leto 2000 in 2001 je ca. 143,5 mio SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki se bodo morda oddali
posamično: vrednost delov, ki se bodo oddali posamično leto
2000 in 2001 znaša za skupino b.1) 39 mio SIT, b.2) 42 mio SIT,
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b.3) 32 mio SIT, b.4) 6 mio SIT, b.5) 19 mio SIT, b.6) 4,5 mio SIT
in b.7) 1 mio SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: dobava v letu 2000 in 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave: zaključek dobave v letu

2000 in 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno

dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, pisarna
za javne razpise, tel. 061/171-2586, soba št. 365, vsak delovni
dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo:
do 13. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka
bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000 SIT
z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS BO 10/2000), na žiro račun št. 50100-637-55216. Prev-
zem razpisne dokumentacije je osebno ali po pošti. Pred tem je
potrebno predložiti:

– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: na-
vedba polnega naslova ponudnika, davčno št. , št. javnega razpi-
sa) ter

– potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbe:

ponudbe je potrebno predložiti do 17. 7. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe.
Ministrstvo za obrambo RS, prevzemnik sprejemna pisarna –

vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne

odpiraj – ponudba MORS BO10/2000 – nakup artiklov za bojno
uniformo“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo 18. 7. 2000, ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih
zavarovanj za resnost ponudbe: ponudnik mora priložiti:

– bančno garancijo za resnost ponudbe brezpogojno in plačlji-
vo na prvi poziv v višini 3% njegove ponudbe,če njegova ponudba
presega vrednost 25,000.000 SIT. Bančna garancija mora biti
veljavna najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb.

– izjavo banke, da bo v primeru sklenitve pogodbe dala bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
pogodbene vrednosti, če njegova ponudba presega vrednost
25,000.000 SIT. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti veljati vsaj še 1 dan po preteku roka za dokončanje
pogodbenih obveznosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na
merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik bo plačilo opra-
vil v 30 dneh od uradnega prejema računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina po-
nudnikov storitev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi
ponudniki bo naročnik sklenil pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finanč-
no-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mora o svojem
pravnem statusu in svoji poslovno-tehnični sposobnosti predložiti
naslednja potrdila/dokazila:

1) Za pravne osebe (gospodarske družbe).
– Izpisek iz sodnega registra podjetij, datum dokumenta ne

sme biti starejši od 30 dni na dan odpiranja ponudb, z registracijo
na dejavnost v katero sodi izvajanje javnega naročila (original ali
overjena kopija).

– Odločba / soglasje / dovoljenje upravnega organa o izpol-
njevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti,
katere predmet je javni razpis. (overjena kopija).

2) Za fizične osebe (samostojni podjetnik).
– Priglasitveni list za dejavnost, katere predmet je javni raz-

pis, original ali overjena kopija, datum dokumenta oziroma overovi-
tve ne sme biti starejši od 30 dni na dan odpiranja ponudb.

– Obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrti ali obrti
podobne dejavnosti (overjena kopija) ali odločba/soglasje/dovo-
ljenje upravnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih po-
gojev za opravljanje dejavnosti, katere predmet je javni razpis
(overjena kopija).

3) Originalni obrazci BON 1 in BON 2 ali BON 3, od katerih
BON 2 in BON 3 ne smeta biti starejša od 30 dni na dan odpiranja

ponudb ali napoved za odmero davka za samostojne podjetnike z
bilanco stanja in uspeha za l.1999, originalno potrjeno s strani
pristojne izpostave DURS.

4) Potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke,
določene z zakonom, ki ga izda Agencija za plačilni promet ali
Davčna uprava RS, Davčni urad, ne starejše od 30 dni na dan
odpiranja ponudb.

5) Potrdilo, da ponudnik ni pod prisilno upravo, v stečaju ali
likvidacijskem postopku (podjetja predložijo potrdila pristojnega
okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register, samo-
stojni podjetniki in obrtniki pa predložijo potrdila, da so še vpisani v
vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada ali
Obrtne zbornice).

6) Potrdilo, da v preteklih treh letih pred pričetkom naročila
vodstveni delavci podjetja niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje –
kazenska evidenca).

7) Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% vredno-
sti vsote ponudbe, veljavna najmanj 120 dni od dneva odpiranja
ponudb, vendar le v primeru kadar njegova ponudba (na eno ali
več skupin) presega vsoto 25,000.000 SIT.

8) Izjava banke, v kolikor ponudba (na eno ali več skupin)
presega vsoto 25,000.000 SIT, da bo v primeru sklenitve pogod-
be, izdala bančno garancijo za dobro izvedbo posla, brezpogojno,
plačljivo na prvi poziv, brez ugovorov naročnika garancije, v višini
5% pogodbene vrednosti, ki bo veljala vsaj še 1 dan po dokončni
izvedbi posla.

9) Vzorec, kjer se ta zahteva.
10) Vse izjave podpisane in požigosane.
11) Vse podatke za ocenjevanje.

13. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponud-
be: ponudniki ne morejo umakniti ponudbo po 17. 7. 2000 po
12. uri.

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

1) Cena artikla – utež 0,50

Ocena Kriterij

10  najnižja cena
1,00-9,99  obratno sorazmerna najnižji ceni

Dobljena ocena za posamezno skupino na katero se ponudnik
prijavlja se pomnoži z utežjo in tako dobi št. točk za merilo.

2) Kakovost vzorca – utež 0,25

Ocena Kriterij

10  ustreza STO ali vzorcu, odlična izdelava
6  delno ustreza STO ali vzorcu, zadovoljiva izdelava:

delno ustreza STO: odstopa v pomožnem materia-
lu, ki ni v STO natančno določen in je razviden
samo iz potrjenega vzorca, vendar funkcionalnosti
ne spremeni
zadovoljiva izdelava: neravni šivi, slabi zaključki
šivov, šivi vlečejo, pretrgani notranji ali zunanji po-
samezni šivi, okrasni šivi slabo izdelani, nekako-
vostno prišiti gumbi

3  po izgledu ustreza STO ali vzorcu, nekakovostna
izdelava
nekakovostna izdelava: odstopanje od predpisa-
nih dimenzij, neravni šivi, šivi vlečejo, pretrgani
notranji ali zunanji šivi, okrasni šivi slabo izdelani in
nekakovostno prišiti gumbi

1  ne ustreza STO, nekakovostna izdelava

Pridobljeno oceno za vzorec se pomnoži z utežjo in tako dobi
št. točk.

3) Reference – utež 0,1
a) Posli, ki so predmet JN od leta 1999

Ocena Kriterij

1 imel posel, ki je predmet JN
0  ni imel posla, ki je predmet JN
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b) Dolgoročni pogodbeni aranžma

Ocena Kriterij

1  ima dolgoročni sklenjeni posel
0  nima dolgoročnega sklenjenega posla

c) Naročnikova ocena ponudnika

Ocena Kriterij

8  ocenjen kot dober dobavitelj
7  nov dobavitelj
6  ocenjen kot zadovoljiv dobavitelj
1  ocenjen kot slab dobavitelj

Naročnikova ocena ponudnika:
1. Izdelek je skladen z vsemi dogovorjenimi zahtevami po STO

ali po potrjenem vzorcu
2. Dobavitelj je obvestil naročnika o pričetku proizvodnje
3. Dobavitelj obvesti naročnika o pripravi dobave/pošiljke s

posebnim obrazcem (priložen pogodbi)
4. Možen dostop do celotne pošiljke (pri prevzemu)
5. Dobavitelj je predmet pogodbe ustrezno označil
6. Dobavitelj je zagotovil ustrezno embalažo
7. Dobavitelj je posredoval zapise, ki dokazujejo, da je bilo

blago kontrolirano in preizkušeno
Ocena dober dobavitelj:
Prvič uspešno opravljen prevzem izdelki prevzeti, skladnost z

vsemi točkami zgoraj.
Ocena zadovoljiv dobavitelj:
Zapisniški prevzem 1X zavrnjeno, če so pomankljivosti pod

zgoraj navedenimi točkami, pod št. 1., 4., 5., 6., take, da jih je
dobavitelj odpravil takoj ali najkasneje v 2 dneh po zapisniškem
prevzemu; v ostalih točkah je bil zapisniški prevzem brez pripomb.

Ocena slab dobavitelj:
Po zapisniškem prevzemu 1X zavrnjena količina, če so poman-

kljivosti pod zgoraj navedenimi točkami 1., 4., 5., 6., take, da jih
dobavitelj, ni mogel odpraviti v roku 2 dni, ne glede na izpolnitev
ostalih točk (zapisniški prevzem brez pripomb)

Nov dobavitelj se rangira z oceno 7.
Seštevek ocen pod točko a), b) in c) se pomnoži z utežjo in

tako dobi končno št. točk. za merilo.

3) Tehnično tehnološka opremljenost – 0,05 utež

Ocena Kriterij

10  kakovostna tehnologija z računalniško podprtim
krojenjem za izdelavo ponujenega izdelka

6  kakovostna tehnologija za izdelavo ponujenega iz-
delka; brez elektronskega krojenja

4  vsi stroji potrebni za izdelavo, tudi ročni; kapacite-
ta izdelave ustreza; dolgi čas izdelave enega kosa

1 tehnološko neprimerno opremljeni

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo in tako dobi končno
št. točk za merilo.

4) Urejenost službe kakovosti – 0,05 utež

Ocena Kriterij

10  certifikat ISO
6  pravilnik kakovosti
4  medfazna in končna kontrola
2  samo medfazna in končna kontrola
1  nima kontrole kakovosti
Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo in tako dobi končno

št. točk za merilo.

5) Dobavni rok za leto 2OOO – utež 0,05 (maksimalno 90 dni)

Ocena Kriterij

10  do 30 dni od podpisa pogodbe, prejema velikost-
nih številk in specifikacij

8  od 31 do 45 dni od podpisa pogodbe, prejema
velikostnih številk in specifikacij

4  od 46 do 60 dni od podpisa pogodbe, prejema
velikostnih številk in specifikacij

1  od 61 do 90 dni od podpisa pogodbe, prejema
velikostnih številk in specifikacij

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo in tako dobi končno
št. točk za merilo.

Maksimalno število pridobljenih točk je vsota točk pri posamez-
nih merilih in znaša 10 točk.

Naročnik bo s sklepom izbral ponudnika, ki bo dosegel največ-
je skupno število točk za posamezno skupino.

15. Morebitne druge informacije o naročilu.
Ponudnik bo moral izdelati ponujeni izdelek po tehničnih opi-

sih/specifikacijah/ standardih MORS, oziroma po vzorcih Sloven-
ske vojske.

Tehnične opise/standarde ponudniki dvignejo na MORS-u,
Urad za logistiko, Sektor za opremljanje, Kardeljeva ploščad 26,
Ljubljana, pri Valeriji Čižman, ravno tako je pri njej možen tudi
ogled vzorcev in dvig osnovne tkanine za izdelavo vzorcev, (kjer je
last naročnika) vse po predhodni telefonski najavi: 061/171-28-33
ali 061/171-2570 od 8. do 9. ure, v času od objave javnega
razpisa pa do datuma oddaje ponudb na ta javni razpis.

Vsi zahtevani vzorci se naročniku predložijo brezplačno!
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnične podatke za repro-

materiale – sukanec, termovelur, pletenine, žepovina, pletenina,
za vse skupine na katere se prijavlja!

16., 17.
Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-148/2000 Ob-30119
1 Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za

obrambo RS, Kardeljeva pl. 24-26, 1000 Ljubljana, št. telefaksa:
061/131-81-64.

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

3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče MORS, Miheličeva uli-
ca, Ljubljana-Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti – posa-
mezni artikli za službene, slovesne in ostale uniforme, ident,
standard in izvod standarda za vse artikle v predmetu naročila
je razviden v razpisni dokumentaciji; skupine:

a) Vetrovke

Zap. Artikel  M.E.  Količina
št.

1  vetrovka (oker)  kos  20
2  vetrovka (modra)  kos  5
3  vetrovka (modra)  kos  100
4  vetrovka (zelena)  kos  200
5  vetrovka (oker) Ž  kos  10
6  vetrovka (drap) Ž kos  30
7  vetrovka (modra) Ž  kos  10

Osnovna tkanina in oznake pripadnosti SV na našitku last na-
ročnika!

Pod zaporedno št. 4 je potrebno priložiti vzorec.
Prijava obvezna na celo skupino!

b) Jopiči

Zap. Artikel  M.E.  Količina
št.

1  jopič (zelen)  kos  200
2  jopič častniški

(moder)  kos  100
3  jopič častniški (drap)  kos  5

Osnovna tkanina in oznake pripadnosti SV na našitku last na-
ročnika!

Pod zaporedno št. 1 je potrebno priložiti vzorec.
Prijava obvezna na celo skupino!

c) Bluze

Zap. Artikel  M.E.  Količina
št.

1  bluza sl. k.r.
(svetlodrap)  kos  210

2  bluza sl. k.r.
(svetlomodra)  kos  30
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Zap. Artikel  M.E.  Količina
št.

3  bluza sl. d.r.
(svetlodrap)  kos  208

4  bluza sl. d.r.
(svetlomodra)  kos  30

5  bluza bela  kos  101

Osnovna tkanina in oznake pripadnosti SV na našitku last na-
ročnika, razen pod zaporedno 5, kjer tudi osnovni material preskr-
bi izvajalec!

Pod zaporedno št. 1 je potrebno priložiti vzorec.
Prijava obvezna na celo skupino!

d) Srajce

Zap. Artikel  M.E.  Količina
št.

1  srajca sl. d.r. (drap)  kos  1.600
2  srajca sl. k.r. (drap)  kos  1.800
3  srajca sl. d.r.

(svetlomodra) kos  300
4  srajca sl. k.r.

(svetlomodra)  kos  300
5  srajca sl. k.r. (drap)  kos  30
6  srajca sl.d.r. (bela)  kos  30
7  srajca sl. k.r. (bela)  kos  50
8  srajca (bela)  kos  309
9  srajca s kr.r. (bela)  kos  9

Osnovna tkanina in oznake pripadnosti SV na našitku last na-
ročnika!

Pod zaporedno št. 1 je potrebno priložiti vzorec.
Prijava obvezna na celo skupino!

e) Šali

Zap. Artikel  M.E.  Količina
št.

1  šal (moder)  kos  10
2  šal (drap)  kos  21
3  šal (moder)  kos  100
4  šal (rjav)  kos  200
5  šal (moder) kos  20

Pod zaporedno št. 4 je potrebno priložiti vzorec.
Prijava obvezna na celo skupino!

f) Kravate in metuljčki

Zap. Artikel  M.E.  Količina
št.

1  kravata (rjavooker)  kos  2.000
2  kravata (rjavooker)

z elastiko  kos  150
3  kravata (modra)  kos  506
4  kravata (temnomodra)  kos  100
5  kravata (svetlorjava)  kos  103
6  metuljček

(temnomoder)  kos  50

Pod zaporedno št. 1 je potrebno priložiti vzorec.
Prijava obvezna na celo skupino!

g) Suknjiči, hlače, krila, pokrivala (osnovna tkanina last na-
ročnika)

Zap. Artikel  M.E.  Količina
št.

Moška službena, osnovna uniforma
1  suknjič  kos  120
2  hlače  kos  240
3  čapka  kos  120
4  zlata pletenice  kos  23
5  plašč (rjav)  kos  1

Zap. Artikel  M.E.  Količina
št.

Ženska službena, osnovna uniforma
6  suknjič-temen, rjav  kos  31
7  krilo-temno, rjavo  kos  31
8  hlače-temne, rjave  kos  31
9  plašč, rjav  kos  1

Moška službena uniforma letalskih enot in zračne obrambe
10  suknjič  kos  100
11  hlače  kos  200
12  čapka  kos  100

Ženska službena uniforma letalskih enot in zračne obrambe
13  suknjič  kos  10
14  krilo  kos  10
15  hlače  kos  10

Moška zimska službena mornariška u./zimska moška slovesna
mor.u.
16  suknjič  kos  5
17  hlače  kos  10
18  čapka  kos  5
19  epoleta s činom  par  5
20  prevleke

za čapko (bela)  kos  5

Ženska zimska službena mornariška u./zimska ženska slovesna
mor.u.
21  suknjič  kos  ca. 1
22  krilo  kos  ca. 1
23  hlače  kos  ca. 1
24  epoleta s činom  par  ca. 1
25  klobuček (črno-bel)  kos  ca. 1

Moška poletna službena mornariška uniforma
26  suknjič  kos  5
27  hlače  kos  5

Ženska poletna službena mornariška uniforma
28  suknjič  kos  ca. 1
29  hlače  kos  ca. 1
30  krilo  kos  ca. 1

Moška slovesna uniforma
31  suknjič  kos  10
32  hlače kos  20
33  čapka  kos  10
34  plašč  kos  7
35  oznake na slovesni

uniformi  kpl  11

Ženska slovesna uniforma
36  suknjič  kos  ca. 1
37  hlače  kos  ca. 1
38  krilo kos  ca. 1
39  oznake na slovesni

uniformi  kpl  ca. 1
40  plašč  kos  ca. 1

Poletna moška slovesna mornariška uniforma
41  suknjič  kos  ca. 1
42  hlače  kos  ca. 1
43  čapka  kos  ca. 1

Poletna ženska slovesna mornariška uniforma
44  suknjič  kos  ca. 1
45  krilo  kos  ca. 1

Uniforma gardne enote SV
46  suknjič  kos  ca. 1
47  hlače  kos  ca. 1
48  čapka kos  ca. 1



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 54 / 16. 6. 2000 / Stran 5251

Zap. Artikel  M.E.  Količina
št.

Uniforma pripadnikov vojaške godbe
49  suknjič  kos  20
50  hlače  kos  40
51  čapka  kos  20

Uniforma pripadnic vojaške godbe
52  suknjič  kos  10
53  krilo  kos  10
54  hlače  kos  10

Osnovna tkanina in oznake pripadnosti SV na našitku last na-
ročnika!

Izdelava po konfekcijskih številkah (70%) in po meri (30%).
Pod zaporedno št. 1, 2, 3, 4, 19 (čin poročnik fregate 1 kos) in

35 (čin brigadirja) je potrebno priložiti vzorce.
Prijava obvezna na celo skupino!

h) suknjiči, hlače, krila (ves material preskrbi izvajalec)

Zap. Artikel  M.E.  Količina
št.

Ženska službena uniforma
1  suknjič-svetel, drap  kos  ca. 1
2  krilo-svetlo, drap  kos  ca. 1
3  hlače-svetle, drap  kos  ca. 1

Ves material preskrbi izvajalec!
Izdelava po meri!
Pod zaporedno št. 2 je potrebno priložiti vzorec.
Prijava obvezna na celo skupino!
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo

dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: prijava
možna na skupine a), b), c), d), e), f), g) in h).

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca. 37,129.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki se bodo morda odda-

jali posamično: skupina ca. a) 6,825.000 SIT, b) 3,355.000 SIT,
c) 1,405.000 SIT, d) 12,928.000 SIT, e) 386.000 SIT, f)
2,415.000 SIT, g) 9,600.000 SIT in h) 215.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: leto 2000, oziroma do
dokončne izvedbe poslov.

5. Predvideni datum zaključka dobave: leto 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno

dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, pisarna za
javne razpise, tel. 061/171-25-86, soba št. 365, vsak delovni
dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo:
do 14. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo 5.000
SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS BO 16/2000, na žiro račun št. 50100-637-55216.

Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti:

1. Dokazilo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke:
navedba polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega
razpisa, sklic na št. ) ter,

2. potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: do

17. 7. 2000, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo

za obrambo RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardelje-
va ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba BO 16/2000 – “Za
dobavo delov službenih, slovesnih in drugih uniform pripadnikov SV”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 7. 2000 ob 11.
uri, v prostorih MORS ULO, SJN, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih
zavarovanj za resnost ponudb: bančna garancija za resnost po-
nudbe v vrednosti 3% od ponudbe (v primeru, da je vrednost
ponudbe nad 25,000.000 SIT), veljavna najmanj 120 dni od dne-
va odpiranja.

10., 11.
12. Zahteve, glede pravnega statusa ponudnika storitev, fi-

nančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da ima registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa ali priglasitveni list

– da ima odločbo o izpolnjevanju z zakonom določenih pogo-
jev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ali
obrtno dovoljenje

– da je priložil BON1, BON2 ali BON3 ali Napoved za odmero
davka z bilanco stanja in bilanco uspeha za l. 1999,

– da ima najmanj 3 zaposlene (za pravne osebe) oziroma
najmanj 2 zaposlena (za s.p.)

– da ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave,

stečajni postopek ali postopek likvidacije
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsoje-

ni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem
– da ima priloženo bančno garancijo za resnost ponudbe v

višini 3% od vrednosti ponudbe, v primeru, da vrednost ponudbe
presega 25.000.000 SIT

– da ima priloženo izjavo banke, da bo v primeru sklenitve
pogodbe izdala bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini
5% od pogodbene vrednosti, v primeru, da vrednost ponudbe
presega 25,000.000 SIT

– da ima priložen vzorec, kjer je to zahtevano.
13. Datum, od katerega ponudniki ne morejo več umakniti

svoje ponudbe: od 17. 7. 2000 od 12.01 dalje.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in način uporabe meril

(21. člen ZJN):
Ocenjevalna merila, ki bodo uporabljena pri izbiri ponudnikov:

komisija bo pri ocenjevanju za izbiro najugodnejšega ponudnika
upoštevala samo tiste ponudnike, ki bodo izpolnili vse zahtevane
pogoje za ugotavljanje sposobnosti.

I. Cena artikla – utež 0,50

Ocena Kriterij

10  najnižja cena
1,00-9,99  obratno sorazmerna najnižji ceni

Dobljena ocena za posamezno skupino na katero se ponudnik
prijavlja se pomnoži z utežjo in tako dobi število točk za merilo.

II. Kakovost vzorca – utež 0,25

Ocena Kriterij

10  ustreza STO ali vzorcu, odlična izdelava
6  delno ustreza STO ali vzorcu, zadovoljiva izdelava,

delno ustreza STO: odstopa v pomožnem materia-
lu, ki ni v STO natančno določen in je razviden
samo iz potrjenega vzorca, vendar funkcionalnosti
ne spremeni
zadovoljiva izdelava: neravni šivi, šivi vlečejo, pre-
trgani notranji ali zunanji posamezni šivi, okrasni
šivi slabo izdelani, nekakovostno prišiti gumbi

3  po izgledu ustreza STO ali vzorcu, nekakovostna
izdelava
nekakovostna izdelava: odstopanje od predpisa-
nih dimenzij, naravni šivi, šivi vlečejo, pretrgani
notranji ali zunanji šivi, okrasni šivi slabo izdelani,
nekakovostno prišiti gumbi, slabi zaključki šivov

1  ne ustreza STO, nekakovostna izdelava

Pridobljeno oceno za vzorec se pomnoži z utežjo in tako dobi
št. točk.

III. Reference – utež 0,10
1.) Posli, ki so predmet JN od leta 1999

Ocena Kriterij

1  imel posel, ki je predmet JN
0  ni imel posla, ki je predmet JN
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V primeru, da je ponudnik imel sklenjen posel, ki je pred-
met JN.

1.) Dolgoročni pogodbeni aranžma

Ocena Kriterij

1  ima dolgoročni sklenjeni posel
0  nima dolgoročnega sklenjenega posla
V primeru, da ima ponudnik dolgoročni sklenjeni posel.

1.) Naročnikova ocena ponudnika

Ocena Kriterij

8  ocenjen kot dober dobavitelj
7  nov ponudnik
6  ocenjen kot zadovoljiv dobavitelj
1  ocenjen kot slab dobavitelj
Naročnikova ocena ponudnika:

1. Izdelek je skladen z vsemi dogovorjenimi zahtevami po
STO ali po potrjenem vzorcu.

2. Dobavitelj je obvestil naročnika o pričetku proizvodnje.
3. Dobavitelj obvesti naročnika o pripravi dobave/pošiljke s

posebnim obrazcem (priložen pogodbi).
4. Možen dostop do celotne pošiljke (pri prevzemu).
5. Dobavitelj je predmet pogodbe ustrezno označil.
6. Dobavitelj je zagotovil ustrezno embalažo.
7. Dobavitelj je posredoval zapise, ki dokazujejo, da je bilo

blago kontrolirano in preizkušeno.

Ocena dober dobavitelj:
Prvič uspešno opravljen prevzem izdelki prevzeti, skladnost z

vsemi točkami zgoraj.
Ocena zadovoljiv dobavitelj:
Zapisniški prevzem 1X zavrnjeno, če so pomanjkljivosti pod

zgoraj navedenimi točkami, pod št. 1., 4., 5., 6., take, da jih je
dobavitelj odpravil takoj ali najkasneje v 2 dneh po zapisniškem
prevzemu; v ostalih točkah je bil zapisniški prevzem brez pripomb.

Ocena slab dobavitelj:
Po zapisniškem prevzemu 1X zavrnjena količina, če so pomanj-

kljivosti pod zgoraj navedenimi točkami 1., 4., 5., 6., take, da jih
dobavitelj, ni mogel odpraviti v roku 2 dni, ne glede na izpolnitev
ostalih točk (zapisniški prevzem brez pripomb).

Nov dobavitelj se rangira z oceno 7.
Seštevek ocen pod točko 1, 2 in 3 se pomnoži z utežjo in tako

dobi končno št. točk za merilo.

IV. Tehnično tehnološka opremljenost – 0,05 utež

Ocena Kriterij

10  kakovostna tehnologija z računalniško podprtim
krojenjem za izdelavo ponujenega izdelka

6  kakovostna tehnologija za izdelavo ponujenega iz-
delka; brez elektronskega krojenja

4  vsi stroji potrebni za izdelavo, tudi ročni; kapacite-
ta izdelave ustreza; dolgi čas izdelave enega kosa

1  tehnološko neprimerno opremljeni
Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo in tako dobi končno

št. točk za merilo.

V. Urejenost službe kakovosti – 0,05 utež

Ocena Kriterij

10  certifikat ISO
6  pravilnik kakovosti

Ocena Kriterij

4  medfazna in končna kontrola
2  samo medfazna in končna kontrola
1  nima kontrole kakovosti

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo in tako dobi končno
št. točk za merilo.

VI. Dobavni rok:
– za skupino c), d), g) in h) – utež 0,05

Ocena Kriterij

10  do  30 dni  od  podpisa  pogodbe,  oziroma
prejema osnovne tkanine, oziroma prejema veli-
kostnih številk, oziroma odvzema mer pri skupini
g) in h)

8  od 31 do 45 dni od podpisa pogodbe, oziroma
prejema osnovne tkanine, oziroma prejema veli-
kostnih številk oziroma odvzema mer pri skupini g)
in h)

4  od 46 do 60 dni od podpisa pogodbe, oziroma
prejema osnovne tkanine, oziroma prejema veli-
kostnih številk, oziroma odvzema mer pri skupini
g) in h)

1  od 61do 90 dni od podpisa pogodbe, oziroma
prejema osnovne tkanine, oziroma prejema veli-
kostnih številk, oziroma odvzema mer pri skupini
g) in h)

– za skupino a), b), e) in f) – utež 0,05

Ocena Kriterij

10  do 45 dni od podpisa pogodbe, oziroma prejema
osnovne tkanine, oziroma prejema velikostnih šte-
vilk

8  od 46 do 60 dni od podpisa pogodbe, oziroma
prejema osnovne tkanine, oziroma prejema veli-
kostnih številk

4  od 61 do 80 dni od podpisa pogodbe, oziroma
prejema osnovne tkanine, oziroma prejema veli-
kostnih številk

1 od 81 do 90 dni od podpisa pogodbe, oziroma
prejema osnovne tkanine, oziroma prejema veli-
kostnih številk

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo in tako dobi končno
št. točk za merilo.

Maksimalno število pridobljenih točk je vsota točk pri posamez-
nih merilih in znaša 10 točk.

Naročnik bo s sklepom izbral ponudnika, ki bo dosegel največ-
je skupno število točk za posamezno skupino.

15. Ponudnik mora izdelati ponujeni izdelek po tehničnih opi-
sih/specifikacijah/standardih MORS, oziroma po vzorcih Slo-
venske vojske, ki so navedeni v predmetu javnega naročila v
razpisni dokumentaciji. Tehnične opise/standarde ponudniki
dvignejo na MORS-u, Urad za logistiko, Sektor za opremljanje,
Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana, pri Valeriji Čižman, ravno tako
je pri njej možen tudi ogled vzorcev, vse po predhodni telefonski
najavi: 061/171-28-33 (ali 061/171-25-70), od 8. do 9. ure, v
času od objave javnega razpisa pa do datuma oddaje ponudb na
ta javni razpis.Vsi zahtevani vzorci se naročniku predložijo brez-
plačno!

16., 17.
Ministrstvo za obrambo RS

Št. 6/2000 Ob-29847
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Ma-
ribor, Ulica talcev 9, Maribor, 02/22-86-585.

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

3. (a) Kraj dobave: fco lokacija Zdravstve-
ni dom dr. Adolfa Drolca Maribor – skla-
dišče higienske enote, razloženo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: čistilna sredstva zajeta v
naslednjih skupinah:

I. sredstva za čiščenje in vzdrževanje tal,
II. sredstva za čiščenje sanitarij,
III. sredstva za nego rok,
IV. pralna sredstva,
V. druga sredstva za čiščenje in higieno.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-

ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj mora zagotoviti 100% razpisane vrste
blaga po posamezni skupini.

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

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

I. 2,400.000 SIT,
II. 1,000.000 SIT,
III. 2,000.000 SIT,
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IV. 1,400.000 SIT,
V. 200.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

od 1. 8. 2000 do 31. 7. 2001, z možnostjo
podaljšanja za enako obdobje.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
Ulica talcev 9/III, 2000 Maribor, Pravna
služba.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 19% DDV (950
SIT), kar znaša skupaj 5.950 SIT, na ŽR
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
št.: 51800-603-31999.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III, 2000 Ma-
ribor, Pravna služba.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 7. 2000, ob 9. uri, Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9/III, sej-
na soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, v višini 200.000 SIT, ne glede na
skupino, z veljavnostjo do 25. 9. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 60 dnevni rok plačila.

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 ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma obrtno dovoljenje,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da ponudnik ni v izgubi, da ni plačilno
nezmožen oziroma nelikviden,

– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom,

– da v preteklih 3 letih pred pričetkom
naročila njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s po-
slovanjem,

– da zoper ponudnika ni bila izdana prav-
nomočna sodna odločba, ki kaže na njego-
vo nestrokovnost,

– da ima izjavo o dosedanjem poslov-
nem sodelovanju,

– da ima izjavo o plačilnih pogojih,
– da ima izjavo o kvaliteti blaga,
– da ima izjavo o dobavi blaga,
– da ima izjavo z navedbo in predstavitvi-

jo vseh čistilnih sredstev,
– da ima tehnične zmožnosti in razpolož-

ljivo opremo, ki zagotavljajo izvedbo pogod-
benih obveznosti, prav tako tudi izpolnjuje
druge pogoje za opravljanje dejavnosti, za
katero ima izdano ustrezno dovoljenje,

– da ima redno zaposlene in strokovno
usposobljene delavce, ki bodo sposobni iz-
vesti pogodbo,

– da zagotavlja dobavo za najmnaj 100%
razpisane vrste blaga po posamezni skupini,

– da bo pred izbiro, na zahtevo naročni-
ka, dostavil vzorce blaga in natančno ke-
mično sestavo,

– da bo, na zahtevo naročnika, dostavil
dokazila o mikrobiološki neoporečnosti,

– da bo nudil brezplačno izobraževanje
delavcev, ki delajo s čistilnimi sredstvi,

– da zagotavlja 60 dnevni oziroma v izja-
vi naveden rok plačila od dneva prejema
računa,

– da ima garancijo za resnost ponudbe v
višini 200.000 SIT,

– da ima izjavo banke, da bo pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 9. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
80%, plačilni pogoji 10%, celovitost ponud-
be 10%.

15., 16., 17.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca

Maribor

Ob-29868
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Soške elektrarne Nova Gorica,
d.o.o., Erjavčeva 20, Nova Gorica, faks
065/129 63 15.

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

3. (a) Kraj dobave: Nova Gorica, Erjav-
čeva 20.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema za zaščito: termi-
nali za zaščito, 2 kom.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

7,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sep-

tember 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Erjav-
čeva 20, Nova Gorica, tel. 065/129 6310.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 26. 6. 2000 med 8. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki poravnajo plačilo
za razpisno dokumentacijo z virmanom na
žiro račun št. 52000-601-24191, Agencija
za plačilni promet v višini 5.950 SIT (znesek
vključuje tudi DDV).

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Soške elektrarne Nova Go-
rica, d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gori-
ca, tajništvo podjetja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 2000 ob
12. uri na naslovu Soške elektrarne Nova
Gorica, Erjavčeva 20, Nova Gorica, sejna
soba, prvo nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od ponudbene vrednosti v
obliki bančne garancije za resnost ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dneh po
dnevu dobave.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registracija podjetja, tekoče plačilo davščin,
izjava o izpolnjevanju formalnih in tehničnih
pogojev s pooblastilom itd. Podrobneje so
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponud-
nik, opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 9. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference, pogoji servisiranja in
tehnična podpora, plačilni pogoji, urejenost
ponudbe. Teža posameznega merila pri
skupni oceni ponudbe je natančno določe-
na v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z “Ne odpi-
raj, ponudba” in št. objave v Ur. l. RS, ter
naveden predmet javnega razpisa, kontakt-
na oseba s strani naročnika je Ivan Zago-
žen, tel. 065/129 6350.

16., 17.
SENG, d.o.o., Nova Gorica

Ob-29870
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
dobave opreme brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: VDC Črnomelj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je

potrebno dobaviti: dobava in montaža
opreme.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 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: Ob-
čina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj,
kontaktna oseba Mojca Stjepanovič.

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

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

predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
11. 7. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Črnomelj, Trg svo-
bode 3, Črnomelj.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpi-
raj” s številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS in z navedbo predmeta
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naročila, in sicer: “Javni razpis – oprema
VDC Črnomelj”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 7. 2000 ob
12. uri v prostorih Občine Črnomelj, Trg
svobode 3, Črnomelj.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: razvidno iz dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financira-
nja so nadrobno opredeljeni v razpisni do-
kumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: razvidno iz raz-
pisne dokumentacije.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (11. 7. 2000 do 10. ure).

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponudbena
cena, reference, garancijski rok, rok izved-
be in ugodnosti.

15., 16., 17.
Republika Slovenija

Ministrstvo za delo,družino
in socialne zadeve

Št. 259/00 Ob-29871
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa:Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbov-
lje, tel. 0601/34 800, faks 0601/27 986.

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

3. (a) Kraj dobave: Občina Trbovlje
(upravna stavba), Mestni trg 4, Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža PVC
oken (196 kom) z zunanjimi in notranji-
mi policami.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: celotna
vrednost naročila se ocenjuje na
15,000.000 SIT.

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10 dni po objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo ni predvideno.

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

oddati v zaprti ovojnici z nazivom ponudnika
po pošti ali osebno 20. dan po objavi do
10. ure. Ovojnica mora biti jasno označena
z napisom “Ne odpiraj – ponudba za okna”
ter številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS. Na hrbtni strani mora biti oz-
načen naslov pošiljatelja.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Trbovlje, Mestni trg
14, 1420 Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. dan po ob-
javi ob 11. uri v sejni sobi Občine Trbovlje,
Mestni trg 4, Trbovlje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od vrednosti ponudbe, z
veljavnostjo 30 dni.

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 za leto 2000.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročilo se od-
da s pogodbo za celoten sklop ponudniku z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, 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, kar dokazujejo z registracijo in
odločbo;

– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ener-
getska učinkovitost; cena ponudbe; finanč-
na boniteta ponudnika; reference; rok do-
bave in montaže; garancijski pogoji za
opremo; morebitne dodatne ugodnosti po-
nudnika.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podatke v zvezi z izdelavo ponudbe
lahko ponudniki dobijo na tel.
0601/34-870, faks 0601/27 986, Tavzelj
Darja.

16., 17.
Občina Trbovlje

Št. 897/00 Ob-29872
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fa-
kulteta, Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva
101, Ljubljana, tel. 062/123-11-61, faks
061/266-296.

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

3. (a) Kraj dobave: Biotehniška fakulte-
ta, Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101,
Ljubljana.

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

trifuga, maksimalna kapaciteta 3 l, z do-
datkom 1 kotni in 1 swing-out rotor za
50 ml centrifuge.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

9,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvide-

no:1. 10. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Od-
delek za živilstvo (tajništvo), Jamnikarjeva
101, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, nakazilo na žiro
račun št. 50100-603-40274, sklic na št.
35000.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Univerza v Ljubljani, Bioteh-
niška fakulteta, Oddelek za živilstvo (tajniš-
tvo), Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 7. 2000 ob 12. uri, Univerza v Ljublja-
ni, Biotehniška fakulteta, Oddelek za ži-
vilstvo, čitalnica, jamnikarjeva 101, Ljublja-
na.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno 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: 17. 8. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence, cena, rok dobave, garancije, servisi-
ranje.

15., 16., 17.
Univerza v Ljubljani,

Biotehniška fakulteta,
Oddelek za živilstvo

Ob-30012
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel.
064/28-11-300, faks 064/242-449.

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

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

trebno dobaviti: dve terenski vozili, 1.6,
tri vrata, pogon na vsa štiri kolesa, ben-
cinski motor (ostale tehnične zahteve so
razvidne iz razpisne dokumentacije).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora ponuditi obe vozili skupaj.
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(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,500.000 SIT.

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

2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunala Kranj, p.o., Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj, kontaktna oseba
za tehnična vprašanja Jože Gašperin, tel.
064/280-62-12.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT pri blagajni na-
ročnika na naslovu Mirka Vadnova 1, Kranj.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 7. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 7. 2000 ob 8. uri v Javnem podjetju Ko-
munala Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1, (sejna
soba).

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo izvedel pla-
čilo po dobavi avtomobilov.

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 spo-
sobnost:

a) dokazila o registraciji (za pravne ose-
be izpisek iz sodnega registra z opisom de-
javnosti, ki ne sme biti starejši od treh me-
secev, za samostojne podjetnike pa prigla-
sitev pri davčnem organu),

b) potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije, ki ni
starejše od 30 dni,

c) potrdilo davčnega organa, da ima po-
nudnik poravnave vse obveznosti iz naslova
davkov, taks in drugih dajatev, določenih z
zakonom, ki ni starejše od 30 dni,

d) potrjena obrazca BON 1 in BON 2 ali
potrjen obrazec BON 3 ne starejši od 30
dni, za samostojne podjetnike pa potrjeno
davčno napoved za leto 1999,

e) drugi pogoji, določeni v razpisni do-
kumentaciji.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 3. 7. 2000 od
8. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
(ponder 40), tehnične karakteristike (pon-
der 25), plačilni pogoji (ponder 10), garan-
cijska doba (ponder 10), servisiranje (pon-
der 5), reference (ponder 5), ostale ugod-
nosti (ponder 5).

Vsako merilo je ocenjeno z oceno od 0
do 10 na podlagi primerjave vseh prispelih
ponudb. Ocene se lahko tudi ponavljajo,
kolikor je ponujen element med različnimi
ponudniki enakovreden.

15., 16., 17.
Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.

Št. 462-02-71/00/0520-006 Ob-30026
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Carinska uprava Republike Slo-
venije, Generalni carinski urad, Šmartin-
ska 55, 1523 Ljubljana, 01/478-39-00,
01/478-39-05.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev za izdelavo de-
lov letne in zimske carinske uniforme.

3. a) Kraj dobave: deli letne in zimske
carinske uniforme se bodo dobavljali na lo-
kacije carinskih uradov Celje, Dravograd,
Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Mur-
ska Sobota, Nova Gorica in Sežana.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti:

– 2.200 zimskih suknjičev in
– 2.200 letnih jopičev.
Zgoraj navedene količine so okvirne. Na-

ročnik si pridržuje pravico nabaviti manjšo
količino predmetov javnega naročila od raz-
pisane. Ponudnik mora zagotoviti za izdela-
vo posameznih delov carinske uniforme ves
osnovni material, drobni oziroma potrošni
material in dodatke k uniformi v skladu s
tehničnimi pogoji naročnika.

Za zimske suknjiče in letne ima naročnik
na zalogi še nekaj osnovnega materiala in
dodatkov k uniformi. Izbrani ponudnik pora-
bi najprej osnovni material in dodatke k uni-
formi, ki jih ima naročnik na zalogi, šele
nato pa za izdelavo zgoraj navedenih delov
letne in zimske carinske uniforme sam za-
gotovi osnovni material in dodatke k unifor-
mi v skladu s tehničnimi pogoji naročnika.

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: zaintere-
sirani ponudnik mora zagotoviti izdelavo in do-
bavo celotnega predmeta javnega naročila ozi-
roma izdelavo in dobavo vseh delov letne in
zimske carinske uniforme, to je izdelavo in
dobavo zimskih suknjičev in letnih jopičev.

č) Ocenjena vrednost javnega naročila:
orientacijska vrednost javnega naročila je
101,400.000 SIT, in sicer:

– za 2.200 zimskih suknjičev
50,700.000 SIT in

– za 2.200 letnih jopičev 50,700.000 SIT.
d)
4. Datum dobave: 31. 10. 2000 in suk-

cesivna dobava oziroma kot je navedeno v
razpisni dokumentaciji za posamezne pred-
mete javnega naročila.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 10. 2000 oziroma sukcesivno.

6. a) Ime in naslov osebe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: univ.
dipl. ek. Barbara Gašperlin, Carinska uprava
Republike Slovenije, Generalni carinski urad,
Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, 3. nadstrop-
je, soba št. 328, tel. 01/478-38-41.

b) Datum, do katerega je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: 7. 7. 2000.

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

predložiti ponudbe: 14. 7. 2000 do 9. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predlo-

žiti ponudbe: Carinska uprava Republike Slo-
venije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v vložišču v pritličje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 7. 2000 ob 10. uri, Carinska uprava

Republike Slovenije, Generalni carinski
urad, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, 3.
nadstropje, sejna soba.

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

9.1. bančna garancija v višini 10% od
vrednosti javnega razpisa oziroma dela jav-
nega razpisa, izplačjiva na prvi poziv z ve-
ljavnostjo 30 dni od izdaje sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, kot garancijo za
resnost ponudbe;

9.2. izjava ponudnikove poslovne ban-
ke, da bo izdala po nalogu ponudnika ga-
rancijo v višini 10% pogodbene vrednosti,
izplačjivo na prvi poziv, brez ugovora, kot
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti in odpravo napak, z veljavnostjo 6
mesecev po opravljeni dobavi.

10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 14. 9. 2000.

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

– reference,
– garancijska doba,
– cena.
Merilo pod 1. alineo “reference“ pred-

stavlja 40% vrednosti. Merilo pod 2. alineo
“garancijska doba“ predstavlja 30% vredno-
sti. Merilo pod 3. alineo “cena“ predstavlja
30% vrednosti.

Ponudnik prejme:
– za ponujeno garancijsko dobo 6 me-

secev 25 točk,
– za ponujeno garancijsko dobo 12 me-

secev 50 točk,
– za ponujeno garancijsko dobo 18 me-

secev 75 točk in
– za ponujeno garancijsko dobo 24 me-

secev 100 točk.
Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco s stra-

ni javne uprave v vrednosti do 10,000.000
SIT 5 točk,

– za vsako predloženo referenco s stra-
ni javne uprave v vrednosti do 20,000.000
SIT 6 točk,

– za vsako predloženo referenco s stra-
ni javne uprave v vrednosti do 30,000.000
SIT 7 točk,

– za vsako predloženo referenco s stra-
ni javne uprave v vrednosti do 40,000.000
SIT 8 točk,

– za vsako predloženo referenco s stra-
ni javne uprave v vrednosti do 50,000.000
SIT 9 točk,

– za vsako predloženo referenco s stra-
ni javne uprave v vrednosti do 70,000.000
SIT 10 točk in

– za vsako predloženo referenco s stra-
ni javne uprave v vrednosti nad 71,000.000
SIT 11 točk.

Ponudnik lahko prejme največ 100 točk.
Cena se bo preračunala v točke po na-

slednji formuli:

minimalna cena × 100
Cena v točkah = ----------------------------------

ponujena cena
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Najnižja cena dobi največje število točk.
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje naroč-

nika in prejme največje skupno število točk je
izbran kot najugodnejši ponudnik za predmet
javnega naročila, za katerega se je prijavil.

Naročnik ni obvezan sprejeti niti najce-
nejše niti katerekoli od ponudb ali oddati
naročilo, če nobena od ponudb ne ustreza
zahtevam naročnika. Sklenitev pogodbe je
odvisna od odobritve finančnih sredstev.

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: 17. 9. 1999.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 17. 12. 1999 pod
št. 102/99 objava o izidu pa dne 25. 2.
2000.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Ob-30031
1. Naročnik, poštni naslov, št. telefona:

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, telefaks 066/271-021.

2. Način izbire naugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za blago.

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

trebno dobaviti: notranja oprema za OŠ
A. Ukmar v Kopru:

– oprema za razredni pouk,
– oprema za predmetni pouk,
– oprema za upravo šole.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele, oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje le za naročilo bla-
ga v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave in montaže opreme:
– za razredno stopnjo 20. avgust 2000,
– za predmetno stopnjo 20. november

2000,
– za upravo 20. december 2000.
5. Predvideni datumi zaključka dobave

in montaže:
– za razredno stopnjo 20. avgust 2000,
– za predmetno stopnjo 20. november

2000,
– za upravo 20. december 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
sprejemna pisarna Mestne občine Koper,
Verdijeva 10/pritličje, Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 7. 2000, v ča-
su uradnih ur (od 8. do 12. ure).

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 20.000 SIT na ŽR Mestne obči-
ne Koper, št. 51400-630-90004, s pripisom:
javni razpis za OŠ A. Ukmar Koper – oprema.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: sprejemna pisarna Mestne
občine Koper, Verdijeva 10/pritličje, 6000
Koper.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 7. 2000 ob 11. uri, v sejni sobi Mestne
občine Koper, Verdijeva 10/1. nadstropje,
6000 Koper.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ocenjene vrednosti na-
ročila, veljavna do 7. 9. 2000.

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 naročila: pogodba, v
skladu z razpisnimi pogoji.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 9. 2000.

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

1. cena: največ 100 točk,
2. garancijski pogoji: največ10 točk,
3. reference: največ 10 točk.

Metoda točkovanja je podana v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Mestna občina Koper, Urad za družbe-
ne dejavnosti, Verdijeva 10, Koper, tel.
066/446-236

16., 17. 18.
Mestna občina Koper

Ob-30032
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fa-
kulteta, Jamnikarjeva 101, 1001 Ljubljana,
faks: 1/724-10-05, tel. 1/721-78-35.

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

3. (a) Kraj dobave: Biotehniška fakulte-
ta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, 1230
Domžale.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: sistem za avtomatsko vredno-
tenje mikroskopskih slik COMET/FISH.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga: dobava po delih ni možna.

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

4. Datum dobave: najkasneje do 8. 11.
2000.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bio-
tehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko,
tajništvo Inštituta za prehrano, Groblje 3,
1230 Domžale.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo na žiro
račun št. 50100-603-40274, sklic na št.
40-80300.

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

(b) Polni naslov, kamor je treba predloži-
ti ponudbe: Biotehniška fakulteta, tajništvo
Oddelka za zootehniko, Groblje 3, 1230
Domžale.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 7. 2000 ob 12. uri, Biotehniška fakulte-

ta, sejna soba oddelka za Zootehniko, Grob-
lje 3, 1230 Domžale.

9. Znesek, vrsta, trajanje in veljavnost spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov, če ji bo do-
deljeno javno naročilo: kupoprodajna po-
godba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 8. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): pri
ocenjevanju ponudb bodo upoštevana pred-
vsem naslednja merila:

Kriterij Ponder

skladnost ponudbe z
zahtevano tehnično specifikacijo 50

cena 10
plačilni pogoji 10
dobavni rok 10
servisiranje 10
garancija 10
Skupaj 100

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

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

16., 17.
Biotehniška fakulteta,

Oddelek za zootehniko

Št. 512/1708-398 Ob-30123
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, Maribor, telefaks 062/30 05
685.

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

3. (a) Kraj dobave: Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 6 kom Suzuki Jimny, 1
kom Škoda Octavia, 2 kom Renault Kan-
goo – podroben opis razviden iz razpisne
dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naročilo
se lahko odda v celoti ali ločeno za posa-
mezno znamko vozil, oziroma proizvajalca.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost celotnega naročila znaša
23,600.000 SIT.

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

– vozila Suzuki 15,700.000 SIT – 6
kom,
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– vozila Škoda 3,400.000 SIT – 1 kom,
– vozila Renault 4,500.000 SIT – 2 kom.
4. Datum dobave, če je predvideno: do

60 dni od veljavnosti pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrež-
na 170, Maribor, vložišče – soba 005.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo:razpisno dokumen-
tacijo bo možno dobiti od 20. 6. do 23. 6.
2000 od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, potrjen virman
ali potrjena bančna nakaznica, Ž.R.
51800-601-28970.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor, soba
016 – vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 7. 2000 ob 11. uri, Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170, Maribor.

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: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvig-
ne pri naročniku.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 7. 7. 2000.

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

– cena 85%,
– dobavni rok 5%,
– plačilni pogoji 5%,
– servis 5%.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Igor Štruc, tel. 02 30 05 386 in 041697034,
dne 28. 6. –30. 6. 2000 od 8. do 9. ure.

Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z “Ne odpiraj
– ponudba” in številko objave v Uradnem listu
RS ter naveden predmet javnega razpisa.

16., 17.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 6/00 Ob-30236
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000
Ljubljana, tel. 47-60-337, faks 425-92-44.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Hajdrihova
19.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: diferenčni dinamični ka-
lorimeter (DSC), s katerim lahko meri-

mo v temperaturnem območju od -60
do 7000C. Programska oprema mora
omogočiti validacijo metode, določeva-
nje talilne entalpije, temperature stekla-
stega prehoda, toplotno kapaciteto, ki-
netiko reakcije (DSC, izotermne reakci-
je, kinetika brez modela) in dinamično
merjenje (ADSC oziroma DDSC).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naroč-
nik bo sklepal pogodbo samo z enim izbra-
nim dobaviteljem.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: čim
prej. Podpis pogodbe z izbranim naročni-
kom je predviden takoj po pravnomočnosti
sklepa o izbiri, vendar si naročnik pridržuje
pravico datum naročila prilagoditi času odo-
brene subvencije za razpisano opremo.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ni
posebne razpisne dokumentacije. Tehnič-
na pojasnila glede naročila dajeta dr. Majda
Žigon in dr. Miroslav Huskić; Kemijski inšti-
tut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana. Za prav-
na vprašanja se lahko obrnete na naslov:
Janez.Toplisek@ki.si

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

predložiti ponudbe: enajsti dan po datumu
te objave do 9. ure. Kot pravočasne bodo
upoštevane ponudbe, ki bodo do te ure
dejansko prevzete v tajništvu Kemijskega
inštituta (ne glede na način pošiljanja).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbe: Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Ljubljana, Hajdrihova 19, tajništvo.

Odpiranje bo na dan, ko se izteče rok za
dostavo ponudb, ob 10. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj: ponudnik
mora do izteka roka za ponudbe za zavarova-
nje resnosti ponudbe položiti denarni depo-
zit v višini 300.000 SIT. Depozit se nakaže
na račun naročnika št. 50106-603-50587,
s sklicevanjem na številko in datum te obja-
ve. Naročnik bo pred odpiranjem ponudb
sam preverjal, če je bil depozit nakazan. De-
pozit bo neizbranim ponudnikom vrnjen takoj
po pravnomočnosti sklepa o izbiri.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: predplačila niso predvide-
na. Plačilo je možno le po zapisniško ugotov-
ljenem prevzemu dobavljene opreme.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti izpisek o
registrirani dejavnosti (star do 6 mesecev;
lahko tudi fotokopija, ki jo overi ponudnik).
Ponudnik mora v roku za izbiro na svoje
stroške omogočiti ogled delujoče razpisane
konfiguracije opreme, z možnostjo, da na-
ročnik z vzorci ali kako drugače preveri de-
jansko zmogljivost opreme.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): naj-

ugodnejša cena in plačilni pogoji za primer-
ljivo funkcionalnost in kakovost. Združljivost
z obstoječo raziskovalno opremo. Ponujeni
garancijski pogoji. Razpoložljivost servisnih
storitev med garancijskim rokom in po njem.
Razpoložljivost rezervnih delov po izteku ga-
rancijskega roka. Reference za podobno ali
enako dobavljeno/postavljeno opremo v
Sloveniji ali v tujini.

Naročnik bo poleg izbranega dobavitelja
po lastni presoji in skladno z razpisnimi po-
goji določil še drugega ponudnika, ki bo po
vrstnem redu vstopil na mesto izbranega
dobavitelja, če le-ta po opravljeni izbiri ozi-
roma po podpisu pogodbe ne bo izpolnil
razpisnih oziroma pogodbenih pogojev.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z imenom in naslovom ponudnika
in z oznako “Ne odpiraj - ponudba” ter šte-
vilko objave v Uradnem listu.

16., 17.
Kemijski inštitut, Ljubljana

Ob-30249
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, faks
01/478-55-79.

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

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

trebno dobaviti: dobava in montaža pisar-
niškega pohištva in druge opreme za
obnovljeni kompleks Mladika, Prešerno-
va 25, in sicer:

7. skupina: snemalni sistemi.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: 6 milijo-

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

5. 9. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Slove-
nije, Servis skupnih služb vlade, Gregorči-
čeva 27a, 1000 Ljubljana, Mirjam Pleste-
njak, tel. 01/478-54-96, faks
01/478-55-79.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 6. 2000, vsak
delovni dan od 13. do 15. ure.

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

predložiti ponudbe: 7. 7. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 7. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi na naslo-
vu: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
ocenjene vrednosti naročila, z veljavnostjo
do vključno datuma veljavnosti ponudbe.
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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  stori-
tev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: ni
zahteve.

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

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, ustrezna pooblastila in de-
lovne zmožnosti ter zadostne proste tehnič-
ne zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanes-
ljivost, izkušnje in ugled.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 10. 2000.

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

7. skupina: snemalni sistemi:
1. finančna usposobljenost ponudni-

ka (10 točk),
2. reference ponudnika (0–46 točk),
3. certifikat za sistem kakovosti ISO

9001 oziroma ISO 9002 (5 točk),
4. ustreznost ponujenega programa

(0–10 točk),
5. splošni garancijski rok za izvedena

dela (0,25 točke za vsak mesec daljši ga-
rancijski rok od zahtevanega, vendar največ
za 24 mesecev),

6. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (3 točke).

Pri vrednotenju po točkah od 1 do 6
se upošteva vplivnostni faktor 0,4.

7. ponudbena cena.
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.

Najugodnejša ponudba za posamezno
skupino je tista ponudba, ki po vseh vred-
notenjih skupaj doseže najvišji rezultat.

Datum, do kdaj bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa: 24. 7. 2000.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Alenka Lamovec, u.d.i.a., tel.
01/478-55-70.

16. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999, Ob-14778.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
33 z dne 14. 4. 2000 pod št. 25516.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 1751/00 Ob-30256
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Slo-
venska cesta 58, 1516 Ljubljana, telefaks:
061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: DV 110 kV Kleče –
Logatec 2.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in zamenjava
strelovodne vrvi z OPGW optičnim kab-
lom na daljnovodu DV 110 kV Kleče –
Logatec 2.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudba mora biti celovita, delne ponudbe ne
bodo upoštevane.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 123,000.000 SIT.

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

četek dobave je oktober 2000.
5. Predvideni datum zaključne dobave:

zaključek dobave in dokončanje del je ko-
nec leta 2000.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št. 16 na naslovu
Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., Slo-
venska cesta 56/VI, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago do 26. 6. 2000 do 14.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 50.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d., št. 50102-601-90004, sklic na števil-
ko: 007991-276 z obvezno navedbo davč-
ne številke!

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 17. 7. 2000 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., Služ-
ba za javna naročila in nabavo, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava mora biti predložena v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslo-
va naročnika. Prijava naj ima obvezno pripi-
sano “Javni razpis-Ponudba za dobavo in
zamenjavo strelovodne vrvi z OPGW optič-
nim kablom na daljnovodu DV 110 kV Kleče
– Logatec 2 – Ne odpiraj!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 7. 2000, ob
12. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 56/VII, v
Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v

drugih dokumentih: gotovinsko plačilo, mi-
nimalni plačilni rok 30 dni.

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 je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni od te
objave, če ponudnik vključuje sodelovanje
podizvajalcev, mora predložiti še podatke o
predvidenih podizvajalcih in izpise njihovih
registracij,

– pravnomočno odločbo–dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa tako za ponudnika kot
podizvajalca, datum overovitve nje kopije
ne sme biti starejši od 90 dni od te objave,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku pri-
silne poravnave, stečaju ali likvidacijskem po-
stopku, ne starejše od 30 dni od te objave,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od te objave,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da njegovo poslova-
nje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od te objave,

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,

– izjava banke, da bo predložil garancijo
za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v vi-
šini 10% pogodbene vrednosti,

– izjava banke, da bo predložil garancijo
za odpravo napak v garancijski dobi, v višini
10% pogodbene vrednosti,

– obrazca o boniteti BON 1, BON 2,
oziroma BON 3, pri čemer datum overovi-
tve kopije BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni od te objave,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le tega ne
sme biti starejši od 90 dni od te objave,

– dokazilo o poravnanih obveznosti iz na-
slova davkov in drugih dajatev, ne starejše
od 30 dni od te objave,

– izjavo ponudnika o obveznostih po za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti daja-
nja tehničnih informacij, zagotovitvi garancij
in servisiranju,

– izjavo ponudnika, da razpolaga s po-
trebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami v zvezi s ponudbo,

– pogodbo o skupnem nastopanju, če
ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajal-
cem ali v obliki poslovnega sodelovanja,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov in tehnični opremljenosti ponudnika,
oziroma njegovega podizvajalca, ki bodo so-
delovali pri izvedbi naročila,

– izjavo podizvajalca, da je ponudnik pra-
vočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
obveznosti do njega (pisne izjave vseh podi-
zvajalcev),

– potrjen predlog pogodbe.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morajo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be je 90 dni od dneva te objave.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika, oziroma njego-

vega izvajalca montaže za izvedbo naročila,
– reference proizvajalca razpisane opre-

me,
– izvedbeni rok za dokončanje del.
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 posredovane do 5. 7. 2000.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17.
Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana

Št. 301/00 Ob-30166
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmi-
helska c. 1, 8000 Novo mesto, faks
323-097.

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

3. (a) Kraj dobave: Šmihelska c. 1, 8000
Novo mesto.

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

a) ultrazvočni aparat za kardiovasku-
larno diagnostiko z digitalno tehnologi-
jo – 1 kos,

b) aparat za izvajanje hemodialize
(HD) z dvojno črpalko – 3 kose,

c) aparat za izvajanje hemodialize
(HD)/hemodiafiltracije (HDF/hemofiltra-
cije (HF) – 1 kos.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

a) 40,000.000 SIT,
b) 10,000.000 SIT,
c) 4,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 60

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska
c. 1, 8000 Novo mesto, nabavna služba:
Irena Kočevar, tel. 068/323-362.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, samo negoto-
vinsko na ŽR: 52100-603-30372, sklic na
številko 301-2000.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 7. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Novo me-
sto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto,
tajništvo Splošne bolnišnice.

Ponudba mora biti označena: “Ne odpi-
raj – Ponudba”, s številko objave tega razpi-
sa in z navedbo predmeta naročila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi Splošne
bolnišnice.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost

ponudbe: bančna garancija v višini 1% od
vrednosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
veljavna registracija za opravljanje ustrezne
dejavnosti in druge zahteve, navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 6. 7. 2000
od 10. ure dalje.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena in
ostala merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki jih lahko dobijo na podlagi
pisne vloge.

16., 17.
Splošna bolnišnica Novo mesto

Ob-30208
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Ja-
dranska c. 31, 6280 Ankaran, faks
066/527-185, 05/652-71-80.

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

3. (a) Kraj dobave: Ortopedska bolnišni-
ca Valdoltra.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža tele-
fonske centrale.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik se lahko poteguje le za naročilo v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
17,500.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroči-
lo se oddaja v celoti.

4. Datum dobave in montaže, če je pred-
videno: 31. 7. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave in
montaže: 13. 9. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran,
pri Alenki Vodopivec, tel. 066/462-218,
05/669-62-18, faks 066/527-185,
05/652-71-80, pritličje upravne stavbe.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo ponudniki lahko dvignejo vsak delovni
dan od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 17.850 SIT (DDV je vklju-
čen) na žiro račun Ortopedske bolnišnice
Valdoltra, št. 51400-603-30666, pri Agen-
ciji za plačilni promet Koper.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 7. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Ortopedska bolnišni-
ca Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Anka-
ran, tel. 066/462-218, 05/669-62-18,
faks 066/527-185, 05/652-71-80.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 7. 2000 ob 11. uri, v Ortopedski bolni-
šnici Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 An-
karan, v sejni sobi, I. nadstropje – nad bol-
nišnično lekarno.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% razpisane vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca po-
godbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

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

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

– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

– dokazila o solventnosti, poravnanih ob-
veznostih in zakonitem poslovanju,

– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 30. 8. 2000.

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

– ponudbena cena,
– vzdrževanje opreme (pogodbo o red-

nem vzdrževanju opreme pripravi ponudnik),
– plačilni pogoji,
– zagotovljen servis z naslovom servisa,
– rok izvedbe vseh del po popisu,
– reference pri sorodnih delih,
– garancijski rok,
– možnosti dograjevanja in dopolnitev

ponujene opreme,
– odzivni čas za odpravo napak,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
Ob približno enakovredni kvaliteti in po-

nudbeni ceni ima prednost ponudnik:
– z višjim ponujenim nivojem kvalitete,
– z ugodnejšim servisom in odzivnim ča-

som.
Najnižja cena ni nujno najugodnejša.
Teža in način uporabe meril je določena

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

čilu: strokovne informacije posreduje Jožef
Vrčon, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Ja-
dranska c. 31, 6280 Ankaran, pri Alenki
Vodopivec, tel. 066/462-220,
05/669-62-20, faks 066/527-185,
05/652-71-80.

Naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega obsega naročila od razpi-
sanega, odvisno od razpoložljivih finančnih
sredstev.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
13-14 z dne 18. 2. 2000 pod št.
Ob-21565.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra
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Ob-30210
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: OKP javno podjetje za komunalne
storitve Rogaška Slatina, d.o.o., Zdraviliški
trg 13, 3250 Rogaška Slatina, faks
063/581-49-48.

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

3. (a) Kraj dobave: OKP javno podjetje
za komunalne storitve Rogaška Slatina,
d.o.o., Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška
Slatina.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: smetarsko vozilo, sestavljeno
iz ustrezne šasije in nadgradnje za praz-
njenje in odvoz gospodinjskih odpadkov
iz zabojnikov prostornine 120 do 1.100
litrov in zabojnikov od 5 do 7 m3. Vozilo
in nadgradnja tovarniško nova.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila z DDV:

30,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: ok-

tober 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: OKP
javno podjetje za komunalne storitve Rogaška
Slatina, d.o.o., Zdraviliški trg 13, 3250 Ro-
gaška Slatina, kontaktna oseba Zlatko Kvesič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20 dni po tej obja-
vi oziroma do vključno 7. 7. 2000.

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

predložiti ponudbe: 30 dni po objavi v Urad-
nem listu RS oziroma do vključno 17. 7.
2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: OKP javno podjetje za ko-
munalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.,
Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška Slatina,
tajništvo.

Ponudbe morajo biti v zapečateni kuverti
jasno označene z napisom: “Ponudba – ne
odpiraj”, z navedbo “Javni razpis – smetar-
sko vozilo”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 7. 2000 ob 11.30, na naslovu: OKP
javno podjetje za komunalne storitve Ro-
gaška Slatina, d.o.o., Zdraviliški trg 13,
3250 Rogaška Slatina.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb.

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

– cena ponujenega blaga,
– reference,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti,
– usklajenost z obstoječim tehnološkim

parkom,
– dobavni rok.
Naročnik ni dolžan oddati naročilo po-

nudniku, ki ponudi najnižjo ceno.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Zlatko Kvesič, tel. 063/581-46-26.

16., 17.
OKP Javno podjetje za komunalne

storitve Rogaška Slatina, d.o.o.

Št. 35 Ob-30211
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Ptuj, Volkmerjeva
10, 2250 Ptuj, 062/771-453.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev (3. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Ptuj, Volkmerjeva 10.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: pralni in sušilni stroj ter
likalni stroj.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik mora zagotavljati 100% dobavo opreme.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
19,000.000 SIT.

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

tember.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

september.
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 19. 6. 2000
do vključno 21. 6. 2000, od 8. do 10. ure
– osebno.

(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: do 7. 7. 2000 do 9. 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:
11. 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 10% raz-
pisane vrednosti opreme.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v skladu s pogodbo.

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, dobavni in plačilni pogoji,
reference, servisne storitve, atesti, garan-
cijski roki, standardi (kot v razpisni doku-
mentaciji).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba: Antonija Žumbar, tel.
787-401, vsak delovnik v času od 7.30 do
9. ure, do 30. 6. 2000.

16., 17.
Dom upokojencev Ptuj

Št. 091-6-1/00 Ob-30212
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Medicinska fa-
kulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, faks
061/301-816.

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

3. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Inštitut za patologijo,
Korytkova 2, 1105 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: aparat za avtomatsko iz-
vedbo reakcije “in situ hibridizacija”.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
30,500.000 SIT.

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

1. 10. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inšti-
tut za patologijo, Korytkova 2, 1105 Ljublja-
na, pri Olgi Staniša, dipl. inž. kem. teh., tel.
061/140-30-42/280.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 7. 2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Univerza v Ljubljani, Medi-
cinska fakulteta, Inštitut za patologijo, Koryt-
kova 2/II, 1105 Ljubljana, z napisom “Ne
odpiraj – ponudba”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 7. 2000 ob 11. uri, v muzejskem pro-
storu Inštituta za patologijo, Korytkova 2,
1105 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od razpisane vrednosti,
z veljavnostjo do 9. 10. 2000.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
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12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od vključno
21. 7. 2000.

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

– tehnične zmožnosti ponujene opreme,
ocenjene na podlagi priložene tehnične do-
kumentacije in opisa opreme (40%),

– ponudbena cena (20%),
– tehnična pomoč (15%),
– cena servisne storitve in odzivni čas

servisa (15%),
– garancijski rok (10%).
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba: Olga Staniša, dipl.
inž. kem. teh., tel. 061/140-30-42/280.

16., 17.
Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta

Št. 125/2000 Ob-30213
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, 1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.

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

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

trebno dobaviti: spremljevalno vozilo za
TV reportažni avto z nadgradnjo, po na-
slednjih blagovnih skupinah:

I. blagovna skupina: kabina s šasijo z
možnostjo nadgradnje do maks. dolžine ca.
10,5 m, s skupno maso 15 do 18 t;

II. blagovna skupina: aluminijasta ali po-
liesterska nadgradnja vozila z nakladalno
ploščadjo. Širina nadgradnje 2,5 m; višina
nadgradnje ca. 2,3 m; dolžina nadgradnje
ca. 8,6 m.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj lahko predloži ponudbo tudi samo
za vsako posamezno blagovno skupino.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
21,000.000 SIT.

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

I. blagovna skupina: ca. 11,000.000 SIT,
II. blagovna skupina: ca. 10,000.000

SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
I. blagovna skupina: največ 3 mesece

po podpisu pogodbe,
II. blagovna skupina: največ 2 meseca

po pričetku nadgradnje.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
I. blagovna skupina: največ 3 mesece

po podpisu pogodbe,
II. blagovna skupina: največ 2 meseca

po pričetku nagradnje.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, tehnični trakt,
soba 3Z16, pri Mateji Duša, tel.
01/475-37-42, faks 01/475-37-40.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 19. 6. do
23. 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 01/475-37-40
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 informacije so na razpolago sa-
mo v pisni obliki, in sicer: za tehnični del –
faks 475-33-55, Janko Bolka; za komer-
cialni del – faks 475-21-86, Alenka Rome.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s pripisom:
“Ne odpiraj – za razpis – ponudba za raz-
pis, št. 125/2000 – spremljevalno vozilo
TV reportažni avto”. Na kuverti mora biti na-
pisan polni naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 7. 2000 ob 9. uri, v prostorih JZ RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, v veliki
sejni sobi v 5. nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
znesku 5% od ponujene vrednosti; nepre-
klicna, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do 19. 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, tehnična
ustreznost sistema, reference in ostala me-
rila po razpisni dokumentaciji.

15., 16., 17.
RTV Slovenija

Javni zavod

Ob-30214
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljub-
ljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.

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

3. (a) Kraj dobave: rezervoarji v Republi-
ki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: obnovitev uskladiščene-
ga plinskega olja D-2 v skladu s 4. in
17. členom odredbe o kakovosti teko-
čih goriv glede vsebnosti žvepla, svinca

in benzena (Ur. l. RS, št. 8/95 in 91/98
– spremembe in dopolnitve).

(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 obnovitev ce-
lotne količine plinskega olja ali samo dela
zahtevane količine plinskega olja.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
370,000.000 SIT (brez trošarine in DDV).

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naj-
manj 20 mio SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: po-
stopne dobave.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, 1000 Ljubljana, Dunajska 106/VIII, so-
ba 1, tel. 01/589-73-00.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 20. 6. do
30. 6. 2000, vsak delovnik od 9. do 14.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plača ponudnik
z virmanom na žiro račun št.
50101-603-402300, pri APP Ljubljana, s
pripisom “Javni razpis za obnovitev PLO”,
ali na blagajni zavoda. Znesek plačila razpi-
sne dokumentacije vključuje 19% DDV.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 17. 7. 2000 do 15.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Du-
najska 106/VIII, soba 1, pisno v zaprti ovoj-
nici s pripisom “Ponudba za obnovitev PLO
– Ne odpiraj!”, z navedbo številke objave
javnega razpisa.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 7. 2000 ob 11. uri, Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana,
Dunajska 106/VII, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% od
ponujene vrednosti, z veljavnostjo do 20. 9.
2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: so določeni 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:
so določene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 17. 7. 2000.

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

– ponujena cena – 60%,
– plačilni pogoji – 20%,
– celovitost ponudbe – 10%,
– dobavni rok – 5%,
– reference – 5%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: po telefonu 01/589-73-00, vsak de-
lovnik od 26. 6. do 7. 7. 2000, od 12. do
14. ure.
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16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
javnem naročilu blaga v vrednosti nad 150
mio SIT je bila objavljena v Uradnem listu
RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000 (Št. 1032,
Ob-23172).

17.
Zavod RS za blagovne rezerve

Ob-30215
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241.

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

3. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.

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

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za celotno naroči-
lo ali po skupinah, ki so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
61,160.000 SIT (brez DDV).

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: skupi-
na 1: računalniki, grafične postaje, ekrani,
prenosni računalniki 41,500.000 SIT; sku-
pina 2: programska oprema 10,750.000
SIT; skupina 3: tiskalniki 5,210.000 SIT;
skupina 4: ostalo 3,700.000 SIT (vse brez
DDV).

4. Datum dobave, če je predvideno: av-
gust 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
september 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, v vložišču, soba 114, prvo nad-
stropje, naslednji delovni dan po tej objavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago 25 dni po objavi, vsak
delovni dan med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT; v ceno je zajet tudi
DDV. Način plačila: virmansko, na račun
št. 51800-601-22802, ali na blagajni pod-
jetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 17. 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 označene z: “Ne od-
piraj – Ponudba – Javni razpis”. Navedena
mora biti številka te objave in predmet jav-
nega razpisa. Ovojnica (kuverta) s ponudbo
mora biti zapečatena.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 7. 2000 ob 11. uri, v prostorih Elektro
Maribor, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-

bor, II. nadstropje, v sejni sobi. Odpiranje
vodi: Milan Nežmah, univ. dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
ocenjene vrednosti celotnega naročila ozi-
roma 5% od ocenjene vrednosti delov naro-
čila, za katere daje ponudbo; z veljavnostjo
do izročitve bančne garancije za dobro iz-
vedbo pogodbenih obveznosti.

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
dobavi blaga 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:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji, ki
jo dvigne pri naročniku.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnostjo 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): cena
50 točk; skladnost 25 točk; plačilni pogoji
10 točk; ISO 9001 15 točk. Merila so po-
drobno opisana in prikazana v razpisni do-
kumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: poda jih kontaktna oseba naročnika
Andreja Ulbin, ekonom., tel.
062/22-00-225, do 5. 7. 2000, od 8. do
10. ure, vsak delovnik.

16., 17.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor

Št. 179 Ob-30216
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Izola, Polje 35,
6310 Izola, 066/606-305.

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

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

trebno dobaviti: kurilno olje.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora ponuditi celotno količino.

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

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

bava je sukcesivna celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 7. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Izola, Biserka Benedet-
ti, tel. 066/606-306, po predhodni najavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 8.330 SIT (vklju-
čen DDV) in se plača virmansko na žiro
račun: 51430-603-31364.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 7. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Izola, Po-
lje 35, 6310 Izola, uprava – tajništvo, prev-
zemnica Biserka Benedetti.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 7. 2000 ob 11. uri, v sejni sobi na
naslovu naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot finančno zavarovanje za re-
snost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 1% od razpisane
vrednosti. Bančna garancija za resnost po-
nudbe mora veljati do vključno datuma ve-
ljave ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: z izbranimi ponud-
niki bo sklenjena kupoprodajna 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 opravljanje tovrstne dejavnosti. Po-
drobnejše zahteve so podane v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Rudi Benko, univ.
dipl. ekon.

16., 17.
Splošna bolnišnica Izola

Št. 179 Ob-30219
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Izola, Polje 35,
6310 Izola, 066/606-305.

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

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

trebno dobaviti: nabava bolnišničnega pe-
rila in tekstilnih izdelkov.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,200.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
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– posteljni program – 4,000.000 SIT,
– operacijski in filter program –

3,100.000 SIT,
– metrsko blago – 100.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: po

dogovoru.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Izola, Biserka Benedet-
ti, tel. 066/606-306, po predhodni najavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 8.330 SIT (vklju-
čen DDV) in se plača virmansko na žiro
račun: 51430-603-31364.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Izola, Po-
lje 35, 6310 Izola, uprava – tajništvo, prev-
zemnica Biserka Benedetti.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 2000 ob 11. uri, v sejni sobi na naslo-
vu naročnika.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: z izbranimi ponud-
niki bo sklenjena kupoprodajna 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 opravljanje tovrstne dejavnosti. Po-
drobnejše zahteve so podane v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Rudi Benko, univ.
dipl. ekon.

16., 17.
Splošna bolnišnica Izola

Št. 179 Ob-30221
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Izola, Polje 35,
6310 Izola, 066/606-305.

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

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

trebno dobaviti: nabava dializnih apara-
tov.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

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

dogovoru.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna  bolnišnica  Izola,  Biserka  Bene-
detti,  tel.  066/606-306,  po  predhodni
najavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 8.330 SIT (vklju-
čen DDV) in se plača virmansko na žiro
račun: 51430-603-31364.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Izola, Po-
lje 35, 6310 Izola, uprava – tajništvo, prev-
zemnica Biserka Benedetti.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 7. 2000 ob 11. uri, v sejni sobi na
naslovu naročnika.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi po-
nudniki bo sklenjena kupoprodajna pogod-
ba.

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 opravljanje tovrstne dejavnosti. Po-
drobnejše zahteve so podane v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Rudi Benko, univ.
dipl. ekon.

16., 17.
Splošna bolnišnica Izola

Št. 396 Ob-30122
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška
2, 1000 Ljubljana, telefaks 061/315-583.

Investitor, poštni naslov: Ministrstvo za
zdravstvo, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

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

3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška 7.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti (za obsežnejše opise priloži-
ti poseben list):

– travmatološki slikovni RTG sistem
1 z avtomatsko napravo za pregledova-
nje filmov,

– travmatološki slikovni RTG sistem 2,
– RTG sistem za diagnostično in in-

vazivno periferno, abdominalno in cere-
bralno radiografijo (mobilni DSA aparat
za potrebe kardiološke invazivne dejav-
nosti)

– set rigidnih bronhoskopov in fleksi-
bilnega fiberbronhoskopa za intervent-
no bronhologijo,

– aparat za merjenje pljučne funk-
cije,

– naprava za ekstrakorporalno drob-
ljenje kamnov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik mora nuditi kompletno ponudbo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
280,000.000 mio SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem delov naročila ni
možna.

4. Datum dobave: do 31.10. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

do 31. 10. 2000.
6. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Klinični center Ljubljana, Komercialni sek-
tor, Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadstrop-
je, soba 40 vsak delavnik med 9. in 12.
uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 6. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na: ŽR 50103-603-51820 sklic na št. 00
45-08-7599 za razpisno dokumentacijo za
razno medicinsko opremo za KC Ljubljana.

7 (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 7. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajniš-
tvo, I. nadstropje, soba 13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 7. 2000 ob 12. uri, glavna stavba Kli-
ničnega centra Ljubljana – predavalnica IV.
Zaloška 7, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ocenjene vrednosti. Tra-
janje bančne garancije za resnost ponudbe
je do roka veljavnosti ponudbe in en dan.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca po-
godbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba v
skupnem nastopu (partnerstvu) s solidarno
odgovornostjo vseh partnerjev, od katerih
je eden poslovodeči.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati



Stran 5264 / Št. 54 / 16. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah in po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 24. 7. 2000 po
11. uri.

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

Merilo Vrednost

1. Cena ponujene opreme
s plačilnimi pogoji 80%
2. Tehnično tehnološki del
s kvaliteto in funkcijo 15%
3. Garancije 5%
Skupaj 100%

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pisna vprašanja so možna do 10. 7.
2000  na  naslov:  Klinični  center  Ljublja-
na, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, telefaks
061/315-583.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: 27. 12.
1999, Ur. l. RS, št. 103–108.

17.
Klinični center Ljubljana

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Popravek
Št. 35101-129/87 Ob-30114

V javnem razpisu za gradbena dela iz-
gradnje zdravstvenega doma v Krškem, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 44 z
dne 26. 5. 2000, Ob-28162 se 5., 6., 11.
in 16. točka pravilno glasijo:

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
ponudi tehnično enakovredne variante,
ki pomenijo pocenitev.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponudniti mora tudi izvedbo
v skladu z razpisnimi pogoji:

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden za-
četek del avgust 2000, predviden čas iz-
vedbe 24 mesecev.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
javno naročilo delno financira naročnik in
delno Republika Slovenija iz proračunskih
sredstev. Naročnik bo plačal opravljena de-
la v plačilnih rokih, navedenih v zakonu o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 9/2000), na njegovi podlagi
izdanih podzakonskih aktov in po potrje-
nem programu investicijskih vlaganj Ob-
čine Krško za obdobje 2000–2003.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v primeru, da ponudnik ponudi
tehnično enakovredno varianto in da je
varianta za investitorja in projektanta
sprejemljiva, bo varianta ponudbe upo-
števala in ovrednotena v merilu cena.
Naročnik si pridržuje pravico spreme-
niti dinamiko izvedbe del glede na
dotok finančnih sredstev v proračun
občine.

Naročnik bo dodatne informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tevkov, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni
pred rokom za predložitev ponudb na na-
slov: Občina Krško, Oddelek za gospodar-
sko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14.
Možen je vpogled v razpoložljivo projektno
dokumentacijo, po predhodni najavi pri kon-
taktni osebi javnega naročila Janja Špiler,
univ. dipl. inž. gr., tel. 0608/22-771.

Občina Krško

Št. 353-13/00 Ob-29944
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330
Metlika, faks 068/63-100.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): najugodnejši ponudnik
bo izbran na podlagi izbire izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: KS Jugorje - Občina
Metlika.

4. (a) Vrsta storitve, opis ter orientacij-
ska vrednost naročila: razpis se nanaša na
izbiro najugodnejšega izvajalca za izvedbo
izgradnje vodovoda in črpalnice
Hrast-Jugorje II. faza.

Ocenjena vrednost del je 30,000.000
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 začetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: v skladu s
pogoji v razpisni dokumentaciji oziroma s
pogodbo (predvideni pričetek: avgust 2000;
dokončanje del: oktober 2000).

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija in vse ostale informa-
cije za izdelavo ponudbe so na voljo vsak
delovni dan od 8. do 10. ure v prostorih
Občine Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metli-
ka, kontaktna oseba Jurij Jelerčič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati 8 delovnih dni od
te objave.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne doku-
mentacije je potrebno predložiti dokazilo o
plačilu 8.000 SIT na žiro račun št.
52130-630-40409.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pred-
ložiti najpozneje 30 dni po objavi v Urad-
nem listu RS, do 10. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg
24, 8330 Metlika, in mora biti zapečatena v
ovojnici z oznako “Ne odpiraj! Ponudba za
vodovod Hrast-Jugorje II. faza “.

9. Datum in kraj odpiranja ponudb: odpi-
ranje ponudb bo v prostorih Občine Metli-
ka, 17. 7. 2000 ob 12. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki so v ponudbi dolžni priložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
od vrednosti razpisanih del - po vzorcu v
razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: 50% plačila oprav-
ljenih del se bo lahko obračunalo do konca
leta 2000, preostalih 50% plačila opravlje-
nih del se obračuna v letu 2001 v skladu z
dogovorom oziroma pogodbo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati pogo-
je v skladu z razpisno dokumentacijo in
odredbo o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije.

14. Datum, po katerem ponudnik ne mo-
re odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po roku za odpi-
ranje ponudb, to je po 17. 7. 2000.

15. Merila  za  dodelitev  naročila,  teža
in  način  uporabe  meril  (21.  člen  ZJN):
merila bodo določena v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni v
roku 8 dni, po odpiranju ponudb.

17., 18., 19.
Občina Metlika

Št. 35205-01/99-2000 Ob-29961
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330
Piran, faks 066/671-03-39.

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

3. Kraj izvedbe del: Nova vas.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih

gradbenih  del  in  ocenjena  vrednost
celote  in  delov,  ki  se  bodo  oddajali
posamično: vsa gradbena dela za iz-
gradnjo javne fekalne kanalizacije v
vasi Nova vas ter izgradnja čistilne na-
prave tipa Ekorol kapacitete 200 PE
vključno s strojnimi napeljavami, po-
trebno opremo in priključkom na elek-
trično omrežje, skupaj v orientacijski vred-
nosti 99,538.870 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 bodo oddala v
kompletu skupaj.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jekti so že izdelani.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
so sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.
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6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: september,
čas izvedbe 120 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Piran, Urad za okolje in prostor, Tartini-
jev trg 2, 6330 Piran.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT, plačljivo z virmanom na
račun številka: 51410-637-20808.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do srede, 19. 7. 2000
do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Piran, Urad za ob-
činsko premoženje in gospodarske javne
službe, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, z vidno
oznako “Ne odpiraj, ponudba - Fekalna
kanalizacija in čistilna naprava za vas Nova
vas“. Ponudba mora biti v zaprti in žigosani
ovojnici.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 7. 2000 ob 12. uri v mali sejni dvorani v
stavbi Občine Piran, Tartinijev trg 2, 6330
Piran.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
vrednosti.

11. Glavni pogoj glede financiranja in
plačila: plačilo po izstavljenih mesečnih si-
tuacijah v roku 90 dni po potrditvi situacije s
strani nadzornega organa.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni skupine ponudni-
kov.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik.

Dokumentacija in dokazila, ki jih mora
ponudnik predložiti so navedena v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izbire izva-
jalca.

15. (a) Merila za dodelitev naročila, teža
in način uporabe meril:

I. znesek ponudbe - do 65 točk,
II. plačilni pogoji - do 10 točk,
III. obračun po sistemu funkcionalnega

ključa - do 5 točk,
IV. garancijski rok - do 5 točk,
V. reference ponudnika pri podobnih de-

lih, potrjene s strani prejšnjih investitorjev -
do 5 točk,

VI. način usklajevanja izhodiščnih cen -
do 5 točk,

VII. rok izgradnje - do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: prikazane so v razpisni dokumen-
taciji.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena: ni
bila objavljena.

18. Pri neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen: ni bilo.

Občina Piran

Ob-29962
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Restavratorski center Republike Slo-
venije, Plečnikov trg 2, 1000 Ljubljana, tel.
061/23-43-100, faks 23-43-176.

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

3. Kraj izvedbe del: Križ pri Sežani. Vsem
zainteresiranim ponudnikom predlagamo
ogled kraja izvedbe.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

1. faza
Montaža strešne konstrukcije po pro-

jektu in sanacija vencev na ladji cerkve.
Prekritje strehe ladje cerkve s kamni-

timi  skrljami  položenimi  klasično  v  malto
na opaž iz hrastovih plohov. Les potreben
za izdelavo strešne konstrukcije ter dodat-
ne skrlje za prekritje strehe so na grad-
biščni deponiji (zato se v ponudbi ne upo-
števajo).

Ocenjena vrednost naročila za 1. fazo je
14,000.000 SIT.

2. faza
Nabava lesa, izdelava in montaža no-

silne strešne konstrukcije, sanacija ven-
cev in prekritje strehe prezbiterija in za-
kristije cerkve s kamnitimi skrljami po-
loženimi klasično v malto na opaž iz hra-
stovih plohov, vključno z dobavo
manjkajočih skrlj potrebnih za izvedbo
druge faze.

Ocenjena vrednost naročila za 2. fazo je
15,300.000 SIT.

Ocenjena vrednost naročila skupaj:
29,300.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudnik se lahko
poteguje za celoten popis.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe:
1. faza: avgust 2000 in dokončanje

del–september 2000,
2. faza: začetek maj 2001 do avgusta

2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
stavratorski center RS, Poljanska cesta 40,
Ljubljana – kontaktna oseba Nataša Nik,
tajništvo, tel. 23-43-140.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 6. 2000 do
14. ure.

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

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Restavratorski center RS,
Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana, v za-

pečateni kuverti s pripisom “Ponudba c. sv.
Križa v Križu pri Sežani – ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v ponedeljek 10. 7. 2000 ob 10. uri v pro-
storih Restavratorskega centra RS, Poljan-
ska cesta 40, 1000 Ljubljana.

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 10% od ocenjene
vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v rzapisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo za priznanje spo-
sobnosti predložiti k ponudbi dokumenta-
cijo in dokazila, zahtevana z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30 dni od dne-
va, ko poteče rok za oddajo ponudb.

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

– reference: 50%,
– cena: 35%,
– rok za izvedbo del: 15%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

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

naročilu ali navedba če je bila objavljena:
ne.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 12. 5. 2000 pod št.
27185, objava o izidu pa dne 16. 6. 2000.

Restavratorski center RS

Ob-29963
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Zavod za plani-
ranje in izgradnjo, Trg celjskih knezov 8,
3000 Celje, faks 063/426-56-32.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): najugodnejši ponudnik
bo izbran na podlagi javnega razpisa za izbi-
ro izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Celje, Glazija.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja komunalne opreme za stanovanjska
bloka “K1 in K2” – Glazija.

Ocenjena vrednost: 17,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: julij 2000,
predviden zaključek del konec avgusta
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na MO Celje, Zavod za planira-
nje in izgradnjo, Trg celjskih knezov 8,
3000 Celje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
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tacijo je možno zahtevati od dneva te objave
do vključno 23. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki plačati 10.000 SIT
na žiro račun Mestne občine Celje, Zavo-
da za planiranje in izgradnjo št.
50700-630-8010105.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 30. 6. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Zavod
za planiranje in izgradnjo, Trg celjskih kne-
zov 8, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje prispelih ponudb bo 4. 7.
2000 ob 10. uri na naslovu: Mestna občina
Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo, Trg
celjskih knezov 8/II, 3000 Celje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe mora ponudnik predlo-
žiti akceptni nalog v višini 500.000 SIT s
trajanjem veljavnosti do podpisa izvajalske
pogodbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede pla-
čevanja: avansov ni, potrjene mesečne si-
tuacije naročnik plača najkasneje v roku
30 dni.

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:
usposobljenost ponudnikov bo naročnik do-
ločil na podlagi “Dokumentacije za ugotav-
ljanje usposobljenosti”, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik ne mo-
re umakniti ponudbe do javnega odpiranja
ponudb dne 4. 7. 2000.

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

– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena in fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– finančne bonitete,
– reference za tovrstna dela,
– roki izvedbe,
– garancija za kvaliteto opravljenih del.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: vse dodatne informacije o naročilu in
možnost pregleda tehnične dokumentacije
dobijo ponudniki na sedežu naročnika pri
pooblaščeni osebi Jože Založnik, gr. inž.,
tel. 063/426-56-12.

17., 18.
Mestna občina Celje

Zavod za planiranje in izgradnjo Celje

Št. 6806/00 Ob-29964
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zavod za varstvo naravne in kultur-
ne dediščine Maribor, Slomškov trg 6,
2000 Maribor, tel. 02/228-480, faks
02/25-22-122.

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

3. Kraj izvedbe del: Vodriž, grad Vodriž.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
beno-konservatorska dela na objektu
grad Vodriž (zidarska dela, sanacija
kamnitih delov, ometi, fasadni odri).

Ocenjena vrednost vseh del je
10,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se oddajo kot
celota.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudba se mora
izdelati na originalni tekst.

(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 je
takoj po sklenitvi pogodbe, dokončanje del
oktober 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za varstvo naravne in kulturne dedišči-
ne Maribor, Slomškov trg 6, Maribor, kon-
taktni osebi sta Branko Ramšak, tel.
02/22-84-833 in Miran Ježovnik, tel.
02/22-84-832.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14 dni po tej obja-
vi vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT virmansko naka-
zilo na ŽR ZVNKD Maribor, št.
51800-603-31044 s pripisom “Razpisna
dokumentacija – grad Vodriž”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
17. 7. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine Maribor, Slomškov trg
6, 2000 Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z napisom: “Ne odpiraj – ponudba”, s
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in z navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis za izvedbo gradbe-
no-konservatorskih del na objektu Grad Vo-
driž”.

Na kuverti mora biti označen naslov po-
šiljatelja ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 17. 7. 2000 ob 10. uri v
prostorih ZVNKD, Slomškov trg 6, Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene
vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: glavni pogoji glede financiranja so
podrobno opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo za priznanje spo-
sobnosti predložiti k ponudbi dokumenta-
cijo in dokazila zahtevana z razpisno doku-
mentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku, določenem
za odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančno določena v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktni osebi sta Branko Ramšak,
tel. 02/22-84-833 in Miran Ježovnik, tel.
02/22-84-832, ZVNKD Maribor, Slomškov
trg 6, Maribor.

17., 18.
Zavod za varstvo naravne

in kulturne dediščine Maribor

Št. 6807/00 Ob-29965
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zavod za varstvo naravne in kultur-
ne dediščine Maribor, Slomškov trg 6,
2000 Maribor, tel. 02/228-480, faks
02/25-22-122.

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

3. Kraj izvedbe del: Viltuš, grad Viltuš.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
gradbeno-konservatorska dela na ob-
jektu grad Viltuš (tesarska dela, zidar-
ska dela, ometi, fasadni odri, mizarska
dela).

Ocenjena vrednost vseh del je
15,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se oddajo kot
celota.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudba se mora
izdelati na originalni tekst.

(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 je
takoj po sklenitvi pogodbe, dokončanje del
oktober 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za varstvo naravne in kulturne dedišči-
ne Maribor, Slomškov trg 6, Maribor, kon-
taktni osebi sta Branko Ramšak, tel.
02/22-84-833 in Miran Ježovnik, tel.
02/22-84-832.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14 dni po tej obja-
vi vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT virmansko naka-
zilo na ŽR ZVNKD Maribor, št.
51800-603-31044 s pripisom “Razpisna
dokumentacija – grad Viltuš”.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
17. 7. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Zavod za varstvo na-
ravne in kulturne dediščine Maribor, Slom-
škov trg 6, 2000 Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti ozna-
čene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba”,
s številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS in z navedbo predmeta naro-
čila, in sicer: “Javni razpis za izvedbo grad-
beno-konservatorskih del na objektu Grad
Viltuš”.

Na kuverti mora biti označen naslov po-
šiljatelja ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 17. 7. 2000 ob 10. uri
v prostorih ZVNKD, Slomškov trg 6, Ma-
ribor.

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 ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja so podrob-
no opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo za priznanje spo-
sobnosti predložiti k ponudbi dokumenta-
cijo in dokazila zahtevana z razpisno doku-
mentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po roku, določe-
nem za odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančno določena v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktni osebi sta Branko Ram-
šak, tel. 02/22-84-833 in Miran Ježovnik,
tel. 02/22-84-832, ZVNKD Maribor, Slom-
škov trg 6, Maribor.

17., 18.
Zavod za varstvo naravne

in kulturne dediščine Maribor

Št. 8174/1596/2000 Ob-29966
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

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

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

3. Kraj izvedbe del: RTP 400/110 kV
Krško.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: iz-
delava, dobava in montaža jeklenih
konstrukcij portalov in VN aparatov za

objekt RTP 400/110 kV Krško z razple-
tom daljnovodov:

Orientacijska vrednost naročila:
130,000.000 SIT; (vse ostale podrobnosti
so razvidne iz razpisne dokumentacije, ki
je na razpolago na vpogled na naslovu na-
ročnika).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: sprejemljiva sa-
mo celovita ponudba.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
gradnja RTP 400/110 kV – izdelava pro-
jektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik bo upo-
števal samo ponudbe, ki zajemajo celotni
razpis, variantne ponudbe ne bodo upo-
števane.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ponudi celovito po-
nudbo v skladu z razpisom.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: rok izdelave
in dobave 1. 2. 2001, rok montaže 60 dni
po dobavi, skladno s planom napredovanja
gradbenih del.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku med 10. in 12. uro, tajništvu
Sektorja za investicije II. nadstropje, An-
dreja Mihevc, tel. 174-24-33, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 75.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
DDV je zajet v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 7. 2000 do 9.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 7. 2000 ob 10. uri, pri naročniku, sej-
na soba C/IV nadstropje.

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% skupne ponudbene vrednosti, tra-
janje veljavnosti 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: avansa ni, plačilni rok 30 dni, gotovin-
sko plačilo, obračun po situacijah, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbra-
nim ponudnikom sklenil pogodbo, v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev (poddobaviteljev) in
navedena pravna oblika odnosa med njimi.

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:

Naročnik bo moral predložiti naslednje
dokumente:

– bančna garancija za resnost po-
nudbe,

– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– izjava ponudnika o sposobnosti in us-

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

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

– pravnomočna odločba – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa (datum izdaje in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni) ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zad-
nje davčne napovedi v primeru, da ponud-
nik ne more dobiti BON ozbrazcev,

– potrdilo Ministrstva za finance – Davč-
ne uprave RS, da ponudnik nima evidenti-
ranih neporavnanih davkov in drugih daja-
tev (datum potrdila ne sme biti starejši od
90 dni),

– fotokopijo potrdila Ministrstva za fi-
nance, pristojnega davčnega urada, da je
ponudnik zavezanec za DDV,

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

– potrdili Okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno:

– da ponudnik ni plačilno nezmno-
žen, pod prisilno upravo, v stečaju, v likvi-
daciji,

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

– dokazilo za zagotavljanje kvalitete
ISO, če ponudnik z njim razpolaga,

– reference ponudnika in izvajalcev za
predmet naročila na objektih 110 kV in
nad 110 kV, potrjene s strani naročnikov.
Za reference na objektih ELES je potrebno
navesti samo številko pogodbe, naziv pro-
jekta in datum izvajanja del,

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

– izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna,

– parafiran vzorec menične izjave v pri-
meru, da ima ponudnik v svoji ponudbi
vključenega tudi podizvajalca,

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

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

– pisne izjave vseh svojih v ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik pra-
vočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti,

– podati podatke o že sklenjenih pogod-
bah za tovrstna dela, iz katerih je razvidna
stopnja gotovosti del in zasedenost oziroma
razpoložljivost kadrovskih kapacitet,

– če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja, mora ponudnik predložiti pogodbo s
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podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju,

– potrdila o strokovni usposobljenosti ka-
drov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila,
v skladu z zakonom o graditvi objektov,

– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih po-
datkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizva-
jalcev in kooperantov zapadle do dneva od-
daje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila (v skladu s 6. členom odredbe o
finančnem poslovanju proračunskih porab-
nikov, Ur. l. RS, št. 71/99 in 78/99). Koli-
kor se datum oddaje ponudbe ne bo skla-
dal z datumom, ki ga bodo ponudniki izka-
zovali v mnenju pooblaščenega revizorja,
bomo tako ponudbo kot nepopolno izločili,

– če ponudnik predloži garancijo tuje
banke, mora naročnik obvezno preveriti bo-
niteto tuje banke pri Banki Slovenije. Tuja
banka mora imeti najmanj IBCA rating AA,

– in vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 10. 2000.

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

Merila za dodelitev naročila, (teža in na-
čin uporabe meril – 21. člen ZJN):

– skupna ponudbena cena (56%),
– plačilni pogoji (5%),
– ISO standard (4%),
– potrjene pozitivne reference ponud-

nika iz predmeta naročila (10%),
– potrjene pozitivne reference izvajalca

iz predmeta naročila (20%),
– rok izvedbe (5%).
Merila so podrobno prikazana v razpi-

sni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: podaja jih kontaktna oseba naročni-
ka Niko Polh, tel. 061/174-24-34, faks
061/174-24-32. Ponudnik lahko v času
razpisa zahteva dodatna pojasnila v roku
15 dni od datuma objave naročila.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
datum predhodne objave namere o naročilu
5. 11. 1999, Ur. l. RS, št. 90, Ob-14298.

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

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

Št. 352-05/00-4 Ob-29967
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Logatec, Tržaška cesta
15, 1370 Logatec, faks 061/742-930.

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

3. Kraj izvedbe del: Medvedje Brdo–
Rovtarske Žibrše.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: iz-
gradnja primarnega vodovoda Medved-
je Brdo–Židovnik. Skupna ocenjena vred-
nost del znaša 70,000.000 SIT. Ponudnik
del je obvezen vključiti v sodelovanje tudi
lastnike zemljišč.

(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: pričetek del
takoj po podpisu pogodbe oziroma najka-
sneje avgust 2000. Konec del september
2002.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Logatec, Tržaška 15, kontaktna ose-
ba Ivan Povalej.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT se plača z vir-
manom na ŽR Občine Logatec, št.
50110-630-810342.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 7. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Logatec, Tr-
žaška 15, 1370 Logatec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 7. 2000 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Logatec, Tržaška 15, Logatec.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od ocenjene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: po pogojih iz sklenjene pogodbe.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: predložitev dokumentov v skladu z
razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 60 dni od datuma odpiranja ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: informacije so na razpolago pri na-
ročniku vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

17., 18.
Občina Logatec

Št. 22/00 Ob-29968
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Krajevna skupnost Lendava, 9220
Lendava, Partizanska 12.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbor iz-
vajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Lendava, ob lokalni
cesti Lendava–Trimlini.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja enostranske kolesarske steze in
hodnika za pešce v dolžini ca. 1100 m.

Ocenjena vrednost predvidenih del je
21,500.000 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: ni predvideno po sklopih.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov:
projektna dokumentacija je izdelana.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso pred-
videne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 1. 8. 2000
do 31. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kra-
jevna skupnost Lendava, 9220 Lendava,
Partizanska 12, po predhodni najavi na tel.
069/75-151 in predložitvi dokazila o plači-
lu stroškov razpisne dokumentacije, in sicer
od ponedeljka do petka med 7. in 8. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago od 16. 6. 2000
do 26. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške v višini 5.000 SIT
lahko ponudniki poravnajo na blagajni KS
Lendava oziroma z virmanom na ŽR
51920-645-30671.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Krajevna skupnost
Lendava, 9220 Lendava, Partizanska 12,
s pripisom “Ne odpiraj”, javni razpis za iz-
gradnjo kolesarske steze s hodnikom za
pešce do Trimlinov.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 7. 2000 ob 13. uri v sejni sobi Krajevne
skupnosti Lendava, Lendava, Partizanska 12.

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 10% vrednosti ponudbe, katere ve-
ljavnost je 100 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: rok plačila mora biti najmanj 60 dni po
izstavitvi začasnih situacij, končno plačilo
pa po določilih iz pogodbe.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki lahko nastopajo kot posa-
mezni izvajalec oziroma skupno nastopa-
nje (joint venture) z opredelitvijo in poobla-
stilom vodilnega partnerja.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 100 dni od od-
piranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po-
nudbena cena (50%), reference (30%), ga-
rancijski rok za izvedena dela in vgrajene
materiale (15%), rok dokončanja del (5%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: KS Lendava, kontaktna oseba Alek-
sander Sankovič, tel. 069/75-151.

17., 18.
Krajevna skupnost Lendava
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Št. 64000-03/2000 Ob-29997
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Sveta Ana, Sv. Ana 17,
2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah, tele-
faks 062/70-330-21.

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

3. Kraj izvedbe del: vodovodno omrež-
je na območju Občine Sveta Ana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih in montažnih del je ocenjena vred-
nost celote in delov, ki se bodo oddajali
posamično: izgradnja vodovoda v Obči-
ni Sveta Ana. Ocenjena skupna vrednost
vseh del znaša 22,000.000 SIT. Vrednost
del po posameznih sklopih znaša:

– dovodni cevovod iz smeri Sv. Ana do
rezervoarja v Zg. Ščavnici z izpustnim ce-
vovodom iz rezervoarja in tlačna reducirna
postaja, 2360 m, 14,000.000 SIT,

– tlačni cevovod iz HP v rezervoarju Zg.
Ščavnica za naselje Rožengrunt, 1652 m,
8,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov posebej, obseg sklopov in možno-
sti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali vse skupaj: dela se bodo oddajala bodi-
si po posameznih sklopih ali v celoti glede
na prispele ponudbe.

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov:
izdelava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante niso
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo va-
rianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje va-
riante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del
predvidoma 1. 9. 2000, dokončanje del
1. 11. 2000 oziroma v skladu z sklenjeno
pogodbo.

7. (a) Poln naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Sveta Ana , Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana
v Slovenskih goricah, tel. 062/732-007.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 3. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, plačljivo na ŽR
Občine Sveta Ana, št. 51850-630-26042
s pripisom razpisna dokumentacija – iz-
gradnja vodovoda.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7.7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Sveta Ana,
Sveta Ana 17, 2233 Sveta Ana v Sloven-
skih goricah. Ponudbe morajo biti predlo-
žene v zapečateni kuverti in označene v
skladu z navodili iz razpisne dokumentaci-
je. Ostale podrobnosti bodo razvidne iz
razpisne dokumentacije.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 7. 7. 2000 ob 13. uri v
prostorih Občine Sv. Ana, Sv. Ana 17, 2233
Sv. Ana v Slovenskih goricah, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna na-
ročila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: določena v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba z naročni-
kom, sklenjena za čas od podpisa pogod-
be do končanja del po pogodbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in
tehnične sposobnosti, ki mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti k ponudbi ustrez-
na dokazila in izjave, ki jih zahteva razpisna
dokumentacija.

14. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudb: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročil, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so podana v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v razpisni dokumentaciji.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedbe, če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni bi-
la objavljena.

18. Prvi neuspeli razpis za to naročilo:
prva objava razpisa.

Občina Sveta Ana

Št. 35205/8/2000 Ob-30019
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Laško, Mestna ulica 2,
3270 Laško.

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

3. Kraj izvedbe del: Trobni dol-Vrh nad
Laškim.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote: izgrad-
nja vodovoda Trije studenci III. etapa.

Preddela, zemeljska dela, cevni mate-
rial, rezervoar, plaz v Malih Grahovšah-od-
vod vode.

Ocenjena vrednost vseh del: 65 mio SIT.
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
5 mesecev.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Laško, Mestna ulica 2, tajništvo Od-
delek za GJS, okolje in prostor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvig razpisne do-
kumentacije je možen do vključno pone-
deljka 26. 6. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 10.000 SIT; plačilo po
položnici ali na, blagajni Občine Laško na
račun št. 50710-630-10131.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 17. 7. 2000 do
10. ure

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: tajništvo oddelka za
GJS, okolje in prostor, Občina Laško,
Mestna ulica 2, Laško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 7. 2000, ob 12. uri, v sejni sobi Obči-
ne Laško.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: plačila se bodo vršila po izstavlje-
nih situacijah v roku 60-90 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno jav-
no naročilo: gradbena pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: zahteve so sestavni del razpisne do-
kumentacije.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): meri-
la, teža in način uporabe bo opredeljen v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na Od-
delku za GJS, okolje in prostor, Mestna ulica
2, 3270 Laško, tel.: 731-122 med 10. in
12. uro pri Luki Picej, do 12. 7. 2000.

Občina Laško

Št. 6/141 Ob-30027
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Koper, d.o.o. - s.r.l., Ulica 15. maja 4,
Koper.

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

3. Kraj izvedbe del: rekonstrukcija ka-
nalizacije št. 13 v Ankaranu in rekonstruk-
cija kanalizacije št. 108 v Ankaranu.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamič: izved-
ba pripravljalnih del, zemeljskih del, fe-
kalne in meteorne kanalizacije za “Re-
konstrukcijo kanalizacije št. 13 v Anka-
ranu“ in “Rekonstrukcijo kanalizacije št.
108 v Ankaranu“, ocenjena vrednost ce-
lotnih del znaša 45,000.000 SIT.

Oddaja po sklopih ni možna.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in ostalih raz-
pisnih pogojih iz razpisne dokumentacije.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni
rok za pričetek del je september 2000,
predvideni rok dokončanja del pa je de-
cember 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Koper, d.o.o. - s.r.l., Ul. 15. maja
4, 6000 Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 6. 2000 do
8. ure pri vodji javnega naročila Nataši
Đukić-Vasić, univ. dipl. inž. gradb. ali v
tajništvu, tel. 066/639-57-27, ob predlo-
žitvi potrdila o plačilu razpisne dokumenta-
cije, davčne številke zavezanca in točnim
naslovom davčnega zavezanca.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno znesek nakazati):
30.000 SIT (+ 19% DDV), na žiro račun
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Komunale Koper št. 51400-601-10953 z
navedbo predmeta naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 7. 2000 do 11.
ure, zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – ponud-
ba za javni razpis za izvedbo Rekonstrukci-
je kanalizacije št 13 v Ankaranu in Rekon-
strukcije kanalizacije št. 108 v Ankaranu“
in polnim naslovom ponudnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Komunala Koper,
d.o.o.-s.r.l., Ul. 15. maja 4, 6000 Koper,
prevzemnik tajništvo, soba št. 11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 7. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Komu-
nale Koper, odpiranje in postopek za izbiro
izvajalca brez omejitev vodi predsednik ko-
misije Štrancar Goran, univ. dipl. inž. gradb.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudnik mora ob dostavi ponudbe v
sklopu ponudbene dokumentacije predlo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5% od ocenjene vrednosti, veljavno
do 4. 9. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanja na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: določeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante skladno s po-
goji razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: določeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb, v primeru umika ponudbe po tem
roku pa do 4. 9. 2000 lahko naročnik vnov-
či garancijo za resnost ponudbe.

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

– merila za dodelitev naročila so: uspo-
sobljenost, reference, ponudbena cena,
najugodnejši garancijski rok, plačilni pogo-
ji, rok izvršitve del.

– teža in način uporabe meril je natanč-
neje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudba mora veljati do 4. 9. 2000,
rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je predvidoma 20 dni
po javnem odpiranju ponudb.

Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l.

Št. 1329/2000 Ob-30028
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa:  Kostak,  d.d.,  Krško,  Le-
skovška cesta 2A, Krško, telefaks
0608/24-17-250.

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

3. Kraj izvedbe del: Kostanjevica na Krki.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: čistil-
na naprava in zbirni kanal Kostanjevica.

Ocenjena vrednost naročila:
130,000.000 SIT.

(b)
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: nesprejemlji-
vost variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek
del september 2000, čas izvedbe 12 me-
secev.

7. (a) Polni naslov družbe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
stak, d.d., Krško, kont. oseba Željko Hor-
vat, univ. dipl. inž., Leskovška cesta 2A,
Krško, telefon 0608/24-17-232.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: zadnji rok za pre-
jem razpisne dokumentacije je 7 dni pred
iztekom razpisnega roka. Na omenjenem
naslovu lahko ponudniki dobijo na vpogled
tudi projektno dokumentacijo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT, račun št. APP 51600-601-10633.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo po-
nudbo predložiti na naslov naročnika naj-
pozneje do 18. 7. 2000 do 12. ure. Po-
nudniki predložijo ponudbe v zaprti kuverti
z označbo “Ne odpiraj-ponudba za GOI de-
la na objektu Čistilna naprava in zbirni ka-
nal Kostanjevica“.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Kostak, d.d., Krško,
Leskovška cesta 2A, Krško, telefon
0608/24-17-201 (v tajništvo družbe).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 7. 2000
ob 13. uri na naslovu: Kostak, d.d., Krško,
Leskovška cesta 2A, Krško, v sejni sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so v tem postopku zah-
tevana: garancija za resnost ponudbe v vi-
šini 5% od ocenjene vrednosti naročila ter
izjavo banke, da bo ponudniku izdala ga-
rancijo za dobro izvedbo posla v višini 10%
od pogodbene vrednosti.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo plačal z
razpisom oddana dela po mesečnih situa-
cijah v skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo do-
deljeno javno naročilo: naročnik bo razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko
angažira podizvajalce pod pogoji iz razpi-
sne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik je lahko pravna ali fizična
oseba, ki mora biti registrirana in izpolnje-
vati fizično – poslovne in tehnične sposob-
nosti v skladu z razpisno dokumentacijo in

odredbo o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 7. 2000,
od 11. ure dalje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): me-
rila, kot so navedena v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico spre-
meniti dinamiko izvedbe del glede na do-
tok finančnih sredstev.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni bi-
la objavljena.

18.
Kostak, d.d., Krško

Št. 403-128/98 Ob-30029
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, faks
061/13-12-327 in Pravna fakulteta, Kon-
gresni trg 12, Ljubljana.

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

3. Kraj izvedbe del: Kapiteljska 1, Kopi-
tarjeva 2 in Poljanski nasip 2, vse v Ljubljani.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih vseh
del in ocenjena vrednost delov, ki se bodo
oddajali posamično: razpisana dela, ki so
predmet javnega naročila: dokončanje
prenove objektov za Pravno fakulteto,
oprema:

1. vgrajena oprema,
2. pomična serijska oprema,
3. oprema kuhinje,
4. audio vizualna oprema.

Ocenjena vrednost naročila po posa-
meznih točkah kot sledi:

1. vgrajena oprema 70 mio SIT,
2. pomična oprema 230 mio SIT,
3. oprema kuhinje 25 mio SIT,
4. audiovizualna oprema 30 mio SIT.
Skupaj: 325 mio SIT.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden
pričetek del je 25. julij 2000 predviden
datum zaključka je 30. september 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
pooblaščenec investitorja LIZ-inženiring,
d.d., Vurnikova 2, Ljubljana, v 5. nadstrop-
ju v sobi št. 511, med 8. in 12. uro, tel.
061/23-44-000.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko interesenti dvignejo do
vključno 9. dne do 12. ure od dneva obja-
ve v Uradnem listu RS.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša po posameznih točkah kot sledi:

1. 30.000 SIT,
2. 40.000 SIT,
3. 15.000 SIT,
4. 25.000 SIT.
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Kolikor ponudnik ponudi vsa dela znaša
razpisna dokumentacija: 80.000 SIT.

Način plačila: na žiro račun št.
50102-601-11966. Ob dvigu razpisne do-
kumentacije je potrebno predložiti virman
o izvršenem plačilu. Projektno tehnična do-
kumentacija je na vpogled na LIZ-inženirin-
gu, d.d., Ljubljana, Vurnikova 2.

Ponudnik, ki bi želel imeti tudi projekt-
no dokumentacijo mora le to zahtevati pi-
sno in jo bo dobil v treh dneh po zahtevku
proti plačilu materialnih stroškov.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
18. 7. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: LIZ-inženiring, d.d.,
Ljubljana, Vurnikova 2, soba V/511.

Zapečatena ovojnica mora biti jasno oz-
načena s pripisom “Ponudba – ne odpiraj
– za Pravno fakulteto – oprema”. Na ovoj-
nicimora biti polno ime in naslov ponud-
nika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 18. 7. 2000 ob 9.
uri v prostorih dekanata Pravne fakultete,
Kongresni trg 12, I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudnik mora ponudbi predložiti
bančno garancijo v višini 5% od razpisane
vrednosti z veljavnostjo najmanj 95 dni od
dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: naročilo v celoti financira naročnik s
soinvestitorjem. Način plačevanja z roki je
določen z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki jih bo do-
deljeno javno naročilo: samostojni izvaja-
lec z možnostjo sodelovanja podizvajalcev,
ki jih navede v ponudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: na javni razpis se lahko prijavijo prav-
ne osebe ali zasebniki, ki izpopolnjujejo
naslednje pogoje:

– da so registrirani za opravljene tovrst-
nih dejavnosti,

– da so zmožni izvesti razpisana dela v
razpisanih rokih,

– da ima dovolj kadrov (najmanj 50%
stalno zaposlenih) in ustrezno tehnološko
opremo,

– pozitivno bilančno stanje v zadnjih treh
letih,

– da izpolnjuje vse druge pogoje, dolo-
čene v razpisni dokumentacij.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 7. 2000.

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

– ponujena cena,
– dosedanje izkušnje in reference pri

opremljanju tovrstnih objektov,
– rok izvedbe del, ki je ugodnejši od

razpisanega,
– garancijski roki, ki so ugodnejši od

razpisanega,

– finančna sposobnost ponudnika (za-
mik plačil za več kot 60 dni).

Merila in način določanja teže so točno
razvidna iz razpisnih pogojev investitorja.
Končni kriterij za ugotavljanje najugodnej-
šega ponudnika bo seštevek točk. Najce-
nejši ponudnik ni nujno najugodnejši.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vsa tolmačenja in informacije o na-
ročilu lahko dobite pri Janezu Sitarju ali
Janezu Jerebu, vsak dan od 7.30 do 9.
ure, od dneva objave razpisa do vključno
14 dni po objavi na naslovu: LIZ-inženiring,
Vurnikova 2, Ljubljana, tel.
061/23-44-000, faks 061/23-44-050. Za
obvezen ogled objektov, ki so predmet raz-
pisa, se je treba predhodno dogovoriti.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu, ali navedba, če je bila objavljena:
predhodna najava namere je bila objavlje-
na v Uradnem listu RS, št. 27 z dne 16. 4.
1999.

18.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 14/2- 20 Ob-30069
1. Naročnik, pošta in naslov, številka

telefaksa: Občina Vrhnika, Tržaška 1, 1360
Vrhnika, 75-05-121.

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

3. Kraj izvedbe del: Vrhnika.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: pre-
nova komunalnih vodov na Idrijski ce-
sti, 75,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: dela se oddajajo
skupaj.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variantne po-
nudbe niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne more.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: avgust 2000,
do konca oktobra 2000.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacjo: Ob-
čina Vrhnika, Oddelek za urejanje prostora
in komunalne zadeve, Tržaška 1, 1360
Vrhnika, Viktor Razdrh tel. 75-05-121.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva odpiran-
ja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacjo: 15.000 SIT z virmanom na
račun št. 50110-630-810204.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 7. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Vrhnika, Od-
delek za urejanje prostora in komunalne
zadeve, Tržaška 1, 1360 Vrhnika.

Ponudbe morajo biti zapečatene z oz-
nako “Ne odpiraj - ponudba – prenova ko-
munalnih vodov Idrijske ceste”. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov pošiljatelja
ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 7. 2000 ob 13. uri, Občina Vrhnika,
Tržaška 1, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivosti finančnih zavarovanj resno-
sti ponudbe, če so v tem postopku zahte-
vana: bančna garancija vnovčljiva na prvi
poziv v višini 3% razpisane vrednosti. Tra-
janje garancije do poteka opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: avan-
sa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni od
prejema mesečne situacije.

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

morejo umakniti ponudbe: 13. 7. 2000 po
12. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (50%), reference (20%), garan-
cija (20%), plačilni pogoji (10%). Način upo-
rabe kriterijev je v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: so na razpolago na Občini Vrhnika,
Tržaška 1, Viktor Razdrh, tel. 75-05-121.

17., 18.
Občina Vrhnika

Št. 14/2 -21 Ob-30070
1. Naročnik, pošta in naslov, številka

telefaksa: Občina Vrhnika, Tržaška 1,
1360 Vrhnika, 75-05-121.

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

3. Kraj izvedbe del: Vrhnika.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: iz-
gradnja kanalizacije v naselju Hrib,
47,000.000 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 po-
nudbe niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne more.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: september,
do konca novembra 2000.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacjo: Ob-
čina Vrhnika, Oddelek za urejanje prostora
in komunalne zadeve, Tržaška 1, 1360
Vrhnika, Viktor Razdrh tel. 75-05-121.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva odpiran-
ja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacjo: 15.000 SIT z virmanom na
račun št. 50110-630-810204.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 7. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Vrhnika, Od-
delek za urejanje prostora in komunalne
zadeve, Tržaška 1, 1360 Vrhnika.

Ponudbe morajo biti zapečatene z oz-
nako “Ne odpiraj - ponudba kanalizacija
Hrib”.
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Na hrbtni strani mora biti naveden na-
slov pošiljatelja ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 7. 2000 ob 12. uri, Občina Vrhnika,
Tržaška 1, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivosti finančnih zavarovanj resno-
sti ponudbe, če so v tem postopku zahte-
vana: bančna garancija vnovčljiva na prvi
poziv v višini 3% razpisane vrednosti. Tra-
janje garancije do poteka ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: avan-
sa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni od
prejema mesečne situacije.

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

morejo umakniti ponudbe: 14. 7. 2000 po
11. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po-
nudbena cena (50%), reference (20%), ga-
rancija (20%), plačilni pogoji (10%). Način
uporabe kriterijev je v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: so na razpolago na Občini Vrhnika,
Tržaška 1, Viktor Razdrh, tel. 75-05-121.

17., 18.
Občina Vrhnika

Št. 202-1/2000 Ob-30105
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Pomurske lekarne Murska Sobo-
ta, Kocljeva 2, 9000 Murska Sobota, tel.
02/535-19-10, faks 02/535-19-27.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljutomer, Lekarna
Ljutomer.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena, obrtniška in instalacijska dela pri
prenovi lekarniških prostorov in dobava
ter montaža lekarniške opreme.

Skupna ocenjena vrednost naročila zna-
ša 55,000.000 SIT.

Po posameznih delih:
a) gradbena, obrtniška in instalacijska

dela: 33,000.000 SIT,
b) dobava in montaža lekarniške opre-

me: 22,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ponudnik se lah-
ko poteguje za naročilo:

– v celoti,
– po posameznih delih (A in B).
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek pred-
vidoma 15. 8. 2000, čas izvedbe 90 kole-
darskih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
murske lekarne Murska Sobota, Kocljeva
2, tel. 02/535-19-10 – uprava, kontaktna
oseba Leopold Crnkovič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
dvignejo zainteresirani ponudniki s potrdi-
lom o plačilu stroškov razmnoževanja v vi-
šini 30.000 SIT, ki jih plačajo na žiro račun
Pomurskih lekarn, št. 51900-603-31338.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele ali bodo predlože-
ne upravi naročnika najpozneje do 17. 7.
2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Pomurske lekarne
Murska Sobota, Kocljeva 2, 9000 Murska
Sobota, uprava.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 17. 7. 2000 ob 12. uri, v sejni sobi
Lekarne “Pri gradu”, Murska Sobota, Graj-
ska 7/a.

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 ponudbene vrednosti, z veljav-
nostjo 45 dni od odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: določeni v razpisni dokumentaciji.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: določene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): dolo-
čena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: na naslovu naročnika, kontaktna
oseba naročnika je Leopold Crnkovič.

17., 18.
Pomurske lekarne Murska Sobota

Št. 01404 Ob-30106
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200,
faks 062/449-2311.

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

3. Kraj izvedbe del: Trbovlje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: iz-
gradnja objekta pošte Kanal, v predvi-
deni vrednosti 60,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: takoj po pod-
pisu pogodbe, zaključek 6 mesecev.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter
Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor,
tel. 062/449-200, faks 062/449-2311,
III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 7. 2000.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR
51800-601-180.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 7. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 062/449-200,
faks 062/449-2311.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 7. 2000 ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: garancija za resnost ponudbe z veljav-
nostjo do 31. 8. 2000.

Bančna garancija na prvi poziv za izpol-
nitev pogodbenih obveznosti izvajalca del
bo krila tudi potrjene obveznosti izvajalca
del do njegovih kooperantov in podizvajal-
cev iz kooperantskih oziroma podizvajal-
skih pogodb, ki jih izvajalec iz kakršnega
koli razloga svojim podizvajalcem oziroma
kooperantom ne bi poravnal do zapadlosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: rok za plačilo situacije je 90 dni od
nastanka dolžniško-upniškega razmerja do
80% pogodbene vrednosti, za 20% vred-
nosti pa po končani situaciji, ki se izstavi
po pridobljenem uporabnem dovoljenju.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

– da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da 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

preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj
v zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke
in prispevke, določene z zakonom, do dne-
va 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
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,

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

– da izkazana izguba iz naslova poslo-
vanja 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
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ali ni dostavil originalnih dokumentov, ki
niso starejši kot 30 dni oziroma notarsko
overjene fotokopije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. 8. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60 točk, reference 40 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sestanek 10. 7. 2000 ob 10. uri,
Slomškov trg 10, Maribor, Služba za grad-
beništvo in arhitekturo.

17., 18.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 002-03-6/2000-2105 Ob-30110
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: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe: odsek lokalne ceste
Dolž – Pangrč Grm.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost naročila: iz-
gradnja III. etape 1. faze gradnje cest-
ne povezave Dolž–Pangrč Grm; ocenje-
na vrednost naročila: 24,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: možna je oddaja
dela po posameznih sklopih naročila.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variante niso
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del in čas izvedbe: pričetek del:
25. 7. 2000, dokončanje v 60 koledar-
skih dneh.

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 Milo-
jevič in Jože Kobe).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 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 treba
predložiti ponudbo: do 6. 7. 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:
6. 7. 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 zahteva-
na: ni zahtevano.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: skladno z vzor-
cem pogodbe iz razpisne dokumentacije
ali ugodnejše.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudbe kot posa-
mezni izvajalec lahko predložijo vse prav-
ne osebe in samostojni podjetniki, ki so
registrirani za opravljanje razpisane dejav-
nosti. V primeru, 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: 6. 7. 2000 po
12. uri.

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

– ponudbena cena – 80%,
– rok izvedbe – 20%.
Podrobna obrazložitev je podana v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: obseg del se bo prilagodil razpolož-
ljivim 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

Ob-30141
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Splošna bolnišnica Trbovlje, Ru-
darska c. 9, 1420 Trbovlje, tel.
03/565-25-00, faks 03/562-61-22.

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

3. Kraj izvedbe del: Splošna bolnišnica
Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: obnova sani-
tarij v desnem prizidku - gradbeno obrt-
niška dela v vrednosti 29,000.000 SIT.

b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: za vsa predvide-
na dela bo izbran en sam izvajalec.

c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ne.

5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
avgust 2000, dokončanje del: 30 delovnih
dni po uvedbi v delo.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Trbovlje, 1420 Trbov-
lje, Rudarska c. 9, faks 03/562-61-22.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 16. 6. 2000
dalje med 9. in 10. uro.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, z virmanskim
nalogom ali položnico na ŽR št:
52700-603-40248.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 17. 7. 2000 do 13.
ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Trbov-
lje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 7. 2000 ob 8. uri na upravi Splošne
bolnišnice Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420
Trbovlje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: so razvidni iz razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni posebnih zahtev.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno - poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: razvidno iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
biti veljavna 30 dni od datuma odpiranja.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): vred-
nost, čas izvedbe, reference, plačilni po-
goji, garancijska doba. Teža in način upo-
rabe meril sta podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 351-01-1/00 Ob-30144
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Kanal ob Soči, Trg svobo-
de 23, Kanal, faks 05/39 81 223.

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

3. Kraj izvedbe del: Deskle.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: pre-
nova dvorane in spremljajočih prosto-
rov v Kulturnem domu Deskle, ki obse-
ga gradbeno-obrtniška, strojna in elek-
troinstalacijska dela. Ocenjena vrednost
del znaša 85,000.000 SIT.

(b), (c).
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 15. 8. 2000
do 30. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na ŽR št.
52000-630-7022 s pripisom “Prenova
dvorane v Kulturnem domu Deskle”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 7. 2000 do 12.
ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Kanal ob Soči,
Trg svobode 23, Kanal.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 7. 2000 ob 12.30 v sejni sobi Občine
Kanal ob Soči.

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 pogodbenih del, veljavnost po
razpisnih pogojih.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: 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 naročni-
kom, sklenjena za čas od podpisa pogod-
be do končanja del po pogodbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora predložiti ustrezna do-
kazila in izjave, ki jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti svoje ponude po roku, ki
je določen za oddajo ponudb.

15., 16., 17., 18.
Občina Kanal ob Soči

Ob-30146
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Duplek, Cesta 4. julija
106, Sp. Duplek, 062/681-947.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): naročnik bo oddal na-
ročilo na podlagi javnega razpisa za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: zgradba Osnovne
šole v Dvorjanah.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: napra-
va horizontalne izolacije in obnove fasa-
de; ocenjena vrednost 11,000.000 SIT.

(b), (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: datum pričet-
ka 15. 7. 2000, datum dokončanja 15. 9.
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Duplek, Cesta 4. julija 106, Sp. Du-
plek.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo za razpisno doku-
mentacijo v znesku 3.000 SIT je potrebno
nakazati na žiro račun 51800-630-25510.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 27. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti na naslov: Občina Duplek, Cesta
4. julija 106, 2241 Sp. Duplek.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v četrtek, 28. 6.
2000 ob 12. uri v sejni sobi Občinskega
urada občine Duplek.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: finančna zavarovanja za resnost ponud-
be se ne zahtevajo.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila je 60 dni po potrditvi situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot samostojni izvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo k ponudbi predlo-
žiti dokumentacijo in izpolniti obrazce, zah-
tevane v razpisni dokumentaciji.

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): merila
bodo navedena v razpisni dokumentaciji.

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:
Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, Sp.
Duplek,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Občina Duplek

Št. 1-0013/00 Ob-30147
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100 telefaks 0601/64-582.

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

3. Kraj izvedbe del: Zagorje ob Savi.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: sa-
nacija zahodnega dela Ruardija: rekon-
strukcija dela industrijske ceste Ruardi
II. faza.

Okvirna vrednost dodeljenega naročila
v celoti je 27,000.000 SIT.

(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih predlogov.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
avgusta 2000, dokončanje 60 dni od pri-
četka del.

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

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Graj-
ska 2, Zagorje ob Savi, kontaktna oseba je
Stošicki Franc, univ. dipl. inž. rud., tel.
0601/64-100, telefaks 0601/64-582.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo
lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na
naslovu naročnika pri Jasni Marinšek do
srede 12. 7. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
25.000 SIT na žiro račun naročnika, št.
52720-601-18631 sklic na številko
10.1.251. V znesku je vračunan 19% da-
vek na dodano vrednost.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe predložijo
ponudniki - prevzemnici Jasni Marinšek
najkasneje do ponedeljka 17. 7. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Rudnik Zagorje v zapi-
ranju, d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob
Savi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v ponedeljek 17. 7. 2000 ob
12. uri na naslovu naročnika Rudnik Za-
gorje v zapiranju, d.o.o., Zagorje ob Savi –
sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo v ponudbi predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5% od vrednosti javnega razpisa z
veljavnostjo do 75 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: plačila se izvajajo v skladu z določili
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2000 in podzakonskimi
akti, ki urejajo izvrševanje proračuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: na javni razpis se lahko prijavijo
pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje po-
goje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

ostale strokovne delavce,
– imajo reference s področja javnega

naročila.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do petka 14. 7.
2000.

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

– cena – 8 točk,
– kadrovska struktura in strokovne re-

ference zaposlenih delavcev, ki bodo
opravljali razpisana dela s področja ponud-
be oziroma predvidenih podizvajalcev –
4 točke,
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– dosedanje izkušnje, reference na
področju  predmeta  javnega  razpisa  –  3
točke,

– plačilni in ostali komercialni pogoji ter
ugodnosti – 3 točke,

– dejavnost ki jo opravlja ponudnik – 2
točki,

– celovitost opisa in skladnost vsebine
ponudbe z zahtevami naročnika – 2 točki.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši. Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel
najvišje število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki dobijo vse dodatne infor-
macije o naročilu na naslovu naročnika pri
Stošicki Francu, univ. dipl. inž. rud.

17., 18.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Št. 1-0013/00 Ob-30148
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100 telefaks 0601/64-582.

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

3. Kraj izvedbe del: Zagorje ob Savi.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: sa-
nacija področja Vzhodno od potoka Ko-
tedrščica; sanacija področja Orlek.

Okvirna vrednost dodeljenega naročila
v celoti je 100,000.000 SIT.

(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih predlogov.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
avgust 2000 dokončanje v letu 2001.

Dela se bodo izvajala v dveh delih, in
sicer prvi del, ki je finančno ovrednoten
ca. 80,000.000 SIT v letu 2000 drugi del,
ki je finančno ovrednoten ca. 20,000.000
SIT pa v letu 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Graj-
ska 2, Zagorje ob Savi, kontaktna oseba je
Stošicki Franc, univ. dipl. inž. rud., tel.
0601/64-100, telefaks 0601/64-582.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo
lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na
naslovu naročnika pri Jasni Marinšek do
srede 12. 7. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
30.000 SIT na žiro račun naročnika št.
52720-601-18631 sklic na številko 10. 1.
25. V znesku je vračunan 19% davek na
dodano vrednost.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe predložijo po-
nudniki – prevzemnici Jasni Marinšek
najkasneje do ponedeljka 17. 7. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti  ponudbo:  Rudnik  Zagorje  v
zapiranju,  d.o.o.,  Grajska  2,  Zagorje  ob
Savi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v ponedeljek 17. 7. 2000 ob
10. uri na naslovu naročnika Rudnik Za-
gorje v zapiranju, d.o.o., Zagorje ob Savi –
sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo v ponudbi predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5% od vrednosti javnega razpisa z
veljavnostjo do 75 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: plačila se izvajajo v skladu z določili
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2000 in podzakonskimi
akti, ki urejajo izvrševanje proračuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: na javni razpis se lahko prijavijo
pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

ostale strokovne delavce,
– imajo reference s področja javnega

naročila.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do petka 14. 7.
2000.

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

– cena – 8 točk,
– kadrovska struktura in strokovne re-

ference zaposlenih dleavcev, ki bodo
opravljali razpisana dela s področja po-
nudbe oziroma predvidenih podizvajalcev
– 4 točke,

– dosedanje izkušnje, reference na
področju predmeta javnega razpisa –
3 točke,

– plačilni in ostali komercialni pogoji ter
ugodnosti – 3 točke,

– dejavnost ki jo opravlja ponudnik –
2 točki,

– celovitost opisa in skladnost vsebine
ponudbe z zahtevami naročnika – 2 točki.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši. Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel
najvišje število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki dobijo vse dodatne infor-
macije o naročilu na naslovu naročnika pri
Stošicki Francu, univ. dipl. inž. rud.

17., 18.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Ob-30150
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Vuzenica, Mladinska 1,
uprava Občine Vuzenica, kontaktna oseba
je Angelca Helbl, tel. 0602/791-0200,
faks 0602/791-0201.

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

3. Kraj izvedbe del: Pohorska cesta Vu-
zenica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: re-
konstrukcija lokalne ceste – Pohorska
cesta ocenjena vrednost je 20,000.000
SIT.

(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 5. 8. 2000
do 30. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vuzenica, Mladinska 1, Vuzenica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT z virmanom ali s
položnico na ŽR 51860-630-25690.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 12. 7. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: uprava Občine Vuzeni-
ca, Mladinska 1, 2367 Vuzenica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 7. 2000 ob 13. uri na upravi Občine
Vuzenica, Mladinska 1, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: v skladu z vzorcem ponudbe iz razpi-
sne dokumentacije ali ugodnejše.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: poslovne, tehnične sposobnosti, ki
jih mora izpolnjevati ponudnik, bodo nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence pri podobnih delih,ponudbena ce-
na, garancijski rok dodatne ugodnosti.

16., 17., 18.
Občina Vuzenica

Št. 34401-0008/00-230 Ob-30151
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, Ilirska Bistrica, tel. 067/41-361,
telefaks 067/41-284.

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

3. Kraj izvedbe del:
– odsek lokalne ceste Bubec – Posrtvi-

ca, II. faza,
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– javna cesta Jasenska pila – Dolnji Ze-
mon.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: re-
konstrukcija odseka lokalne ceste Bu-
bec–Posrtvica, II. faza;

– orientacisjka vrednost del je
28,000.000 SIT,

rekonstrukcija javne ceste Jasenska
pila–Dolnji Zemon;

– orientacijska vrednost del je
15,000.000 SIT.

a1) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del:

– odvodnjavanje,
– zgornji ustroj.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: možnost potego-
vanja za posamezen objekt.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi ponud-
bo po sistemu “ključ v roke”.

6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek
del julij 2000, dokončanje del 30 koledar-
skih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodar-
sko infrastrukturo, Bazoviška cesta 14,
kontaktna oseba je Stanko Škrab, tel.
067/41-361, faks 067/41-284.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 19. 6. 2000 do
28. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 15.000 SIT, nakazilo na ŽR št.
52210-630-61220, namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo – rekonstrukcija
cest.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: v tajništvo Občine Ilir-
ska Bistrica, soba št. 3, II. nadstropje, Ba-
zoviška cesta 14, Ilirska Bistrica.

Zapečanete ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj!” z navedbo predmeta naročila. Na hrbt-
ni strani ovojnice mora biti označen naslov
odpošiljatelja – ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 7. 2000 v sejni sobi Občine Ilirska
Bistrica, soba št. 1, I. nadstropje, Bazo-
viška cesta 14, Ilirska Bistrica, ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: finančno zavarovanje za resnost po-
nudbe je bančna garancija v znesku 5% od
vrednosti ponudbe, z veljavnostjo 60 dni
po datumu odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-

ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: naročilo v celoti financira naročnik iz
lastnih sredstev. Plačevanje po situacijah z
zapadlostjo 60 dni od datuma izstavitve ra-
čuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje z opredelitvijo in poob-
lastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da ima predpisana dovoljenja za
opravljanja dejavnosti s področja izvedbe
javnega naročila (izpisek iz sodnega regi-
stra z veljavnostjo 60 dni, za samostojne
podjetnike pa priglasitev pri davčnem or-
ganu ter odločbo o izpolnjevanju predpisa-
nih pogojev za opravljanje dejavnosti),

– da je finančno sposoben (bonitetni
obrazec BON 1, BON 2, ki niso starejši od
30 dni, za samostojne podjetnike potrjena
davčna napoved za zadnje davčno obdob-
je in potrdilo o poravnavi davčnih obvezno-
stih),

– da ima reference in zadostne proste
tehnične zmogljivosti,

– da ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku,

– dodatne zahteve določene v razpisni
dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): po-
nudbna cena, fiksnost cen, reference za
podobna dela, garancijski rok in garancija
kakovosti del, ostale ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: investitor si pridržuje pravico dolo-
čiti eventualno manjši obseg del od razpi-
sanega z ozirom na razpoložljiva finančna
sredstva in se za zmanjšan obseg del tudi
sklene ustrezna pogodba. Izvajalec v tem
primeru ni upravičen do odškodninskega
zahtevka.

Naročnik si pridržuje tudi pravico, da ne
izbere nikogar od ponudnikov.

17., 18.
Občina Ilirska Bistrica

Ob-30152
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova 2, Novo mesto, tel.
068/3932-450, telefaks 068/3932-505.

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

3. Kraj izvedbe del: Hrušica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: iz-
gradnja vodovoda Hrušica I.c in II. faza.

Skupna ocenjena vrednost gradbenih
in montažnih del javnega naročila:
41,530.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več

sklopov ali za vse skupaj: ponudbe ponud-
nikov, ki bodo posredovane samo za posa-
mezne sklope ne bodo upoštevane, oziro-
ma štele se bodo za nepopolne.

(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: variantne ponudbe ne bodo
upoštevane oziroma štele se bodo za ne-
popolne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
16. 8. 2000, konec del: 31. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvo-
ja in investicij, Podbevškova 12, Novo me-
sto, kontaktna oseba: Goran Stanojević.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
30.000 SIT na ŽR Komunala Novo mesto,
d.o.o. št. 52100-601-11459 pri Agenciji
za plačilni promet Novo mesto z navedbo
“Javni razpis za izgradnjo vodovoda Hruši-
ca I.c in II. faza.”

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 7. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Komunala Novo me-
sto, d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Pod-
bevškova 12, 8000 Novo mesto, kontakt-
na oseba: Stanojević Goran.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 7. 2000 ob 8. uri, Komunala Novo
mesto, d.o.o., Podbevškova 12, Novo me-
sto, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 2% ocenjene vrednosti javnega na-
ročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: pogoji opredeljeni v razpisni dokumen-
taciji in pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifika-
cijami za opravljanje tovrstnih dejavnosti. Po-
nudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane davčne in druge z zakonom do-
ločene obveznosti. Podrobnejše zahteve so
podane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponud-
be: do 19. 9. 2000.

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

1. Reference za izvedbo tovrstnih del:
– brez potrjenih referenc o kvalitet-

no izvedenih delih ali niso priložene v origi-
nalu – izločen iz postopka oddaje naročila,

– ima potrebne potrjene reference –
ostaja v postopku oddaje naročila.
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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
sprejemanju vseh razpisanih pogojev) – iz-
ločen iz postopka oddaje naročila,

– sprejema vse razpisane plačilne
pogoje ali pa tudi 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
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:
Usposobljenost ponudnika se bo pre-

verjala 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 navedenim izjavam.

6. Sposobnost ponudnika:
Sposobnost ponudnika se bo preverja-

la na podlagi naslednjih 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 ponudni-
ka in

– seznama osnovnih sredstev in opre-
me s katero ponudnik razpolaga.

Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s po-
dizvajalci ali v obliki poslovnega sodelova-
nja z njimi, mora k ponudbi priložiti podi-
zvajalske pogodbe oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju in zgoraj navedene
priloge po seznamu tudi za podizvajalce.

7. Zakon o graditvi objektov:
– izpolnjevanje pogojev po zakonu o

graditvi objektov – ostaja v postopku odda-
je naročila,

– neizpolnjevanje pogojev po zakonu o
graditvi objektov – izločen iz postopka od-
daje naročila.

16., 17., 18.
Komunala Novo mesto, d.o.o.

Ob-30153
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova 2, Novo mesto, tel.
068/3932-450, telefaks 068/3932-505.

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

3. Kraj izvedbe del: Srebrniče (Novo
mesto).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:

– sklop A – Servisni in poslovilni ob-
jekt: 29,500.000 SIT,

– sklop B – Sistem grafičnega ozna-
čevanja: 2,500.000 SIT.

Skupna ocenjena vrednost sklopa A in
B javnega naročila je 32,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov

in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ponudnik se lah-
ko prijavi na sklop A ali B.

(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: variantne ponudbe ne bodo
upoštevane oziroma štele se bodo za ne-
popolne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
4. 8. 2000, konec del: 4. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvo-
ja in investicij, Podbevškova 12, Novo me-
sto, kontaktna oseba: Goran Stanojević.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
30.000 SIT na ŽR Komunala Novo mesto,
d.o.o. št. 52100-601-11459 pri Agenciji
za plačilni promet Novo mesto z navedbo
“Javni razpis za izgradnjo vodovoda Ko-
roška vas–Lakovnice I.b faza”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 7. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Komunala Novo me-
sto, d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Pod-
bevškova 12, 8000 Novo mesto, kontakt-
na oseba: Stanojević Goran.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 7. 2000 ob 12. uri, Komunala Novo
mesto, d.o.o., Podbevškova 12, Novo me-
sto, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 2% ocenjene vrednosti javnega naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: pogoji opredeljeni v razpisni dokumen-
taciji in pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik je lahko gospodarska druž-
ba ali samostojni podjetnik z ustreznimi kva-
lifikacijami za opravljanje tovrstnih dejav-
nosti: ponudnik je lahko gospodarska
družba ali samostojni podjetnik z ustrezni-
mi kvalifikacijami za opravljanje tovrstnih
dejavnosti. Ponudnik ne sme biti v stečaju,
imeti mora poravnane davčne in druge z
zakonom določene obveznosti. Podrobnej-
še zahteve so podane v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponud-
be: do 10. 9. 2000.

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

1. Reference za izvedbo tovrstnih del:
– brez potrjenih referenc o kvalitetno

izvedenih delih ali niso priložene v origina-
lu – 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 razpi-

sa (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 tudi ugodnejše – ostaja v po-
stopku 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
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:
Usposobljenost ponudnika se bo pre-

verjala 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 navedenim izjavam.

6. Sposobnost ponudnika:
Sposobnost ponudnika se bo preverja-

la na podlagi naslednjih 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 ponudni-
ka in

– seznama osnovnih sredstev in opre-
me s katero ponudnik razpolaga.

Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s po-
dizvajalci ali v obliki poslovnega sodelova-
nja z njimi, mora k ponudbi priložiti podi-
zvajalske pogodbe oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju in zgoraj navedene
priloge po seznamu tudi za podizvajalce.

7. Zakon o graditvi objektov:
– izpolnjevanje pogojev po zakonu o

graditvi objektov – ostaja v postopku odda-
je naročila,

– neizpolnjevanje pogojev po zakonu o
graditvi objektov – izločen iz postopka od-
daje naročila.

16., 17., 18.
Komunala Novo mesto, d.o.o.

Ob-30149
1. Naročnik, pošta in naslov, številka

telefaksa: Občina Vrhnika, Tržaška 1,
1360 Vrhnika, 750-51-21.

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

3. Kraj izvedbe del: območje občine
Vrhnika.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: red-
na vzdrževalna dela in investicijska de-
la na gozdnih cestah na območju obči-
ne Vrhnika za obdobje 2000 do 2002.
Skupna ocenjena vrednost je 12,300.000
SIT oziroma 4,100.000 SIT letno.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in
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možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: dela se oddajajo
skupaj.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variantne po-
nudbe niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne more.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek in
obseg del je po dogovoru in v skladu z
razpoložljivimi sredstvi. Zaključek del je ko-
nec vsakega tekočega leta. Dela se izva-
jajo po letnem planu za tekoče leto z izdajo
sprotnih nalogov za izvedbo del po ob-
jektih.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacjo:
Občina Vrhnika, Oddelek za urejanje
prostora in komunalne zadeve, Tržaška 1,
1360 Vrhnika, Dragan Alašević, tel.
01/750-51-21.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva odpiran-
ja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacjo: 1.500 SIT z virmanom na
račun št. 50110-630-810204.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 7. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Vrhnika, Od-
delek za urejanje prostora in komunalne
zadeve, Tržaška 1, 1360 Vrhnika.

Ponudbe morajo biti zapečatene z oz-
nako “Ne odpiraj - ponudba vzdrževanje
gozdnih cest”.

Na hrbtni strani mora biti naveden na-
slov pošiljatelja ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 7. 2000 ob 11. uri, Občina Vrhnika,
Tržaška 1, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivosti finančnih zavarovanj resno-
sti ponudbe, če so v tem postopku zahte-
vana: bančna garancija vnovčljiva na prvi
poziv v višini 10% od skupno razpisane
vrednosti. Trajanje garancije do poteka op-
cije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: avan-
sa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni od
prejema mesečne situacije.

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

morejo umakniti ponudbe: 12. 7. 2000 po
10. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po-
nudbena cena (50%), reference (20%), ga-
rancija (20%), plačilni pogoji (10%). Način
uporabe kriterijev je v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: so na razpolago na Občini Vrhnika,
Tržaška 1, Dragan Alašević, tel. 750-51-21
in Zavodu za gozdove Slovenije, KE Vrhni-
ka, Vrtnarija 11, Vrhnika, Janko Vidmar,
tel. 01/755-61-53.

17., 18.
Občina Vrhnika

Št. 40301/005/2000 Ob-30235
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna

občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380
Slovenj Gradec, tel. 02-88-41-114, faks
02-88-43-261.

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

3. Kraj izvedbe del: Slovenj Gradec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja fekalnega kanala OTC Slovenj Gra-
dec.

Ocenjena vrednost del je 42,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: dela se bodo
oddajala kot celota.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: v skladu z raz-
pisnimi pogoji ponudniki ne morejo ponu-
diti druge variante.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del: pričetek del: 3. 7. 2000, do-
končanje del 30. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5,
Slovenj Gradec, vložišče, Urška Levc.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 6. 2000
do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT, način plačila:
virman, ŽR 51840-630-25638.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 6. 2000 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vlo-
žišče.

9. Datum, kraj in čas odpiranja po-
nudb: 28. 6. 2000, Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec, sejna
soba, ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: trasirana menica z menično izja-
vo v višini 5 % od ponudbene cene.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: so navedeni v razpisni dokumen-
taciji.

12.
13. Zahteva glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik: ni posebnih zahtev.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence 30 %, konkurenčnost 50 %, solvent-
nost 10 %, plačilni pogoji 10 %. Pri refe-
rencah se bodo upoštevale reference za
tovrstne objekte v vrednosti nad
20,000.000 SIT.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: projektno dokumentacijo je možno

dobiti na vpogled na sedežu naročnika.
Kontaktna oseba Branko Malek,
02-88-41-114.

17., 18.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 197/00 Ob-30246
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Kranjski vrtci, Cesta Staneta Ža-
garja 19, 4000 Kranj, faks 064/226-012.

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

3. Kraj izvedbe del: Vrtec Janina, Ke-
betova 9, Kranj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: sa-
nacija strehe na vrtcu Janina v treh fa-
zah:

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.
Vrednost 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
sklopov 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 raz-
pisno varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
je 45 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
zainteresirani ponudniki lahko dvignejo raz-
pisno dokumentacijo na sedežu Projektiv-
nega podjetja Kranj, Bleiweisova 6, Kranj,
tel. 064/28-10-223.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati proti plačilu
do 6. 7. 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 kopi-
jo virmanskega naloga kot dokazilo o pla-
čilu navedenega zneska.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele na naslov naročni-
ka v 20 dneh po objavi razpisa, to je do
6. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe v zapečate-
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nih kuvertah z jasno oznako “Ne odpiraj –
ponudba za sanacijo strehe na vrtcu Jani-
na” in številko Uradnega lista RS ter z na-
slovom pošiljatelja na hrbtni strani, morajo
ponudniki predložiti na naslov: Kranjski vrt-
ci, Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 7. 2000 ob
13. uri, na naslovu: Kranjski vrtci, Cesta
Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: akceptni nalog v višini 15%.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: plačilo 60 dni po izstavitvi ustreznega
dokumenta.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: kot je navedeno v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega 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 na-

ročilu: morebitne dodatne informacije so
ponudnikom na voljo pri Boženi Kokalj,
Projektivno podjetje Kranj, tel.
064/28-10-223.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
48 z dne 2. 6. 2000, pod št. 171/00,
Ob-28795.

Kranjski vrtci

Št. 10/2000 Ob-30154
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Zavod za šport, Ulica Vita Kraig-
herja 8, 2000 Maribor, 062/221-771.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljudski vrt v Mari-
boru – igrišče Partizan.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: za-
menjava travnate površine v Ljudskem
vrtu na igrišču Partizan z umetno travo
v izmeri ca. 7.800 m2.

Skupna ocenjena vrednost del:
75,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: oddaja del je
predvidena v enem sklopu.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudba mora bi-
ti izdelana na podlagi razpisne dokumenta-
cije, variantne ponudbe niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: dodatnih variant ni.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: od 15. 7.
2000 do 15. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Zavod za šport, Ulica Vita Kraigherja 8,
Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7 dni od objave.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestna občina Mari-
bor, Mestna uprava, Zavod za šport, Ulica
Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 7. 2000 ob 13. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija v višini 7% od ponud-
bene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: plačilo naročila je po končanih delih
60 dni po izstavitvi računa.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudni-
kom bo zaradi združevanja investitorskega
vložka sklenjena tripartitna pogodba o iz-
vedbi 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  gospodarska
družba,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

– da ima poravnane zapadle davke in
prispevke, določene z zakonom do dneva
izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starej-
še od 30 dni.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik lahko
umakne ponudbo do datuma, ki je določen
za odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kom-
pletnost ponudbe, ponudbena cena, refe-
rence na podobnih objektih, rok izvedbe,
plačilni pogoji, finančna sposobnost po-
nudnika, garancijska doba.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na
naslovu: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Zavod za šport, Ulica Vita Kraig-
herja 8, Maribor, pri Zmagu Kajbi, na GSM
041/647-315.

17., 18.
Mestna občina Maribor

Mestna uprava
Zavod za šport

Ob-30155
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Mestna občina Celje, Oddelek
za družbene dejavnosti, Prešernova 7,
3000 Celje, tel. 063/42-65-860, faks
063/42-65-862.

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

3. Kraj izvedbe del: Celje, prostori Fi-
nomehanike, Poslovno-stanovanjski ob-
jekt, Kocbekova ul. 3.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
gradbena, obrtna in inštalacijska dela
za preureditev obstoječih prostorov za
šolske namene.

Ocenjena vrednost vseh del znaša
22,500.000 SIT, brez davka na dodano
vrednost.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: navedeno v razpi-
sni dokumentaciji – variante sprejemljive
za posamezne dele popisa.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 8. 2000, dokončanje del 30. 9. 2000,
rok izvedbe 2 meseca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Celje, Oddelek za družbe-
ne dejavnosti, Prešernova 7, 3000 Celje,
Oskar Šoster, soba št. 15/III, tel.
063/42-65-876.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na razpolago od 19. 6. 2000
do 23. 6. 2000, vsak dan med 8. in 11.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, z virmanom na
ŽR št. 50700-630-10105.

V ceni razpisne dokumentacije je upo-
števan 19% DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti, ne glede na način posredovanja
do 6. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestna občina Celje,
Oddelek za družbene dejavnosti, Prešer-
nova 7, 3000 Celje, v tajništvo, soba št.
7/III.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj, javni raz-
pis: ponudba za ureditev šolskih pro-
storov”.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 6. 7. 2000 ob 13.
uri, v prostoru sejne sobe št. 2/III Mestne
občine Celje, Prešernova 27, Celje.

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 3% od ocenjene vrednosti, ki mora
veljati vsaj 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: financiranje plačila v skladu z navodili
o izvrševanju proračuna RS; ostalo v razpi-
sni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe v času opcije, ki
je 60 dni.

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

16., 17., 18.
Mestna občina Celje

Št. 344-01-33/98-3 Ob-30156
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Nova Gorica, Trg
E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, tel.
065/135-01-35, faks 065/21-233.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev. Cena ni edino me-
rilo pri izbiri. Naročnik si pridržuje pravico,
da ne izbere nikogar od ponudnikov.

3. Kraj izvedbe del: ureditev Ulice IX.
korpusa ter dostopne poti do kompleksa
Mostovna v Solkanu.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: iz-
gradnja pločnika, javne razsvetljave in
komunalnih naprav.

Ocenjena vrednost: 15,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: za ponujena dela
obstaja samo ena varianta.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 30 koledar-
skih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za
infrastrukturo in gospodarske javne služ-
be, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
soba št. 20/I.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 6. 2000.

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

predložiti ponudbo: 7. 7. 2000 do 12. ure
(prinešeno v glavno pisarno Mestne obči-
ne Nova Gorica, soba št. 38/I. nadstropje,
ali poslano priporočeno po pošti in prejeto
do razpisane ure).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestna občina Nova
Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Go-
rica, glavna pisarna, soba št. 38/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 7. 2000 ob 13. uri, Mestna občina No-
va Gorica, steklena dvorana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: zavarovanja so razvidna v razpisni do-
kumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: način plačevanja z roki je določen v
razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo za priznanje spo-
sobnosti predložiti ponudbi dokumentacijo
in dokazila, zahtevana z razpisno dokumen-
tacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 7. 2000 po
12. uri.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico naro-
čati manjši obseg od razpisanega, ali od-
stopiti od pogodbe, kolikor se izkaže, da
ne more zagotoviti sredstev za pokritje po-
godbenega zneska. V obeh primerih po-
nudniki nimajo pravice do odškodnine iz
tega naslova.

17. Datum predhodne objave namere
o  naročilu  ali  navedba  če  je  bila
objavljena: ne.

18.
Mestna občina Nova Gorica

Ob-30265
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mi-

nistrstvo 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 919-1343
Sinji vrh - Radenci.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del: modernizacija ceste RT
919-1343 Sinji vrh - Radenci.

Ocenjena vrednost vseh del:
93,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum  predvidenega  pričetka  in
dokončanja  del  ali  čas  izvedbe:  dela  je
potrebno izvesti najkasneje do 27. 2.
2002.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljub-
ljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-

mentacijo 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: 19. 7. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 -
vložišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za modernizacijo ceste RT 919/1343 Si-
nji vrh – Radenci.“ - T.P.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 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
mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opre-
delitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi dokumentaci-
jo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najniž-
ja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov:
Republika Slovenija - Ministrstvo za pro-
met in zveze - Direkcija RS za ceste - Služ-
ba 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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Ob-30266
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mi-

nistrstvo 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: R3-640 Ra-
kek-Logatec.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del: rekonstrukcija križišča Loga-
tec (Martinji hrib).

Ocenjena vrednost vseh del:
45,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je po-
trebno izvesti najkasneje do 20. 5. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljub-
ljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 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: 18. 7. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 -
vložišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za rekonstrukcijo križišča Logatec (Martinji
hrib).“ - D.J.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 7.
2000 ob 9. uri na naslovu Republika Slo-
venija  -  Ministrstvo  za  promet  in  zveze  -
Direkcija  RS  za  ceste,  1000  Ljubljana,
Tržaška  19,  velika  sejna  soba  I.  nad-
stropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3 %
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)

in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi dokumentaci-
jo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najniž-
ja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov:
Republika Slovenija - Ministrstvo za pro-
met in zveze - Direkcija RS za ceste - Služ-
ba za javna naročila in letni plan, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-30267
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mi-

nistrstvo 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 R1-208
Aver-Gradišče.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del: rekonstrukcija ceste R1-208
(309) odsek 1059 Kubed.

Ocenjena vrednost vseh del:
65,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je po-
trebno izvesti najkasneje v roku 8 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 Ljub-
ljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 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: 19. 7. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 -
vložišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za rekonstrukcijo ceste R1-208 (309) od-
sek 1059 Kubed.“ - Z.A.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 7.
2000 ob 9. uri na naslovu Republika Slo-
venija - Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19, velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3 %
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi dokumentaci-
jo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najniž-
ja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov:
Republika Slovenija - Ministrstvo za pro-
met in zveze - Direkcija RS za ceste - Služ-
ba za javna naročila in letni plan, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-30268
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mi-

nistrstvo za promet in zveze - Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: CP Ljubljana, CP
Novo mesto.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del: obnova in postavitev varnost-
nih ograj.

Ocenjena vrednost vseh del:
70,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je po-
trebno izvesti v roku 60 dni po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljub-
ljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 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: 18. 7. 2000 do 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 -
vložišče, soba št. 21/I.

Zapečatene  kuverte  morajo  biti  jasno
označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za  obnovo  in  postavitev  varnostnih
ograj.“ - A.M.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 7.
2000 ob 13. uri na naslovu Republika Slo-
venija - Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija  RS  za  ceste,  1000  Ljubljana,
Tržaška  19,  velika  sejna  soba  I. nad-
stropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3 %
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi dokumentaci-
jo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najniž-
ja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov:
Republika Slovenija - Ministrstvo za pro-
met in zveze - Direkcija RS za ceste - Služ-
ba za javna naročila in letni plan, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-30269
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mi-

nistrstvo 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: R3-665 Velika Re-
ka-Radeče.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del: modernizacija ceste R3-665
odsek 1191 Sopota-Jagnjenica od km
16+560 do km 17+140.

Ocenjena vrednost vseh del:
91,247.420 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je po-
trebno izvesti v roku 6 mesecev po skleni-
tvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljub-
ljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 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: 18. 7. 2000 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 -
vložišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za modernizacijo ceste R3-665 odsek
1191 Sopota-Jagnjenica od km 16+560
do km 17+140.“ - F.S.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 7.
2000 ob 11. uri na naslovu Republika Slo-
venija - Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19, velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3 %
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi dokumentaci-
jo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najniž-
ja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov:
Republika Slovenija - Ministrstvo za pro-
met in zveze - Direkcija RS za ceste - Služ-
ba za javna naročila in letni plan, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-30270
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mi-

nistrstvo za promet in zveze - Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: R3-614 Ko-
men-Štanjel.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del: obnova ceste R3-614 odsek
1049 Komen - Štanjel.

Ocenjena vrednost vseh del:
60,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je po-
trebno izvesti najkasneje do 30. 5. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljub-
ljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 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: 18. 7. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 -
vložišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za obnovo ceste R3-614 odsek 1049 Ko-
men - Štanjel.“ - M.D.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 7.
2000 ob 10. uri na naslovu Republika Slo-
venija - Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19, velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3 %
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma

skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi dokumentaci-
jo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najniž-
ja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov:
Republika Slovenija - Ministrstvo za pro-
met in zveze - Direkcija RS za ceste - Služ-
ba 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. 2.-1311/00 Ob-30224
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Slovenske železnice, d.d., Kolod-
vorska 11, Ljubljana, faks 063/2-33-801.

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

3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Laško–Celje v km 519+620 do
520+080.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: iz-
gradnja servisne ceste ob železniški
progi na odseku Laško–Celje v km
519+620 do 520+080.

Ocenjena vrednost razpisanih del:
25,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: dela se oddajajo
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 se ne bo-
do upoštevale.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden
čas izvedbe razpisanih del je avgust 2000,
končanje del 31. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Sekcija za vzdrže-
vanje prog Celje, Ul. XIV. divizije 2, Celje
(kontaktna oseba je Mirko Sopčič, inž.
grad.).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 19. 6. 2000
do vključno 26. 6. 2000 od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki ob predložitvi do-
kazila o plačilu 40.000 SIT z virmanom na
žiro račun št. 50100-601-5014744.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 11. 7. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Slovenske železnice,
d.d., Sekcija za vzdrževanje prog Celje,
Ul. XIV. divizije 2, 3000 Celje (tajništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 7. 2000
ob 10. uri v prostorih Slovenskih železnic,
d.d., Sekcija za vzdrževanje prog Celje,
Ul. XIV. divizije 2, Celje (sejna soba).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: za zavarovanje resnosti ponudbe mora
biti predložena bančna garancija v višini
8% ocenjene vrednosti razpisanih del in
mora veljati 30 dni po poteku veljavnosti
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila se bodo izvajala v skla-
du z zakonom o izvrševanju proračuna RS
in ostalimi navodili o izvrševanju proračuna
ter v skladu z razpisno dokumentacijo.

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 z določitvijo odgovorne osebe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo in
opremo,

– imajo stalno zaposleno pogodbeno
zagotovljeno delovno silo v skladu z dolo-
čili zakona o graditvi objektov,

– izpolnjujejo ostale zahteve iz razpisne
dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost po-
nudbe mora biti najmanj dva meseca od
dneva poteka roka za oddajo ponudb, to je
11. 9. 2000.

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

– višina ponudbene cene – 30%,
– rok izvedbe – 30%,
– reference na podobnih delih – 20%,
– ustrezna tehnologija, zagotavljanje

kvalitete dela, izobrazbena struktura kadra
– 20%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika pri Sopčič
Mirku, inž. grad., tel. 063/29-33-279 ali
GSM: 041/789-635, predviden ogled v če-
trtek 22. 6. 2000 ob 11. uri na železniški
postaji Laško (prometni urad).

17., 18.
Slovenske železnice,

d.d. Ljubljana



Stran 5284 / Št. 54 / 16. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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. 601-6/00 Ob-29818
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Škofja Loka, Poljanska cesta
2, Škofja Loka; faks 064/624-122.

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
otrok v osnovne šole na območju Obči-
ne Škofja Loka in v OŠ Poljane, ki se
opravljajo kot prevoz oseb v linijskem
cestnem prometu ali kot prevoz oseb v
prostem cestnem prometu za šolsko le-
to: 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003.

Ocenjena vrednost naročila znaša
148,500.000 tolarjev (49,500.000 tolar-
jev letno).

4. Kraj izvedbe: območje Občine Škofja
Loka ter del Občine Gorenja vas – Poljane.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: prevoze lahko opravljajo za de-
javnost registrirani prevozniki s svojimi ali
najetimi vozili in z licenco za prevoz potni-
kov v cestnem prometu.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o prevozih v cestnem prometu (Uradni
list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98,
7/99, 65/99), pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok (Uradni list
RS, št. 78/99), pravilnik o minimalnih teh-
ničnih in drugih pogojih za parkirišča in me-
sta za vzdrževanje vozil (Uradni list RS, št.
33/96), navodilo o vrstah finančnih zavaro-
vanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpol-
njevanje svojih obveznosti v postopkih jav-
nega naročanja (Uradni list RS, št. 43/00),
zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96).

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko podajo po-
nudbo za prevoze za posamezno relacijo,
za sklop relacij ali za vse relacije.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik ponudi
varianto po razpisni dokumentaciji, poleg
lahko predlaga tudi svojo varianto.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: v dneh, ko poteka šol-
ski pouk; v času od 1. 9. 2000 do 30. 6.
2003.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Škofja Loka, Mestni trg 15, Oddelek
za družbene dejavnosti – Jure Svoljšak (so-
ba 20) ali Polona Gortnar (soba 21), tel.
064/624-190.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 7. 2000 v
času uradnih ur občinske uprave.

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

predložiti ponudbo: 17. 7. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Škofja Loka, Poljan-
ska cesta 2, 4220 Škofja Loka; v zaprti
kuverti z oznako »ne odpiraj – ponudba za
prevoz osnovnošolskih otrok« in številka ob-
jave javnega razpisa v Uradnem listu RS. V
levem zgornjem kotu ali na hrbtni strani mo-
ra biti označen naslov pošiljatelja. Ponudbo
lahko vložite priporočeno po pošti na gornji
naslov ali osebno na vložišču Občine Škofja
Loka, Mestni trg 15.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 7. 2000 ob 13. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo v roku 30
dni po izstavitvi računa za pretekli mesec.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 17. 7. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
(70%), tehnična opremljenost ponudnika
(15%), reference(10%) in druge ugodnosti
ponudnika (5%). Uporaba navedenih meril
je podrobneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: vse
dodatne informacije dobite na Občini Škof-
ja Loka, Mestni trg 15, pri Juretu Svoljšaku,
tel. 064/624-190.

19., 20.
Občina Škofja Loka

Št. 106-2000 Ob-29820
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Komunala Laško, d.o.o., Celjska
cesta 52, 3270 Laško, faks 063/734-44-
20.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

1. pogrebne storitve (prevozi, ure-
janje pokojnika, urejanje dokumentaci-
je…) v ocenjeni vrednosti 5 mio SIT,

2. prevozi in strojne storitve pri vzdr-
ževanju cest (prevozi materialov, strojni
izkopi, zasipi…) v skupni vrednosti 5 mio SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Laško.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ponudnik mora za posamezne
storitve izpolnjevati zakonsko določene po-
goje.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
32/93), odlok o gospodarskih javnih služ-
bah v Občini Laško (Ur. l. RS, št. 60/95) in
odlok o preoblikovanju javnega podjetja Ko-
munala Laško (Ur. l. RS, št. 60/95).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik se lahko poteguje
za posamezen sklop naročila; ali za poko-
pališke storitve ali za prevozne storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: storitve se bodo zače-
le opravljati takoj po uspešno izvedenem
javnem naročilu in zaključile do konca leta
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Laško, d.o.o., Celjska cesta 52,
3270 Laško.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo za razpisno doku-
mentacijo znaša 5.000 SIT in se poravna na
žiro račun št.: 50710-601-16497 ali na bla-
gajni na sedežu podjetja.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. junij 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Komunala Laško, d.o.o.,
Celjska cesta 52, 3270 Laško, tajništvo.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. junij 2000 ob 12.10, na sedežu podjetja.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog v višini 10% vrednosti po-
nudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 27. junij
2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): sklad-
no z razpisno dokumentacijo.
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18. Druge informacije o naročilu: na se-
dežu podjetja pri Romani Deželak ali na tel.
063/734-44-12.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 3. 3. 2000 pod št.
48/2000.

JP Komunala Laško, d.o.o.

Št. 7/2000 Ob-29848
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Ulica talcev 9, Maribor, 02/22-
86-585.

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: tiskanje in dobava
obrazcev, ocenjena vrednost: 14,000.000
SIT.

4. Kraj dobave: fco lokacija Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor – skladišče,
razloženo.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: tiskarstvo in grafična dejavnost.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik mora zagotoviti
100% razpisane vrste storitve.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 8. 2000 do
31. 7. 2001, z možnostjo podaljšanja za
enako obdobje.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
Ulica talcev 9/III, pravna služba.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT + 19% DDV
(1.330 SIT), kar skupaj znaša 8.330 SIT,
na žiro račun Zdravstvenega doma dr. Adol-
fa Drolca Maribor, št.: 51800-603-31999.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 7. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III, pravna
služba.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 7. 2000, ob 9. uri, Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III,
sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 300.000 SIT, z veljavnostjo do 29. 9.
2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: 60 dnevni rok
plačila.

14.

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

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma obrtno dovoljenje,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da ponudnik ni v izgubi, da ni plačilno
nezmožen oziroma nelikviden,

– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom,

– da v preteklih 3 letih pred pričetkom
naročila njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s po-
slovanjem,

– da zoper ponudnika ni bila izdana prav-
nomočna sodna odločba, ki kaže na njego-
vo nestrokovnost,

– da ima izjavo o dosedanjem poslov-
nem sodelovanju,

– da ima izjavo o plačilnih pogojih,
– da ima izjavo o kvaliteti storitve,
– da ima izjavo o dobavi blaga,
– da ima tehnične zmožnosti in razpo-

ložljivo opremo ter dostop do surovin, ki
zagotavljajo izvedbo pogodbenih obvezno-
sti, prav tako tudi izpolnjuje druge pogoje za
opravljanje dejavnosti, za katero ima izdano
ustrezno dovoljenje,

– da ima redno zaposlene in strokovno
usposobljene delavce, ki bodo sposobni iz-
vesti pogodbo,

– da zagotavlja izvedbo razpisane stori-
tve v celoti,

– da bo pred izbiro, na zahtevo naroč-
nika, dostavil vzorce tiskanih obrazcev,

– da zagotavlja 60 dnevni oziroma v izja-
vi naveden rok plačila od dneva prejema
računa,

– da ima garancijo za resnost ponudbe v
višini 300.000 SIT,

– da ima izjavo banke, da bo pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 29. 9. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
90%, plačilni pogoji 10%.

18., 19., 20.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca

Maribor

Št. 414-04-27/00-4 Ob-29980
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona in telefaksa: Mestna občina Ptuj, Mest-
ni trg 1, 2250 Ptuj, tel. 062/772-731, faks
062/771-783.

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
učencev v osnovne šole v Mestni občini
Ptuj za šolsko leto 2000/2001 ali
2000/2001 in 2001/2002 .

Skupaj ocenjena vrednost naročila v zne-
sku: 60,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ptuj.
5. a) Navedba o tem ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-

klic: izvedba naročila z zakonom ni rezervi-
rana za specifičen poklic, če ponudnik iz-
polnjuje vse zahtevane razpisne pogoje in
je registriran za prevoz otrok v šolo z licen-
co za prevoz potnikov v cestnem prometu.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih določb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),

– pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpol-
njevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99),

– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97, 84/99),

– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjeva-
nje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 43/00),

– proračun Mestne občine Ptuj (Uradni
vestni Mestne občine Ptuj, št. 1/00).

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da,
navodila in obrazci so predmet razpisne do-
kumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko oddajo po-
nudbo za vsako relacijo posebej, sklop re-
lacij ali za vse relacije. Ponudbena cena
mora biti razvidna za vsako relacijo pose-
bej.

7. a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumen-
taciji.

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve:
– začetek 1. 9. 2000 do konca šolske-

ga leta 2000/2001,
– začetek 1. 9. 2001 do konca šolske-

ga leta 2001/2002,
– zaključek konec šolskega leta

2001/2002.
9. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ptuj, Oddelek za družbene
dejavnosti, Mestni trg 1/III, Ptuj, tel.
062/772-731 pri Valentini Golob (ob dvigu
se mora predložiti dokazilo o plačilu razpi-
sne dokumentacije).

b) Datum, do katerega je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: 14. 7. 2000
do 12. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT in se nakaže na žiro račun
št. 52400 – 630 – 20701 s pripisom javni
razpis – prevozi otrok.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 7. 2000 do
12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Odde-
lek za družbene dejavnosti, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, v zapečateni in oštevilčeni ku-
verti s pripisom na sprednji strani “Opravlja-
nje prevozov učencev v osnovne šole v
Mestni občini Ptuj za šolsko leto
2000/2001 in 2001/2002“ in “ponudba -
ne odpiraj“ ter številko objave javnega razpi-
sa v Uradnem listu RS in na hrbtni strani
polni naslov ponudnika.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 7. 2000 ob
9. uri v prostorih Mestne občine Ptuj, Od-
delka družbene dejavnosti, Mestni trg 1/III,
Ptuj.

12. Znesek, vrsta in trajanja veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
mora biti v veljavi 60 dni po izteku od razpi-
sanega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih:

– cene šolskih prevozov so v prvem šol-
skem let fiksne, za šolsko leto 2001/2002
se cene z aneksom k pogodbi uskladijo z
rastjo indeksa cen življenjskih potrebščin,

– obračun šolskih prevozov se opravlja
po principu dejansko opravljenih prevozov.
Račun se izstavi zadnji dan v mesecu za
tekoči mesec, rok plačila je 30 dni po pre-
jemu potrjenega računa s strani posamezne
šole.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisno obvestilo in pod-
pis 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: iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po roku, ki je
določen za oddajo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upošte-
vajo se merila v razpisni dokumentaciji (ce-
na, plačilni pogoji, reference, opremljenost
in starost vozil).

18. Druge informacije o naročilu: druge
informacije o naročilu lahko dobite od dne-
va objave tega naročila do 14. 7. 2000 do
12. ure na Mestni občini Ptuj, Oddelku za
družbene dejavnosti, Mestni trg 1, Ptuj, tel.
062/772-731 pri Valentini Golob.

Mestna občina Ptuj

Št. 64000-03/2000 Ob-29999
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Sveta Ana, Sv. Ana 17, 2233
Sv. Ana v Slov. goricah, telefaks:
062/703-30-21.

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 dnevnih
prevozov učencev v Osnovno šolo Sveta
Ana s podružnično šolo Lokavec za šol-
sko leto 2000/2001, 2001/2002 in
2002/2003.

Prevozi potekajo na treh relacijah:
a) Sveta Ana - Zg. Bačkova - Froleh -

Sveta Ana 11 km,
b) Sveta Ana - Žice - Ledinek - Trate -

Lokavec - Rožengrunt - Sveta Ana 24 km,
c) Sveta Ana - Froleh - Zg. Ščavnica -

Dražen vrh - Ledinek - Žice - Sveta Ana
21 km.

Za vsako relacijo se dnevno opravita dve
vožnji.

Ponudniki se lahko prijavijo za opravlja-
nje prevozov le za eno relacijo, za dve rela-
ciji ali za vse tri relacije.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Sveta
Ana.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: prevoze lahko opravljajo za de-
javnost registrirani prevozniki z ustrezno
opremljenimi svojimi ali najetimi vozili in z
licenco za prevoz potnikov v cestnem pro-
metu (upošteva se tudi pravilnik o pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki
vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok - Ur.
l. RS, št. 78/99).

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), pravil-
nik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozi-
la in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupi-
ne otrok (Ur. l. RS, št. 78/99), odredba o
obvezni vsebini razpisne dokumentacije (Ur.
l. RS, št. 33/97),

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega za izvedbo storitve: pravne
osebe morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, odgovornega za izved-
bo storitve po razpisni dokumentacije

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko prijavijo
za opravljanje prevozov le za eno relacijo,
za dve relaciji ali za vse tri relacije.

Ponujena cena mora biti razvidna za vsa-
ko relacijo posebej.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: druge variante niso
sprejemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisa-
ne variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: šolsko leto
2000/2001, 2001/2002 in 2002/2003.
Pričetek 1. 9. 2000, zaključek 30. 6. 2003.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na sedežu Občine Sveta Ana, Sv. Ana
17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
razpisa do vključno 30. 6. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 5.950 SIT je
potrebno nakazati na ŽR št.
51850-652-26042 Občine Sveta Ana z na-
menom nakazila: javni razpis – prevozi.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo pisne
ponudbe, ki bodo predložene do vključno
6. 7. 2000 do 12. ure ne glede na način
prenosa.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Sveta Ana, Sv. Ana
17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj!
Ponudba za šolske prevoze“ in številko ob-
jave tega javnega razpisa.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja. Nepravilno opremljene ponud-

be bo komisija zavrnila v postopku odpira-
nja ponudb.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 7. 2000 ob
13. uri v sejni sobi Občine Sveta Ana, Sv.
Ana 17 2233 Sv. Ana v Slov. goricah.

Odpiranje ponudb bo izvedla razpisna
komisija za šolske prevoze. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpi-
ranju, morajo predložiti pisno pooblastilo za
zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: navedeno v razpisni dokumenta-
ciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno jav-
no naročilo: pisna pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti – umakniti ponudbe po iz-
teku roka za oddajo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. čl. ZNJ): v skladu
z razpisno dokumentacijo.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki bodo o izidu razpisa obveščeni naj-
kasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

19., 20.
Občina Sveta Ana

Ob-30003
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Termoelektrarna Bre-
stanica, d.o.o., CPB 18, Brestanica, faks
0608/22-262.

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 periodičnih
meritev, preizkusov in analiz za diagno-
sticiranje stanja VN opreme ter ozemlji-
tvenega in strelovodnega sistema Ter-
moelektrarne Brestanica.

Ocenjena orientacijska vrednost: 10 mio
SIT.

4. Kraj izvedbe: Javno podjetje Termoe-
lektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, Bre-
stanica.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: pra-
vilnik o tehniških predpisih za obratovanje
in vzdrževanje elektroenergetskih postrojev,
pravilnik o tehniških normativih za elektroe-
nergetske postroje nazivne napetosti nad
1000 V, tehnični predpisi za strelovode,
zakon o graditvi objektov, energetski za-
kon.

(c)
6., 7. (a)
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predvideni datum pri-
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četka storitev: konec avgusta 2000, predvi-
deni datum dokončanja storitev: konec no-
vembra 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Termoelektrarna Brestanica,
d.o.o., CPB 18, Brestanica (tajništvo TEB,
tel. 0608/24-16-125).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. junij 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št. 51600-
601-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 7. 7. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Termmoe-
lektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, Bre-
stanica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 7. 2000 ob 10.05, Javno podjetje Ter-
moelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18,
Brestanica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
menica v višini 5% orientacijske vrednosti
ponudbe, veljavna do 30. 7. 2000 (z mož-
nostjo podaljšanja roka veljavnosti).

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-

pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: joint venture ali konzorcij.

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

– ponudnik lahko izvaja razpisana dela
samo kot samostojni izvajalec,

– ponudnik mora biti srednje ali veliko
podjetje po ZGD.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od odpiranja
ponudb dalje.

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

– cena – 70%,
– reference na ekvivalentnih poslih –

10%,
– kadrovska usposobljenost – 10%,
– članstvo v ustreznih strokovnih med-

narodnih organizacijah – 5%,
– spisek objavljenih strokovnih člankov

– 5%.
18. Druge informacije o naročilu: infor-

macije dobite pri Tomažu Budna za tehnični
del razpisne dokumentacije (0608/24-16-
210), Marjana Molan za splošni del razpi-
sne dokumentacije (0608-24-16-124).

19., 20.
Javno podjetje

Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Ob-30006
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska
7, tel.faks 0602/71-401, 71-211.

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
učencev (avtobusni in s kombiniranim

vozilom) iz šolskega okoliša Občine Ra-
dlje ob Dravi v Osnovno šolo Radlje ob
Dravi in podružnici Vuhred in Remšnik
za šolsko leto 2000/2001.

Ocenjena vrednost: 15,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: šolski okoliš Občine Ra-

dlje ob Dravi.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: če ponudnik izpolnjuje vse zah-
teve razpisne dokumentacije in je registri-
ran za opravljanje zahtevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99), odred-
ba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97), zakon
o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št.
72/94, 18/95,54/96, 48/98 in 65/99).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko oddajo po-
nudbo za vsako relacijo posebej ali za vse
relacije. Ponudbena cena mora biti razvidna
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi svojo varianto.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročilo traja za šolsko
leto 2000/2001; začetek del 1. septem-
ber 2000, končanje 25. junija 2001 oziro-
ma konec šolskega leta.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:  Ob-
čina Radlje ob Dravi, Mariborska 7, Radlje
ob Dravi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 28. junija do
12. ure.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 30. junija 2000
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Radlje ob Dravi, Ma-
riborska 7, Radlje ob Dravi. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napisom
“Ne odpiraj – ponudba za šolske prevoze”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. junija 2000 ob 11. uri v sejni sobi Obči-
ne Radlje ob Dravi, soba 313/III.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: kot izhaja iz vzor-
ca pogodbe, ki je sestavni del razpisne do-
kumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za opravljanje
dejavnosti v skladu z razpisnimi pogoji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. 6. 2000
po 10. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Radlje ob Dravi, Mariborska 7, Draga
Črešnik.

19., 20.
Občina Radlje ob Dravi

Ob-30004
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Oplotnica, Grajska cesta 1,
Oplotnica, tel. 062/845-09-00, faks
062/842-09-09.

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
predšolskih in šolskih otrok v vrtec in
osnovno šolo Občine Oplotnica v letu
2000/2001. Ocenjena vrednost naročila
je 17,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Oplotnica.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponud-
nik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije in je registriran za opravljanje zah-
tevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99), odred-
ba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97), zakon
o organizaciji in financiranju vzgoje in izo-
braževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po
razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki oddajo ponudbo
za vsako relacijo posebej, sklop relacij ali
za vse relacije, vendar mora biti ponujena
cena razvidna za vsako relacijo posebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumenta-
ciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum začetka in
dokončanja storitve: šolsko leto
2000/2001, začetek 1. 9. 2000 in zaklju-
ček 24. 6. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo Občine Oplotnica, Grajska cesta 1,
Oplotnica.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo med 19. 6. 2000 in 6. 7.
2000 od 7.30 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu je potrebno pred-
ložiti dokazilo o plačilu stroškov razpisne
dokumentacije v višini 5.000 SIT na ŽR Ob-
čine Oplotnica, št. 51810-630-26079,
sklic na številko 2000 pri APP ali plačilo na
blagajni Občine Oplotnica.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponedeljek, 10. 7.
2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Oplotnica, Grajska
cesta 1, 2317 Oplotnica.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z pripisom »Ponudba – ne odpiraj«,
z navedbo predmeta naročila »prevozi pred-
šolskih in šolskih otrok«, naslovom Občina
Oplotnica, Grajska cesta 1, 2317 Oplotni-
ca; na hrbtni strani pa mora biti označen
naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo, dne
12. 7. 2000 ob 9. uri, na naslovu Občina
Oplotnica, Grajska cesta 1, sejna soba I.
nadstropje, Oplotnica. Odpiranje bo vodila
Irena Cehtl. Predstavniki ponudnikov, ki bo-
do prisotni na javnem odpiranju ponudb mo-
rajo predložiti pisno pooblastilo za zastopa-
nje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti javnega razpisa. Veljav-
nost bančne garancije najmanj 90 dni od
izteka razpisnega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na mirodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: cene šolskih pre-
vozov so v celotnem šolskem letu fiksne in
vključujejo davek na dodano vrednost.
Obračun opravljenih prevozov se opravlja
po principu dejansko opravljenih prevozov.
Izvajalec izstavi račun zadnjega v mesecu
za tekoči mesec. Rok za potrditev računa s
strani naročnika je 8 dni, rok plačila pa 30
dni po izstavitvi računa. Avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 11. 7. 2000
(do poteka roka za oddajo ponudbe).

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

– najugodnejša cena (povprečna naju-
godnejša cena za vse razpisane relacije),

– 10% višja cena od najugodnejše, če
nudi dodatne ugodnosti in ima več izkušenj
pri prevozu otrok.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki morajo svoje storitve nuditi kvalitet-
no in v skladu s cestno prometno zakono-
dajo. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni najkaseje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.

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

Občina Oplotnica

Ob-30005
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106,
2241 Sp. Duplek, 062/681-947.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): naročnik bo oddal naro-
čilo na podlagi javnega razpisa za izbiro iz-
vajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi šolskih otrok
za Osnovno šolo Duplek in Osnovno šo-
lo Korena, vrednost naročila 8,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Duplek
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: storitev lahko izvajajo le poklicni
šoferji.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
nik naj navede imena in strokovne kvalifika-
cije osebja, odgovornega za izvedbo stori-
tev.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik se lahko poteguje
tudi za izvedbo prevozov na posamezni re-
laciji.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: datum pričetka 1. 9.
2000, datum dokončanja 30. 6. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Duplek, Cesta 4. julija 105, 2241 Sp.
Duplek.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 3. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo za razpisno doku-
mentacijo v znesku 2.000 SIT je potrebno
nakazati na žiro račun 51800-630-25510.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti do 12. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti na naslov: Občina Duplek, Cesta 4. ju-
lija 106, 2241 Sp. Duplek.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v četrtek, 13. 7. 2000
ob 14. uri v sejni sobi občinskega urada.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančna zavarovanja za resnost ponudbe
se ne zahtevajo.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: rok plačila je 60
dni po potrditvi situacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot samostojni izvajalci.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo k ponudbi predložiti do-
kumentacijo in izpolniti obrazce, zahtevane
v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 90 dni od
roka določenega za predložitev ponudb.

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

18. Druge informacije o naročilu:
– 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: Ob-
čina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Sp.
Duplek,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
37 z dne 5. 5. 2000 pod št. 015-04/200.

Občina Duplek

Ob-30008
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Termoelektrarna Bre-
stanica, d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica,
faks 0608/22-262.

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: vključitev diesel elek-
tričnih agregatov v sistem nujne lastne
rabe TE Brestanica.

Ocenjena orientacijska vrednost: 30 mio
SIT.

4. Kraj izvedbe: Javno podjetje Termoe-
lektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predvideni datum pri-
četka storitev: avgust 2000, predvideni da-
tum dokončanja storitev: sredina oktobra
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Termoelektrarna Brestanica,
d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica, (tajniš-
tvo TEB, tel. 0608/24-16-125).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. junij 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št. 51600-
601-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 7. 7. 2000 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Termoelek-
trarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 7. 2000 ob 8.05, Javno podjetje Ter-
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moelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18,
8280 Brestanica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% orientacijske vrednosti ponudbe, ve-
ljavna do 30. 7. 2000 (z možnostjo podalj-
šanja roka veljavnosti).

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: joint venture ali konzor-
cij.

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:

– pridobljen certifikat ISO 9001,
– pozitivno poslovanje v preteklem letu

(bonitete),
– redno zaposleni lastni kadri z osebni-

mi referencami – izkušnjami na montažnih
delih v energetskih objektih, skupno vsaj 5
elektroinženirjev in 15 elektrotehnikov in/ali
KV elektromonterjev,

– lastna specialna merilna in druga opre-
ma,

– reference ponudnika na izvajanju to-
vrstnih modifikacij.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od odpiranja
ponudb dalje.

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

– cena – 80%,
– reference – 20%.
18. Druge informacije o naročilu:
– Miran Ribič (strojni del) in Tomaž Bud-

na (elektro del) za tehnični del razpisne do-
kumentacije (0608/24-16-141),

– Marjana Molan za splošni del razpisne
dokumentacije (0608/24-16-124).

19., 20.
j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Ob-30016
1. Naročniki, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor - Upra-
va RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljub-
ljana, Ministrstvo za gospodarske dejavno-
sti RS, Kotnikova 5, Ljubljana, Ministrstvo
za zdravstvo, Urad za kemikalije RS, Breg
14, Ljubljana, Občina Mežica, Trg osvobo-
ditve 1, Mežica, Občina Črna na Koroškem,
Center 101, Črna na Koroškem. Koordina-
tor je Ministrstvo za zdravstvo, Urad za ke-
mikalije RS, Breg 14, 1000 Ljubljana, faks:
01/478-62-66.

2. Način izbire najugodnejša ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne na-
loge, ocenjena vrednost naročila je
25,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: kraj izvedbe bo znan po
izbiri izvajalca.

5. a)
b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zahtevajo naročilo: naročilo
se izvaja na podlagi 8. člena v povezavi z
drugim odstavkom 56. člena ter z 11. točko
60. člena zakona o kemikalijah (Ur. l. RS,
št. 36/99).

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: imena
osebja in strokovne klasifikacije morajo biti
navedene v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

6.
7. a), b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok za pričetek izvaja-
nja projekta je največ 30 dni po podpisu
pogodbe, rok za dokončanje pa je 20. 11.
2001.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za zdravstvo, Urad za kemikalije
RS, Breg 14, 1000 Ljubljana, vsak dan od
9. do 12. ure, tajnica direktorice Dragica
Koman.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 6. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): zne-
sek za pridobitev razpisne dokumentacije je
5.000 SIT in ga je potrebno nakazati na žiro
račun Ministrstva za zdravstvo, Urad za ke-
mikalije RS, št. 50100-630-10014 sklic
2715.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 7. 2000 do 9. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za zdravstvo,
Urad za kemikalije RS, Breg 14, tajništvo, I.
nadstropje, 1000 Ljubljana, ponudbo je po-
trebno oddati v zaprti ovojnici z vidno ozna-
ko: “Ne odpiraj, ponudba za izdelavo pro-
jekta Primerjalna študija onesnaženosti oko-
lja v Zgornji Mežiški dolini med stanji v letih
1989 in 2001“, z naslovom naročnika in
firmo ponudnika.

11. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
7. 7. 2000, ob 10. uri, sejna soba na MZ,
Štefanova 5, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od vrednosti
projektne naloge tj. 2,500.000 SIT za re-
snost ponudbe, s trajanjem veljavnosti do
1. 9. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačevanje se bo
vršilo po terminskem planu določenem v
pogodbi.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve glede pravnega statusa ponudnika
storitev ter njegove finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti so opredeljene v splo-
šnih in posebnih razpisnih pogojih naročni-
ka.

16. Datum, po katerem ponudnik ne mo-
re odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po 7. 7. 2000
od 9. ure dalje.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila, teža in način uporabe
meril so določeni v razpisni dokumentaciji,
in sicer so:

a) kakovost ponudbe,
b) cena ponujene rešitve,
c) ponudnikova ustrezna raziskovalna

oprema in metode,
d) bonitete in reference ponudnika,
e) izkušnje ponudnika.
18. Druge informacije o naročilu: poja-

snila bo naročnik posredoval samo na pisno
zahtevo ponudnikov (št. faksa:
01/478-62-66).

Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava RS za varstvo narave,

Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti RS,

Ministrstvo za zdravstvo,
Urad za kemikalije RS,

Občina Mežica,
Občina Črna na Koroškem,

Št. 352-21-37/00 Ob-30024
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, Dunajska 47,
Ljubljana, št. telefaksa 178-70-10.

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 prostorske do-
kumentcije za hitro cesto Koper - Izola:

– izdelava podrobnega terminskega pla-
na priprave lokacijskega načrta in spre-
memb in dopolnitev planskih aktov Mestne
občine Koper in Občine Izola,

– izdelava usmeritev za izdelavo idejne-
ga projekta s predlogom najustreznejše re-
šitve trase, evidentiranimi območji in točka-
mi konfliktov v prostoru,

– izdelava urbanistične študije prostora
(urbanega, obalnega) v vplivnem območju
hitre ceste in drugih prometnih ureditev s
predlogom urejanja (izdelava posebnih stro-
kovnih podlag),

– izdelava osnutka lokacijskega načrta
in izdelava predloga sprememb in dopolni-
tev prostorskih sestavin planskih aktov Mest-
ne občine Koper in Občine Izola,

– priprava strokovnih stališč o utemelje-
nosti pripomb in predlogov z javne razgrni-
tve in javnih obravnav osnutka lokacijskega
načrta,

– izdelava predloga lokacijskega načrta
in izdelava usklajenega predloga sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin planskih
aktov MO Koper in Občine Izola.

Orientacijska vrednost razpisanih del je
10,000.000 SIT.

4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: v skladu z 69. členom zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o urejanju prostora,
– zakon o urejanju naselij in drugih po-

segov v prostor,
– ostali predpisi s področja urejanja pro-

stora.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: skladno z
zahtevami iz razpisne dokumetnacije.
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6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek storitve s pod-
pisom pogodbe, dokončanje storitve v 18
mesecih.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje, Dunajska 47, Ljublja-
na. Kontaktna oseba: Adela Ogrinc univ.
dipl. inž. arh., tel. 178-70-33, št. telefaksa
178-70-44.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 6. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 7. 7. 2000 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Urad RS za prostorsko planiranje, Du-
najska 47, Ljubljana, 1. nadstropje, tajniš-
tvo, tel. 178-70-14, št. telefaksa
178-70-10.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 7. 2000 ob 10. uri na Ministrstvu za oko-
lje in prostor, Urad RS za prostorsko plani-
ranje, Dunajska 47, Ljubljana, 2. nadstrop-
je, sejna soba.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z 69. členom zakona o urejanju na-
selij in drugih posegov v prostor ter s 26.
členom zakona o graditvi objektov.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbo do poteka roka za
oddajo ponudb, to je do 7. 7. 2000 do
9.30.

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

– reference ponudnika in projektne sku-
pine samo za področje razpisanih del in
samo iz obdobja zadnjih treh dopolnjenih in
tekočega leta - 40%:

a) reference ponudnika - 16%,
b) reference celotne projektne skupine -

24%;
– kadrovska zasedba projektne skupine

- 35%:
a) odgovorni nosilec naloge - 10%,
b) odgovorni nosilci po področjih - 15%,
c) projektna skupina - 10%;
– ponudbena cena razpisanih del - 10%,
– trajanje razpisanih del - 10%,
– ponujeni tehnični nivo izdelave doku-

mentacije - 5%.
18. Druge informacije o naročilu: po-

nudniki bodo o izidu razpisa obveščeni naj-
kasneje v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

19.
Ministrstvo za okolje in prostor

Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 34001-4/00 Ob-30033
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik; faks 061/818-119.

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
šoloobveznih otrok za potrebe javnih za-
vodov v Občini Kamnik za šolsko leto
2000/2001.

Ocenjena vrednost naročila:
32,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Kamnik.
5. a)
b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
prevoznih pogodbah v cestnem prometu.

c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik se lahko prijavi za
opravljanje prevozov tudi za posamezno
šolo.

7. a)
b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1. 9. 2000 do 25. 6.
2001.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kamnik, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je potrebno dvigniti najkasneje do
26. 6. 2000 do 12. ure z izkazanim potrdi-
lom o plačilu.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 10.000 SIT na žiro račun
Občine Kamnik št. 50140-630-810300.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 17. 7. 2000 do
12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kamnik, Glavni trg
24, Kamnik vložišče, soba št. 1.

Zapečatene kuverte morajo biti oprem-
ljene z naslovom ponudnika in s pripisom:
“Ne odpiraj - javni razpis prevozov učencev
v šolskem letu 2000/2001“.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 17. 7. 2000 ob 13. uri
v sobi št. 9, v zgradbi Občine Kamnik.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudbi je potrebno priložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 100.000
SIT z veljavnostjo 60 dni po objavi razpisa.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena prevozna pogodba za šolsko
leto 2000/2001.

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

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Anton
Kamin, vodja Oddelka za družbene dejav-
nosti, na tel. 01/83-18-105.

19., 20.
Občina Kamnik

žOb-30112
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/22-221.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje strokovne-
ga nadzora pri gradnji zdravstvenega
doma v Krškem.

Ocenjena vrednost del je 8,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Krško.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik mora predložiti po-
nudbo za celotno storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: dela se izvajajo od sep-
tembra 2000 do novembra 2002, oziroma
v času gradnje in prevzema objekta.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Krško, Oddelek za gospodarsko infra-
strukturo, Cesta krških žrtev 15, Krško, kon-
taktna oseba Janja Špiler.

(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 5
dni pred skrajnim datumom za oddajo po-
nudbe.

(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 strokovnega nadzora pri gradnji ZD
Krško”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bod prispele do 28. 6. 2000,
najkasneje do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti predlo-
žene na naslov Občina Krško, Oddelek za
gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žr-
tev 14, Krško.
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Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti z naslovom naročnika, s pripisom
“Opravljanje strokovnega nadzora pri grad-
nji zdravstvenega doma v Krškem – ponud-
ba, ne odpiraj” in številko objave tega razpi-
sa ter naslovom ponudnika na prvi in zadnji
strani kuverte.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 28. 6. 2000, in sicer
v sejni sobi D Občine Krško, ob 10.30.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
so v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z določili
zakona o izvrševanju proračuna.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so navedene v razpisni dokumenta-
ciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 28. 6. 2000
od 10. ure dalje.

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

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije ponudniki lahko dobijo do
izteka razpisnega roka na Občini Krško, Krš-
ko, Cesta krških žrtev 14, osebno ali po
telefonu 0608/22-771, kontaktna oseba
Janja Špiler.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: naročilo je objavljeno
prvič.

Občina Krško

Št. 01404 Ob-30112
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: za projektiranje Pošt-
nega centra Maribor, za naslednje pro-
jekte:

1. gradbeni projekt,
2. strojno instalacijski projekt,
3. elektro instalacijski projekt,
4. zunanja ureditev,
5. elaborati,
6. tehnološki projekt: tehnološki pro-

jekt Poštnega centra,
7. tehnološki projekt za mizarsko de-

lavnico,
8. mehanično delavnico z avtopralni-

co.
4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ne.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1. 9. 2000, zaključek
31. 3. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
splošno položnico na žiro račun št. 51800-
601-180.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 17. 7. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 7. 2000 ob 11. uri, Slomškov trg 10,
Maribor, III. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija 5% od ponudbene vred-
nosti z veljavnostjo do 31. 8. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: z virmanom 30
dni po posameznih situacijah.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

– 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 zaporedna številka 6 največ
10 dni v preteklih 6 mesecih od dneva se-
stavitve obrazca ali potrdilo poslovne ban-
ke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,

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

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja v preteklem letu 1999 (obrazec BON 1
III/7) ne presega 5% skupnih prihodkov
(obrazec BON 1 I/7),

– naročnik bo izločil ponudnika, če le-ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbe-
nih obveznosti iz prejšnjih pogodb ali ni do-
stavil originalnih dokumentov, ki niso starej-
ši kot 30 dni oziroma notarsko overjene
fotokopije,

– izbrani ponudnik bo moral najkasneje
v 10 dneh po podpisu pogodbe predložiti
naročniku zavarovalno polico v višini10 krat-
ne pogodbene vrednosti s katero zavaruje
odgovornost projektanta za brezhibnost pro-
jektov,

– da ima ponudnik na področju projekti-
ranja najmanj 6 ljudi s strokovnim izpitom in
licenco IZS za projektanta.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 31. 8. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): vred-
nost ponudbe 50 točk, reference 20 točk,
usposobljenost 50 točk.

18. Druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum predhodne objave namere o

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

čilo je bil objavljen: ni.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 90215-4/2000-2 Ob-30142
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-49-09.

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: vzdrževanje aplikacij in
baz podatkov registra prostorskih enot
ter tehnična pomoč uporabnikom regi-
stra prostorskih enot. Vrednost naročila
je 17,215.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o geodetski službi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo naloge kot je to določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročilo se obravnava kot
celota.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: variant ni.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek izvajanja del je
opredeljen z uveljavitvijo pogodbe, dokon-
čanje pa 28. 2. 2001.
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9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana; kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P25, tel.
061/178-49-27.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 7. 2000 do
10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo; cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
2.500 SIT – ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 7. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana; kontaktna oseba: Nives Jurcan,
soba P25.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 7. 2000 ob 9. uri, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana; sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija ni potrebna.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo v celoti
financira naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 10. 7. 2000
od 8. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena – 1. objava.

20.
Geodetska uprava RS

Št. 90425-1/2000-2 Ob-30145
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-49-09.

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: vzdrževanje aplikacij in
baz podatkov registra zemljepisnih imen
ter tehnična pomoč uporabnikom regi-
stra zemljepisnih imen. Vrednost naročila
je 5,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o geodetski službi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
niki morajo navesti imena in strokovne kvali-
fikacije osebja, ki je odgovorno za izvedbo
naloge kot je to določeno v razpisni doku-
mentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročilo se obravnava kot
celota.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: variant ni.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek izvajanja del je
opredeljen z uveljavitvijo pogodbe, dokon-
čanje pa 28. 2. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana; kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P25, tel.
061/178-49-27.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 7. 2000 do
10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo; cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
2.500 SIT – ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 7. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana; kontaktna oseba: Nives Jurcan,
soba P25.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 7. 2000 ob 9.30, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana; sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija ni potrebna.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo v celoti
financira naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 10. 7. 2000
od 8. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena – 1. objava.

20.
Geodetska uprava RS

Št. 403-07-01/00-13 Ob-30157
1. Naročnik, poštni naslov: Občina, Ljub-

no, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob
Savinji.

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

3. (a) Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih
cest na področju občine Ljubno v za-
sebnih in državnih gozdovih v letu 2000.
Ocenjena vrednost 8,200.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje občine Ljubno.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fični poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbe ni možno deliti na
posamezne storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek izvajanja po
podpisu pogodbe oziroma rok za dokonča-
nje 31. 10. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljub-
no ob Savinji.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva, ki je rok
za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, na ŽR Zavoda
za gozdove RS, št. 50106-603-54908.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je treba
predložiti do 30. 6. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ljubno, Cesta v
Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 30. 6. 2000 ob 12. uri
v sejni sobi občine Ljubno, Cesta v Rastke
12, 3333 Ljubno ob Savinji.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora ponudbi predložiti me-
nico z menično izjavo za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene cene.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: ni zahtev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

16. Datum po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
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morejo umakniti ponudbe po roku za odda-
jo ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe (21. člen ZJN): skupna vred-
nost razpisanih del do 70 tč., reference do
15 tč., rok plačila do 5 tč., fiksnost cen do
10 tč.

Podrobnejša opredelitev kriterijev je v
razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije na Zavodu za gozdove RS,
OE Ljubno, Cesta v Rastke 60, 3333 Ljub-
no ob Savinji.

19., 20.
Občina Ljubno

Št. 35201/64/98 Ob-30158
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, Ajdovščina.

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 projektne do-
kumentacije za izdelavo projektne do-
kumentacije (PGD, PZI) za parkirišče to-
vornjakov v območju ZN “Ajdovščina –
pod obvoznico.”

Ocenjena vrednost naročila: 5,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: parkirišče pod obvozni-
co.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila ni rezervirana
za specifičen poklic, kolikor so izpolnjeni
vsi pogoji za opravljanje dejavnosti in vse
zahteve razpisne dokumentacije.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih odredba o obvezni
vsebini razpisne dokumentacije, pravilnik o
podrobnejši vsebini projektne dokumenta-
cije, zakon o graditvi objektov in drugi po-
dročni predpisi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe morajo navesti strokovne kva-
lifikacije osebja odgovornega za izvedbo
storitve.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo le za storitev v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

Vsak ponudnik lahko v ponudbi predloži
le eno varianto.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: da, v okvirih projektne naloge.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje naročila je oce-
njeno na 60-75 dni.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovš-
čina, tajništvo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki morajo na žiro ra-
čun naročnika št. 52010-630-7043 naka-
zati znesek 10.000 SIT, s pripisom “za raz-
pis Parkirišče tovornjakov pod obvoznico”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti do 10. 7. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Ponudbo se
predloži v zapečateni kuverti s pripisom
“Javni razpis Parkirišče pod obvoznico”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 7. 2000 ob 11. uri v Ajdovščini, Cesta
5. maja 6a.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti menico za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vred-
nosti storitve.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji financira-
nja so določeni v pogodbi, ki je del razpisne
dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko nasto-
pa sam, s podizvajalci ali partnerji pri skup-
nem poslu, z obvezno solidarno odgovor-
nostjo partnerjev, pri čemer mora biti samo
eden vodja poslov.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po 10. 7.
2000 po 10. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena –
60%, osebne reference izvajalcev – 20%,
reference ponudnika – 20%. Merila bodo
upoštevana na način določen v razpisni do-
kumentaciji.

18., 19., 20.
Občina Ajdovščina

Ob-30159
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Novo mesto, d.o.o., Roz-
manova 2, Novo mesto, tel. 068/39-32-
450, telefaks 068/39-32-505.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitve:

– izdelava programskih modulov za
tri delovne postaje, izobraževanje oseb-
ja naročnika (5 oseb), svetovanje na-
ročniku pri nabavi strojne opreme za
GIS, tehnična podpora (telefonska in
modemska) v času uporabe GIS-a.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
5,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Novo mesto.
5. (a), (b), (c).
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo

za del storitev: ponudbe ponudnikov, ki bo-
do posredovane samo za posamezne sklo-
pe ne bodo upoštevane, oziroma štele se
bodo za nepopolne.

7. (a) ,(b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek del: 26. 7.
2000, konec del: 10. 2. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvoja
in investicij, Podbevškova 12, Novo mesto,
kontaktna oseba je Goran Stanojević.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 20.000
SIT na ŽR Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459 pri Agenciji za plačil-
ni promet Novo mesto z navedbo “Javni
razpis za GIS”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 10. 7. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Novo mesto,
d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Podbevš-
kova 12, 8000 Novo mesto, kontaktna ose-
ba je Goran Stanojević.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 7. 2000 ob 11. uri, Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto,
sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe: banč-
na garancija za resnost ponudbe v višini 2%
ocenjene vrednosti javnega naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji opredelje-
ni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vse pravne oblike
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah.

15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: po 10. 7.
2000.

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

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 naročia.

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
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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:
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 prever-

jala na podlagi naslednjih podatkov in listin:
– potrjenih referenc o kvalitetno izve-

denih tovrstnih storitvah, izdane s strani na-
ročnikov (investitorjev) v originalu in za do-
bo zadnjih pet let,

– poimenskega seznama delavcev po
kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelovali
pri izvajanju del z overjenim potrdilom o stro-
kovni usposobljenosti,

– 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 sodelo-
vanja z njimi, mora k ponudbi priložiti podi-
zvajalske pogodbe oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju in zgoraj navedene pri-
loge po seznamu tudi za podizvajalce.

18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 25. 4. 2000 pod št.
Ob-26119.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 020-78/00 Ob-30163
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor, 1000
Ljubljana, Dunajska 48, faks 061/178-74-
19.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

1. operativni program ravnanja z
nevarnimi odpadki,

2. operativni program ravnanja z
embalažo in odpadno embalažo,

3. operativni program ravnanja s
komunalnimi odpadki,

4. operativni program ravnanja z
gradbenimi odpadki.

Orientacijska vrednost razpisanih del je
ocenjena na:

1. 8,000.000 SIT,
2. 6,000.000 SIT,
3. 15,000.000 SIT,
4. 3,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izbranega ponudnika.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: na-
cionalni program varstva okolja (Ur. l. RS,
št. 83/99), strateške usmeritve ravnanja z
odpadki (1996), državni program za prev-
zem pravnega reda EU do konca leta 2002,
zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93
in 1/96) ter relevantni predpisi s področja
ravnanja z odpadki.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije

osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vodila so sestavni del razpisne dokumenta-
cije.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudnik lahko kandidira za po-
samezne razpisane naloge, ne pa za del sto-
ritev v okviru posamezne razpisane naloge.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: storitev mora biti oprav-
ljena v 12 mesecih.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, 1000 Ljublja-
na, Dunajska 48, Mani Šefran, II. nadstrop-
je, tel. 061/178-73-20.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 6. 2000.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, 1000 Ljubljana, Dunajska 48, vložiš-
če, II.nadstropje, tel. 061/178-73-20.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 7. 2000 ob 12. uri, Ministrstvo za okolje
in prostor, 1000 Ljubljana, Dunajska 48,
soba št. 34, II. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 10 dni od dneva od-
piranja ponudb.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v postopku zahtevana:
bančne garancije niso zahtevane.

13. Glavni pogoji glede finansiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik financira
razpisana dela v celoti iz sredstev proraču-
na RS in poravnava plačila v skladu z zako-
nom o izvrševanju proračuna RS in pogod-
bo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo za posamezno
razpisano nalogo sklepal pogodbo samo z
enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti
sklenjene pogodbe s potencialnimi zunanji-
mi sodelavci oziroma podizvajalci.

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:

– 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 Republiški upravi za javne prihodke;

– 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 mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen;
– 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 letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima strokovne reference;
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 7. 7. 2000
(datum predložitve ponudbe iz 10. točke te
objave).

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

– reference ponudnika in projektne sku-
pine ponudnika, maks 30 točk,

– kadrovska zasedba projektne skupine,
maks 25 točk,

– sposobnost ponudnika, da opravi delo
brez zunanjih sodelavcev oziroma podizva-
jalcev, maks 5 točk,

– ponudbena cena, maks 20 točk,
– trajanje razpisanih del, maks 10 točk,
– razpolaganje z ustreznimi podatki,

maks 5 točk,
– ustrezna tehnična opremljenost, maks

5 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

– je število dni blokad ŽR iz obrazca Bon
2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih od
datuma sestavitve obrazca,

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki na naslovu naročni-
ka; kontaktna oseba naročnika Dušan Marc,
tel. 061/1787-306.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 124/2000 Ob-30165
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana, 061/175-21-80.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: merjenje dnevne gle-
danosti TV programov po metodi CATI v
orentiacijski vrednosti 7 mio SIT.

4. Kraj izvedbe: Slovenija.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po
razpisni dokumentaciji.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od podpisa pogodbe
(julij) do 31. 12. 2000.
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9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2 Ljubljana, Ela Žilič
tel. 061/175-43-35, faks 061/175-43-13.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. junija 2000
do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančenga računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 4.500
SIT, na račun št. 50101-603-45036 sklic
00-789100-51 pri APP, z oznako predme-
ta naročila in navedbo davčne številke ter
sedeža naročnika dokumentacije. Ponudni-
ki, ki so prevzeli dokumentacijo v prvem
razpisu – brezplačno.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 10. julij 2000 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RTV Slovenija, Kolodvorska
2, Ljubljana, s pripisom “ne odpiraj – po-
nudba za razpis št. 124/2000 – CATI“.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. julij 2000 ob 13. uri, V. nadstropje, Ko-
lodvorska 2, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremenljivih finančnih resnosti ponudbe,
če so v tem postopku zahtevana: bančne
garancije po razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po razpisni doku-
mentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: podpis pogodbe.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: pravnomoč-
nost sklepa o izbiri najugodnejšega ponud-
nika.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
40%, kakovost podatkov 20%, funkcional-
ne lastnosti in značilnosti 20%, dostava po-
datkov in zanesljivost oskrbe 10%, poseb-
ne obveznosti ponudnika 10%.

18. Druge informacije o naročilu: po raz-
pisni dokumentaciji.

19.
20. Prvi ne uspeli javni razpis za to je bil

objavljen dne 5. maja 2000 v Ur. l. RS, št.
36-37, Ob-26838.

RTV Slovenija

Št. 2.-3111/00 Ob-30223
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Ljubljana,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, faks
061/29 14821.

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 projekta PGD,
PZI za sanacijo nasipa železniške proge
Ormož–Murska Sobota od km 9+800 do
km 10+000.

Ocenjena vrednost: 9,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Železniška proga Or-
mož–Murska Sobota.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic:

Potrebna je:
– registracija za projektivno dejavnost,
– poznavanje projektiranja in gradnje

spodnjega ustroja železniških prog.
(b), (c).
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 2 meseca.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura, Ko-
lodvorska 11, Ljubljana, kontaktna oseba je
Zoran Jelovčan, univ. dipl. inž. grad., tel.
061/2914593, faks 061/29-14-821.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: najkasneje do
30. 6. 2000, do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 10.000
SIT na žiro račun naročnika št. 50100-601-
5014744.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 5. 7. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljubljana
(soba 207).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 7. 2000 ob
10. uri v prostorih Slovenskih železnic (Ste-
klena dvorana).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
predložena bančna garancija v višini 5%
ocenjene razpisane vrednosti in mora veljati
do preteka opcije ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje in pla-
čila se bodo izvajala v skladu z določili zako-
na o izvrševanju proračuna RS in navodili o
izvrševanju proračuna v skladu z razpisno
dokumentacijo.

14. 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.

15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost po-
nudbe mora biti najmanj 60 dni od dneva,
ko poteče rok za oddajo ponudb.

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

– najnižja ponudbena cena – 50%,
– boljše reference – 40%,
– krajši rok izdelave – 10%.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije o naročilu dobijo ponudniki
na naslovu pri Zoranu Jelovčanu, univ. dipl.
inž. gr.

19., 20.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 40301/006/2000 Ob-30228
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna obči-

na Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj
Gradec, tel. 02-88-41-114, faks 02-88-43-
261.

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
opreme za prizidek 1. Osnovne šole Slo-
venj Gradec.

Ocenjena vrednost: 12,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe del: Slovenj Gradec.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
tudi posamezni sklop storitev v skladu z raz-
pisno dokumentacijo.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki lahko po-
nudijo tudi svojo varianto opreme.

(b)
8. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del oziroma čas izvedbe: pričetek
del: 10. 8. 2000, dokončanje do 25. 8.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5,
Slovenj Gradec, vložišče, Urška Levc.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 6. 2000
do 13. ure.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 6. 2000 do
13. ure.

 (b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vložiš-
če.

11. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
28. 6. 2000, Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, sejna soba,
ob 9. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: trasirana menica z menično izja-
vo v višini 5 % od ponudbene cene.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: plačilo 60 dni po prevzemu in preje-
mu računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno naročilo: ni posebnih zahtev.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ni posebnih zahtev.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30 dni od
odpiranja ponudb.
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17. Merila za dodelitev naročila: refe-
rence 30 %, konkurenčnost 50 %, solvent-
nost 10 %, plačilni pogoji 10 %.

Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-30258
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Občina Cerkno, Platiševa 9,
5282 Cerkno, tel. 065/745-141, faks
065/745-131.

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 dnevnih
prevozov šoloobveznih otrok za potrebe
javnih zavodov za Občino Cerkno v šol-
skem letu 2000/2001. Ocenjena vred-
nost naročila: 30,000.000 SIT.

(a) Avtobusni prevozi za Osnovno šolo
Cerkno - najem avtobusov (avtodan), ki so
skupni z delavsko progo in prevoz z kom-
bijem.

(b) Avtobusni prevoz za Osnovno šolo
Sp. Idrija.

(c) Prevoz z kombijem v Center za izo-
braževanje in usposabljanje Idrija.

(d) Prevoz z kombijem v Osnovno šolo
Sovodenj.

4. Kraj izvedbe: Občina Cerkno.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifični poklic, če ponud-
nik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije in je registriran za opravljanje zah-
tevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz
razpisne dokumentacije.

6. Navedba posameznih delov storitve
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko oddajo po-
nudbo za vsako relacijo posebej, sklop re-
lacij ali za vse relacije. Ponudbena cena
mora biti razvidna za vsako relacijo pose-
bej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nespremenljivost variant: ponudnik lahko
ponudi samo varianto po razpisni dokumen-
taciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpi-
sane variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 9. 2000,
zaključek 30. 6. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Cerkno, Platiševa 9, 5282 Cerkno,
kontaktna oseba Vlasta Primožič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 7. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-

tacije je potrebno vplačati 5.000 SIT na ŽR
občine št. 52020-630-7090, z namenom
nakazila: javni razpis - prevozi.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no dostaviti najkasneje 17. 7. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Cerkno, Platiševa 9,
5282 Cerkno.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj - Ponudba za
šolske prevoze “ in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 17. 7. 2000 ob 11. uri
v sejni sobi Občine Cerkno.

12. Znesek vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe , če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od skupne vrednosti ponudbe z ve-
ljavnostjo do 24. 7. 2000, ter bančno ga-
rancijo (izbrani ponudnik) za kvaliteto izve-
denih del v višini 10% pogodbene vrednosti
ob podpisu pogodbe, z veljanostjo 30 dni
po roku dokončanja del.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: cene šolskih pre-
vozov so v celem šolskem letu fiksne. Obra-
čun šolskih prevozov prevozov se opravlja
po principu dejansko opravljenih prevozov.
Račun se izstavi zadnji dan v mesecu za
tekoči mesec. Rok plačila je 30 dni po potr-
ditvi računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pisno pogodbo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: v času traja-
nja opcije ponudbe.

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

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki bodo o izidu razpisa obveščeni naj-
kasneje v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

19., 20.
Občina Cerkno

Ob-30264
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. Vrsta storitve in opis: izdelava idej-
nega projekta rekonstrukcije ceste-
G2-108/1182 Ribče-Litija od km 6.850
do km 10.000 Hotič-Log.

Ocenjena vrednost: 14,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Hotič-Log.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-

ja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti
obrazce v razpisni dokumentaciji (poglavje
10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je po-
trebno izvesti v roku 5 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

9. (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. 061/178-8336,
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.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 6. 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
izdelavo idejnega projekta rekonstrukcije
ceste - G2-108/1182 Ribče-Litija od km
6.850 do km 10.000 Hotič-Log.“ - LR.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 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.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3 %
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega
za predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: 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 nje-
govi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
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ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu:
– 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.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 31. 3. 2000 pod št.
Ob-28465.

Direkcija RS za ceste

Dvostopenjski javni razpis

Ob-30220
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RS, Center Vlade za informatiko, Lan-
gusova 4, 1000 Ljubljana, telefaks:
061/178-8649.

2. (a) Kraj dobave: Območje Republike
Slovenije.

 (b) Vrsta storitve: dvostopenjski javni raz-
pis za dodelitev naročila storitve projekti-
ranja, konstruiranja, dobave, montaže,
vzdrževanja in nadgrajevanja sistemov
za upodabljanje in shranjevanje doku-
mentov državnih organov z oznako
DIM.IT-2000.

 (c) Ocenjena vrednost storitve:
40,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivne
dobave v letu 2000/2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: RS, Center Vlade za infor-
matiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana, nad-
stropje 01, soba 25 (vložišče), telefaks
061/178-8649.

 (b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 7. 2000.

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

predložiti ponudbe: 11. 7. 2000 do vključ-
no 11. ure.

 (b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: RS, Center Vlade za in-
formatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 7. 2000 ob 12.15 na lokaciji naročni-
ka, RS, Center Vlade za informatiko, Langu-
sova 4, 1000 Ljubljana.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN).

Merila za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti

Naročnik bo sklenil pogodbe o izvaja-
nju storitev in dobavi opreme s ponudni-
ki, ki bodo ustrezali naslednjim pogojem
in merilom:

Na poslovnem področju
1. Pogoj: Poslovanje v skladu z ve-

ljavnimi predpisi in navodili ponudnikom;
2. Pogoj: Registracija in dovoljenja

za vse dejavnosti, ki so predmet ponudbe;
3. Poslovna solidnost ponudnika:
4. Pogoj: Delež prihodkov iz dejav-

nosti ponudnika v letu 1999 glede na
povprečje deležev prihodkov iz dejavno-
sti vseh popolnih ponudb vsaj 20%;

Merilo:
2 točki: prihodki iz dejavnosti v viši-

ni 50-120% od povprečja;
5 točk: prihodki iz dejavnosti v višini

nad 120% od povprečja .
5. Izkazana zanesljivost pri poslova-

nju:
Pogoj: ni uveljavljenih jamstev ali iz-

gubljenih pravd, ki kažejo na nezaneslji-
vost poslovanja; ni dosedanjih slabih iz-
kušenj pri poslovanju (večkratne neustrez-
ne dobave, izkazano ponavljanje napak
pri storitvah glede na pogodbene pogoje
ali bistvene kršitve določb pogodb z na-
ročnikom);

6. Kakovost opravljanja razpisanih
storitev:

Merilo:
1 točka: en dokument, ki dokazuje

kakovost organizacije poslovanja ponud-
nika;

2 točki: več dokumentov, ki doka-
zujejo kakovost organizacije poslovanja
ponudnika;

4 točke: postopek pridobivanja ISO
certifikata na področju organizacije po-
slovanja ponudnika;

7 točk: pridobljen ISO certifikat na
področju organizacije poslovanja ponud-
nika;

Upoštevajo se zgolj dokumenti, ki
se nanašajo na organizacijo poslovanja
ponudnika (listine, ki se nanašajo na ka-
kovost poslovanja ponudnika, kot so nor-
mativi in drugi dokumenti, izdani od orga-
nizacij, ki presojajo kakovost poslovanja,
lahko pa tudi recenzija ali primerjave s
področja poslovanja, objavljene v ustrez-
nih publikacijah), ne pa dokazi o kakovo-
sti produktov, dokazi o usposobljenosti
kadrov na tehničnem področju, dokazi o
kakovosti poslovanja principala, prodajne
reference principala in ponudnika ipd.

Na finančnem področju
1. Pogoj: Stopnja pokritja kratko-

ročnih obveznosti najmanj 0,8;
Količnik bo izračunan na podlagi po-

datkov iz bilance stanja za leto 1999, z
upoštevanjem kasnejših – z verodostojni-
mi listinami izkazanih – zamenjav kratko-
ročnih z dolgoročnimi viri sredstev, ki mo-
rajo biti podani v prilogi, kjer je zahtevana
bilanca stanja.

2. Pogoj: Ni blokad žiro računa;
3. Zadovoljiva stopnja finančne var-

nosti in poslovni izid iz dejavnosti:

Merilo:
2 točki: finančna varnost – kapital

predstavlja polovico pasive;
5 točk: pozitivni poslovni izid iz de-

javnosti.
Finančni pogoji
4. Ponudnik lahko dobi na razpisu

posel do višine mesečne realizacije za
leto 1999, vendar največ do višine kapi-
tala, izkazanega v bilanci stanja na dan
31.12.1999. Tako izračunana vrednost
se množi s količnikom iz spodnje tabele,
glede na delež prodaje v celotni prodaji,
ki ga družba dosega z državno upravo. Za
izračun količnika se upošteva povprečje
podatkov iz tabele obrazca Prijave:

Merilo:
do 10% : 1
10 – 20% : 0,9
20 – 30% : 0,8
30 – 40% : 0,7
40 – 50% : 0,6
nad 50 : 0
Pogoj: Tako izračunana vrednost

mora doseči najmanj 5 mio SIT.
Na področju kapacitet, opremljeno-

sti in kadrov
Usposobljenost kadrov
1. Ustrezno število kadrov z ustrez-

nimi certifikati usposobljenosti za podpo-
ro za vsako od ponujenih tehnologij in za
podporo ponujenemu sistemu.

Pogoj za priznanje sposobnosti: vsaj
dva redno zaposlena kadra morata imeti
ustrezen opravljen izpit za ponujeni si-
stem in vsaj 2 za vsak pomemben kos
ponujene (strojne) in programske opre-
me.;

Bruto dohodki
Pogoj: Bruto dohodki kadra vsaj

enaki predpisanim;
Merilo:
2 točki: plače od 30% – 50% ka-

drov, ki jih je prijavil ponudnik in imajo
ustrezno usposobljenost za podporo na
strokovnem področju, presegajo
160.000 SIT bruto.

4 točke: plače od 51% – 70% ka-
drov, ki jih je prijavil ponudnik in imajo
ustrezno usposobljenost za podporo na
strokovnem področju, presegajo
160.000 SIT bruto.

7 točk: plače nad 70% kadrov, ki jih
je prijavil ponudnik in imajo ustrezno us-
posobljenost za podporo na strokovnem
področju, presegajo 160.000 SIT bruto.

Izkušnje
Merilo:
2 točki: povprečna delovna doba

kadrov, ki imajo ustrezne certifikate us-
posobljenosti za podporo na strokovnem
področju od 2 do 5 let;

4 točke: povprečna delovna doba
kadrov, ki imajo ustrezne certifikate us-
posobljenosti za podporo na strokovnem
področju od 5 do 7 let;

6 točk: povprečna delovna doba ka-
drov, ki imajo ustrezne certifikate uspo-
sobljenosti za podporo na strokovnem po-
dročju nad 7 let;
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Za ustrezno usposobljenost posa-
meznega kadra za podporo na strokov-
nem področju štejejo ustrezni certifikati
za podporo ponujenemu sistemu in ele-
mentom opreme.

Na področju poslovnih razmerij
1. Za vsako ponujeno strojno in pro-

gramsko opremo mora biti sklenjena ve-
ljavna pisna pogodba, ki zajema celotno
podporo proizvajalca, principala ali za-
stopnika opreme za prodajo, vključno s
pogoji dobave, jamstvi, pomočjo, garan-
cijskimi pogoji in prenosom pravic – od-
sotnost pomeni izločilni kriterij na zadev-
nem področju;

Upoštevanje statusnih sprememb
posameznika

Ob združitvah večjih družb v eno se
pri izračunih upošteva ob tej priložnosti
sestavljena otvoritvena bilanca in sešte-
vek podatkov iz bilanc uspeha družb, ki
se združujejo, z izločitvijo medsebojnih
povezav.

Ob razdružitvah se pri izračunih
upošteva delitvena bilanca. Ob tem je nuj-
no predložiti komentar k delitveni bilanci
iz katerega bo razvidna razdelitev poslov
na nove družbe. Komentar k delitveni bi-
lanci mora biti potrjen s strani vseh novo
nastalih družb. Družba, ki na razpisu kan-
didira, na podlagi omenjenega komentar-
ja ovrednoti lastno realizacijo za leto
1999.

Upoštevale se bodo le tiste spre-
membe, ki so registrirane na pristojnem
sodišču.

Priznanje sposobnosti
Naročnik bo ponudnikom, ki bodo

izkazali sposobnost za razpisan posel in
njihovi predlogi ne bodo odstopali od raz-
pisnih pogojev in specifikacij, omogočil,
da se udeležijo pogajanj o izdelavi konč-
ne ponudbe in če se pogajanja upešno
zaključijo tudi, da sodelujejo v ponudbeni
fazi javnega razpisa. Ponudnikom bo priz-
nana sposobnost, če ne bodo izločeni na
podlagi izločilnih kriterijev in če bodo po
zgornjih merilih zbrali najmanj 10 točk.
Ponudbe tujih družb se presojajo primer-
ljivo glede na predložene podatke in do-
kumente.

Ustreznost predlogov
Predlogi ponudnikov bodo ustrezni,

če bodo zadostili naslednjim pogojem:
Pogoji
1. Skladnost s specifikacijami,
2. Brezhibno delovanje na preizku-

su sistema,
3. Strojna in programska neodvi-

snost;
4. Zanesljivost obratovanja.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: informacije in elektronsko verzijo razpi-
sne dokumentacije je mogoče dobiti na in-
ternetu na naslovu http://www.gov.si/raz-
pisi/. S ponudniki, ki jim bo priznana spo-
sobnost in bodo njihovi predlogi materialno
ustrezni, bodo izvedena ločena pogajanja o
končni ponudbi.

10., 11.
RS, Center Vlade za informatiko

Št. 1792/00 Ob-30250
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

ljana, Javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., Slovenska 58, 1516 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): dvostopenjski javni raz-
pis za izbiro najugodnejšega ponudnika za
blago – 1. stopnja.

3. Datum izbire: 19. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): prva stopnja dvostopenjskega
javnega razpisa:

– zahtevana dokumentacija,
– tehnološka ustreznost ponujene reši-

tve,
– absolutno zahtevane in zelo pomem-

bne funkcije,
– manj pomembne funkcije,
– referenčni objekti za ponujeno tehno-

loško rešitev,
– usposobljenost kadrov in mednarodne

izkušnje,
– zmožnost dobavitelja za pravočasne

dobave v vseh izvedbenih stopnjah,
– vključevanje naročnikovega obsega v

izvedbi projekta.
5. Ime in naslov ponudnika, ki ga je

naročnik povabil v 2. stopnjo dvostopenj-
skega javnega razpisa:

1. Telegyr Systems Corp, Garten-
stadtstrasse 2a, 6301 Zug, Switzerland,

2. ABB Automation Systems AB, SE
721 67 Vasteras, Sweden,

3. GE Harris Energy Control Systems,
LLC, 407 John Rodes BLvd., Melbourne,
Florida 32934-8059,

4. Elektronabava, d.d., Cesta 24. ju-
nija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče,

5. C & G, d.o.o., Riharjeva 38, 1000
Ljubljana,

6. Siemens, d.o.o., Dunajska 22,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: poslovni prostori Jav-
nega podjetja Elektro Ljubljana, d.d., v Ljub-
ljani.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava tehnološke opre-
me DCV (distribucijski center vodenja)
Elektro Ljubljana, d.d.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire na 1. stopnji
razpisa: ponudbe vseh navedenih ponudni-
kov na 1. stopnji razpisa so bile sprejemlji-
ve, tehnične rešitve pa na takem nivoju, da
bo naročnik lahko pripravil kvalitetno razpi-
sno dokumentacijo za 2. stopnjo dvosto-
penjskega javnega razpisa.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava namere v Uradnem listu RS, št.
85-86 z dne 22. 10. 1999.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16-17 z dne 25. 2. 2000.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana

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

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 48 z dne 2. 6.
2000 je bil pod rubriko ZJN-03-GD, na str.
4637, pomotoma objavljen sklep o izbiri
najugodnejšega ponudnika za sukcesivno
dobavo pisarniških artiklov (Ob-28775) Inš-
pektorata RS za delo.

Ker ne gre za gradbena dela, bi moral
biti omenjeni sklep objavljen pod rubriko
ZJN-03-B.

Uredništvo

Št. 3359-67/00 Ob-29843
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS

za geofiziko, Kersnikova 3, 1000 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): strokovna komisija za oddajo jav-
nega naročila, imenovana s sklepom naroč-
nika je ugotovila, da je ponudba ponudnika:
Kinemetrics, Inc., 222 Vista Avenue, Pasa-
dena, CA 91107, USA popolna, ker izpol-
njuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije
in ker je v postopku ocenjevanja dosegel
največje število točk in najboljšo oceno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kinemetrics, Inc., 222 Vista
Avenue, Pasadena, CA 91107, USA.

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

trebno dobaviti: seizmološka strojna in
programska merilna oprema za moder-
nizacijo in izgradnjo seizmološke mreže
v Republiki Sloveniji.

7. Pogodbena vrednost: 249,999.995
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 269,168.228,40 SIT, 249,999.995
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 35 z dne 21. 4. 2000, Ob-
26142 in Ob-26143.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za geofiziko

Ob-29901
1. Naročnik, poštni naslov: RTH, d.o.o.,

Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. Datum izbire: 2. 6. 2000.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): izbrani ponudnik ponuja zahteva-
no opremo po najugodnejši ceni.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kovintrade, d.d., Celje, Ma-
riborska 7, 3001 Celje.

6. (a) Kraj dobave: Trbovlje – Rudnik Tr-
bovlje – Hrastnik, d.o.o. – Separacija pre-
moga.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kombiniran nakladalni
stroj – 1 kos.

7. Pogodbena vrednost: 9,102.804,20
SIT brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,380.000 SIT brez DDV,
9,102.804,20 SIT brez DDV.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000, Ob-
26612.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-29902
1. Naročnik, poštni naslov: RTH, d.o.o.,

Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. Datum izbire: 2. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik ponuja opremo
po ugodnejši ceni.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gorenje Trgovina, d.o.o.,
Partizanska 12, 3320 Velenje.

6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: samoreševalci (za zašči-
to dihalnih organov v škodljivi atmosferi
v rudnikih) – 630 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 17,103.744
SIT brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 50,288.490 SIT brez DDV,
17,103.744 SIT brez DDV.

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-
25976.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Št. 095/00 Ob-29903
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slo-

venija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): odprt javni razpis brez
omejitev.

3. Datum izbire: 19. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): tehnična ustreznost in kakovost
opreme/storitev, ekonomska cena, plačilni
pogoji, dobavni rok, garancija, servis opre-
me v garancijskem roku, reference ponud-
nika za ponujeno opremo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra Računalniki, d.o.o.,
Ljubljana.

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

trebno dobaviti: PC za novinarski sistem.
7. Pogodbena vrednost:

11,285.785,07 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,139.184,96 SIT, 10,027.108,88
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000.

RTV Slovenija
Javni zavod

Št. 54 Ob-29906
1. Naročnik, poštni naslov: Skupnost os-

novnih šol, Ljubljanska 89, 1230 Domžale.
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: 9. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): usposobljenost in sposobnost
ponudnikov, reference, plačilni pogoji, os-
tala merila, ki so bila navedena v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. skupina: meso in mesni izdelki:
– Perutnina Ptuj, d.d., Ptuj,
– Jurmes, d.d., Šentjur,
– KZ Krka, z.o.o., Novo mesto,
– Kvibo, d.o.o., Tržič,
– Kraljeve mesnine, d.d., Ljubljana-Za-

log,
– Celjske mesnine, d.d., Celje,
– MIR – Mesna industrija Radgona, d.d.,

Gornja Radgona,
– Vele, d.d., Domžale;
2. skupina – ribe in ribji izdelki:
– Rak S, d.o.o., Radomlje,
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Mengeš,
– Kvibo, d.o.o., Tržič,
– Impuls Domžale, d.o.o., Trzin,
– Mariborska mlekarna, d.d., Maribor,
– Vele, d.d., Domžale,
– Marekting, d.o.o., Trzin,
– Živila Kranj, d.d., Naklo,
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljub-

ljana;
3. skupina: mleko in mlečni izdelki:
– Agroind Vipava, d.d., Vipava,
– Mlekarna Planika, d.o.o., Kobarid,
– Pomurske mlekarne, d.d., Murska So-

bota,
– Mariborska mlekarna, d.d., Maribor,
– Vele, d.d., Domžale,
– Marketing, d.o.o., Trzin,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljub-

ljana;
4. skupina: kruh in pekovski izdelki:
– Don Don, d.o.o., Kranj,
– Žito, d.d., Ljubljana,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Škofljica,
– Klasje MPP, d.d., Celje,
– Vele, d.d., Domžale,

– Rampek, d.o.o., Ljubljana,
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljub-

ljana;
5. skupina: sadje in zelenjava:
– Sadjarstvo Boris Toš, Vitomarci,
– Sadje-zelenjava Sadiku Fari, s.p., Dob,
– Agro Mrkac, d.o.o., Ljubljana,
– Živila Kranj, d.d., Naklo,
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljub-

ljana,
– Kmetijska zadruga, z.o.o., Domžale,

Radomlje,
– KGZ Sloga Kranj, Kranj;
6. skupina: jajca:
– Jurmes, d.d., Šentjur,
– Jata Reja, d.d., Ljubljana,
– Vele, d.d., Domžale,
– Živila Kranj, d.d., Naklo,
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljub-

ljana,
– Kmetijska zadruga, z.o.o., Domžale,

Radomlje;
7. skupina: sadni sokovi:
– Nektar, d.o.o., Ljubljana-Črnuče,
– Impuls Domžale, d.o.o., Trzin,
– Fructal Živilska industrija, d.d., Ajdovš-

čina,
– Gusto – Avgust Gregorčič, s.p., DE

Presad, Gabrovka,
– Živila Kranj, d.d., Naklo,
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljub-

ljana,
– Vele, d.d., Domžale;
8. skupina: splošno prehrambeno bla-

go:
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Mengeš,
– Žito, d.d., Ljubljana,
– Kolinska, d.d., Ljubljana,
– Rak’s, d.o.o., Radomlje,
– Kvibo, d.o.o., Tržič,
– Impuls Domžale, d.o.o., Trzin,
– Vele, d.d., Domžale,
– Marketing, d.o.o., Trzin,
– Živila Kranj, d.d., Naklo,
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljub-

ljana,
– Mogota, d.o.o., Vrhnika.
6. (a) Kraj dobave:
– Vrtec Domžale, Savska 3, 1230 Dom-

žale,
– Vrtec Urša, Slamnikarska 26, 1230

Domžale.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: prehrambeno blago.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana

ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 35.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000.

Skupnost osnovnih šol
Domžale

Št. 404-08-67/2000 Ob-29909
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo Republike Slovenije, Kardelje-
va ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): postopek oddaje javne-
ga naročila je bil izveden v skladu z drugo
alineo prvega odstavka 3. člena ZJN. Na-
ročnik je torej pozval ponudnike, ki jim je bil
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s poprej izvedenim javnim razpisom priznal
sposobnost, naj mu predložijo svoje ponud-
be. V pozivu je navedel vse pogoje, na pod-
lagi katerih je nato napravil izbor najugod-
nejšega ponudnika.

3. Datum izbire: 28. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je vnaprej določil in na-
to v postopku izbire najugodnejšega ponud-
nika uporabil naslednja merila in način nji-
hove uporabe:

1. najnižja skupna vrednost ponudbe
v SIT (0,7). Ponudnik, ki je predložil ponud-
bo z najnižjo skupno končno dobavno vred-
nostjo blaga, je prejel 70 točk. Vsak od
preostalih ponudnikov je prejel za tolikor %
manj točk, za kolikor % višja je skupna konč-
na dobavna vrednost blaga v njegovi po-
nudbi. Upoštevane so bile zgolj ponudbe, ki
so obsegale vse blago, ki je predmet tega
javnega naročila;

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,177.842 SIT, 12,477.848 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000.

RTV Slovenija
Javni zavod

Št. 105/2000 Ob-29915

1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 2. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): tehnična ustreznost in drugi kri-
teriji, kot navedeno v razpisni dokumentaci-
ji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Albin Promotion, Lovrenc na
Dravskem polju, Slovenija.

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

trebno dobaviti: avdio pretična polja (31
kosov) in vezne vrvice (440 kosov).

7. Pogodbena vrednost: 17,702.496
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,463.708,41 SIT, 17,702.496 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000.

RTV Slovenija
Javni zavod

Št. 259/00 Ob-29916

1. Naročnik, poštni naslov: Delavski
dom, Trg svobode 11a, Trbovlje, tel.
0601/21-079.

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

3. Datum izbire: Uradni list RS, št.
31/00.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): oblikovna in kvalitetna sprejemlji-
vost; cena ponudbe; finančna boniteta po-
nudnika; reference; dodatne ugodnosti po-
nudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lik Atlas, d.o.o., Ljubljana,
Samova 12a, 1000 Ljubljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava in montaža gle-
daliških stolov (400 kom.).

7. Pogodbena vrednost: 19,016.200
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,016.200 SIT, 16,614.423 SIT.
11., 12., 13.

Občina Trbovlje

Vrsta blaga Merska enota Količina

Svinčevi startni in trakcijski akumulatorji:
1. 135 Ah 12 V kos 270
2. 143 Ah 12 V kos 153
3. 110 Ah 12 V kos 156
4. 55 Ah 12 V kos 184
5. 97 Ah 12 V kos 43
6. 60 Ah 12 V kos 11
7. 75 Ah 12 V kos 90
8. 45 Ah 12 V kos 33
9. 135 Ah 12 V dim. 335×255×160 kos 1
10. 70 Ah 12 V dim. 270×190×180 kos 6
11. 180 Ah 12 V dim. 590×270×220, priključka desno kos 10
12. 50 Ah 12 V dim. 240×170×175 kos 2
13. 24 Ah 12 V dim. 120×85×165 kos 3
14. 295 Ah 40 V dim. 735×615×400 kos 1

2. najugodnejši dobavni rok (0,2). Po-
nudnik, ki je ponudil najkrajši dobavni rok, je
prejel 20 točk. Vsak od preostalih ponudni-
kov je prejel za tolikor % manj točk, za koli-
kor % je daljši njegov ponudeni dobavni rok;

3. najugodnejši garancijski rok (0,1).
Ponudnik, ki je ponudil naročniku najdaljši
garancijski rok, je prejel 10 točk. Vsak od
preostalih ponudnikov je prejel za tolikor %
manj točk, za kolikor % krajši garancijski rok
je ponudil.

Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran
tisti ponudnik, čigar ponudba je na podlagi
teh meril prejela največ točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KZ Krka, z.o.o., Rozmano-
va 10, 8000 Novo mesto.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za obram-
bo RS, Skladišče Šentvid, Ljubljana.

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

7. Pogodbena vrednost:
12,161.084,10 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,165.259,01 SIT, 11,806.879 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999,
Ob-4589.

13.
Ministrstvo za obrambo

Št. 108 Ob-29913
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica

Golnik-KOPA, 4204 Golnik.
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): cena (1–5 točk), plačilni pogoji
(0–5 točk), reference (1–2 točki), garancij-
ska doba (1–3 točke).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lesnina Oprema, d.d., Par-
mova 53, Ljubljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava pohištvene opre-
me za imunološki laboratorij.

7. Pogodbena vrednost: 6,221.623 SIT.
8.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,912.690 SIT, 6,221.623 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-
24345.

Bolnišnica Golnik-KOPA

Št. 108/2000 Ob-29914
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 23. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): tehnična ustreznost in drugi kri-
teriji, kot navedeno v razpisni dokumentaci-
ji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Solid State Logic, Oxford,
Velika Britanija.

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

trebno dobaviti: vhodni moduli za dopol-
nitev digitalne avdio mešalne mize – 1
komplet.

7. Pogodbena vrednost: 12,477.848
SIT.

8.
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Ob-29917
1. Naročnik, poštni naslov: VVZ “Martin

Krpan” Cerknica, C. na jezero 17, 1380
Cerknica.

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

3. Datum izbire: sklep sprejet 7. 6.
2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis sta prispeli 2 ve-
ljavni (pravočasni in pravilno opremljeni) po-
nudbi. Neveljavnih ponudb ni bilo. Na odpi-
ranju ponudb ni bila izločena nobena po-
nudba zaradi nepopolnosti. Pri oceni vseh
ponudb je naročnik upošteval vsa merila, ki
so bila podana v razpisni dokumentaciji. Me-
rila za izbiro so bila: najnižja končna cena in
ostala merila, ki so bila navedena v razpisni
dokumentaciji; teža in uporaba meril (21.
člen ZJN).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: meso in suhomesni izdelki:
M-KG Kočevje, d.o.o., Kolodvorska 23, Ko-
čevje.

6. (a) Kraj dobave: VVZ “Martin Krpan”
Cerknica, C. na jezero 17, 1380 Cerknica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: meso in suhomesni iz-
delki za dobo 10 mesecev.

7. Pogodbena vrednost: meso in suho-
mesni izdelki: 4,524.289 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: meso in suhomesni izdelki: 5,014.725
SIT, 4,524.289 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 42 z dne 19. 5. 2000.

VVZ “Martin Krpan” Cerknica

Ob-29918
1. Naročnik, poštni naslov: Narodna in

univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, Ljublja-
na.

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): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cankarjeva založba, d.d.,
Kopitarjeva 2, Ljubljana.

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

trebno dobaviti: pisarniški material.
7. Pogodbena vrednost: 5,942.660,18

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,537.860,25 SIT, 5,837.181,47 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-24842.

Narodna in univerzitetna knjižnica

Ob-29987
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Brežice, Černelčeva 15, 8250 Bre-
žice, tel. 0608/668-100, faks 0608/668-
110, kontaktna oseba: Tone Zorko, univ.
dipl. soc.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca po predhodnem ugotavljanju spo-
sobnosti (50. člen ZJN).

3. Datum izbire: 6. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi kriterijev iz 8. točke
meril razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo bla-
ga lab. material in diagnostična sreds-
tva se za dobo 12 mesecev prizna nasled-
njim ponudnikom za skupine:

Ponudniki Skupine

Medis Ljubljana A/1, A/2, A/4,
A/6

Sanolabor Ljubljana A/7, B/1, B/5
Salus Ljubljana A/1, A/2, A/4
Adriamed Ljubljana A/3, B/1
Mikro + Polo Maribor A/5, A/6, A/7,

A/8, B/1, B/2,
B/5

Iris Ljubljana A/6, A/7, A/8
Kemofarmacija A/1, A/2, A/3,
Ljubljana A/4, B/5
Interexport Ljubljana A/5, A/8, B/2

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Brežice.

(b)
7. Pogodbena vrednost: bo definirana

ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb:
Skupine A/1 – 5, A/2 – 4, A/3 – 2, A/4

– 3, A/5 – 2, A/6 – 6, A/7 – 5, A/8 – 5,
A/9 – 1 (razpis ni uspel), B/1 – 3, B/2 – 2,
B/3 – 1 (razpis ni uspel), B/4 – 1 (razpis ni
uspel), B/5 – 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: A/1 – 6,916.690 SIT, 5,862.087 SIT;
A/2 – 2,039.756 SIT, 1,872.160 SIT;
A/3 – 184.803 SIT, 188.229 SIT; A/4 –
1,102.393 SIT, 805.449 SIT; A/5 –
1,794.920 SIT, 777.058 SIT; A/6 –
3,578.292 SIT, 1,297.656 SIT; A/7 –
1,592.376 SIT, 413.839 SIT; A/8 –
962.963 SIT, 475.816 SIT; B/1 –
814.913 SIT, 433.053 SIT; B/2 –
793.159 SIT, 562.615 SIT; B/5 –
1,782.745 SIT, 1,379.579 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000, Ob-26875.

Splošna bolnišnica Brežice

Ob-29988
1. Naročnik, poštni naslov: Biotehniška

fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamni-
karjeva 101, 1000 Ljubljana, faks
061/123-10-88.

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

3. Datum izbire: 6. 6. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): skladnost ponudbe z razpisnimi
zahtevami, kvaliteta opreme, cena, plačilni
pogoji. Pri ocenjevanju ponudb je bil odlo-
čilen prvi kriterij. Samo izbrani ponudnik je v
celoti izpolnjeval tehnične zahteve, navede-
ne v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: DonauLab, d.o.o., Tbilisij-
ska 85, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Jamnikar-
jeva 101.

(b)
7. Pogodbena vrednost: 10,777.830

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 ponud-

be: 10,887.136 SIT, 9,115.400 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000, Ob-26752.

Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta

Št. 62/00 Ob-30109
1. Naročnik, poštni naslov: OŠ Korena,

Zg. Korena 32, Zg. Korena.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): 50. člen ZJN, in sicer po
naslednjih skupinah:

– zelenjava in sadje,
– pekovski izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– razna živila,
– ribe.
3. Datum izbire: 1. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost je bila priznana  z
upoštevanjem kriterijev: cena, kvaliteta iz-
delkov, izkušnje, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
priznana sposobnost:

1. skupina – Povrtnina Maribor, Tr-
žaška 33,

2. skupina – Kruh – pecivo Maribor,
Ul. Jožice Flander,

– Ptujske pekarne in slaščičarne, Ro-
gozniška 2, Ptuj,

– Delacorda, d.o.o., Pohorskega ba-
taljona 11, Zg. Polskava,

3. skupina – Mariborske mlekarne,
Osojnikova 5, Maribor,

– Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva
63, Ljubljana,

4. skupina – Mesarija Blatnik, Dvorja-
ne 32,

– Mesarija Fekonja, Mariborska 14,
Sv. Trojica,

– Mesarija Šlamberger, Ptujska 65,
Rače,

5. skupina – Petlja, Ob Dravi 3a, Ptuj,
– Mercator SVS, Rogozniška 8, Ptuj,
– Delocorda, d.o.o., Pohorskega ba-

taljona 11, Zg. Polskava,
– Droga, Obala 67, Portorož,
6. skupina – Mercator SVS, Rogoz-

niška 8, Ptuj,
– Ljubljanske Mlekarne, Tolstojeva

63, Ljubljana.
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6. (a) Kraj dobave: OŠ Korena, Zg. Ko-
rena 32, Zg. Korena.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago iz raz-
pisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost bo definirana ob konkretnem na-
ročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,875.540 SIT, 123.314 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000.

OŠ Korena, Zg. Korena

Št. 2.-3111/00 Ob-30225
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 31. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudba izvajalca izpolnjuje vse
zahteve naročnika ter je komercialno-teh-
nično najugodnejša.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Dunajska
22, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Zalog, Kriva pot 38.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:  40 kosov kretniških po-
gonov.

7. Pogodbena vrednost: 49,456.400
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,755.380 SIT/kos, 1,236.410
SIT/kos.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 34-35 z dne 21. 4. 2000.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 100/00 Ob-30234
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
ponudnika brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):cena, plačilni pogoji, dobavni rok,
tehnična ustreznost, garancija in reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MTD Electronics, d.o.o.,
Resljeva 40, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: centralno odrsko ozvo-
čenje.

7. Pogodbena vrednost: 7, 403.980
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,065.520 SIT, 7,391.440 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000.

RTV Slovenija Javni zavod

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Popravek

Št. 031-01/00-6 Ob-29920
V objavi glavnih podatkov o izidu razpisa

za nadaljevanje izgradnje poslovilnega ob-
jekta, zunanje ureditve in komunalne infra-
strukture pokopališča Mirna Peč, objavlje-
nega v Uradnem listu RS, št. 48 z dne 2. 6.
2000, Ob-28635, Št. 031-01/00-4 se
spremeni ime naročnika objave kot sledi:
Občina Mirna Peč.

Občina Mirna Peč

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 48 z dne 2. 6.
2000 je bil pod rubriko ZJN-03-GD, na str.
4637, pomotoma objavljen sklep o izbiri
najugodnejšega ponudnika za sukcesivno
dobavo pisarniških artiklov (Ob-28775) Inš-
pektorata RS za delo.

Ker ne gre za gradbena dela, bi moral
biti omenjeni sklep objavljen pod rubriko
ZJN-03-B.

Uredništvo

Št. 9/2000 Ob-29795
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Mestna uprava, Zavod za
šport, Ulica Vita Kraigherja 8, Maribor,
062/221-771.

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): javni razpis ni uspel, ker ena od
veljavnih ponudb ni bila popolna – ni ustre-
zala zahtevanim razpisnim pogojem.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: obnova travnatih po-
vršin v Ljudskem vrtu.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: javni
razpis ne bo ponovljen.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 34-35 z dne 21. 4. 2000.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Zavod za šport

Št. 78 Ob-29796
1. Naročnik, poštni naslov: Koroški dom

starostnikov Dravograd, Črneče 146, Dra-
vograd.

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

3. Datum izbire: 7. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cenovno najugodnejša ponud-
ba.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Kograd IGM Dravo-
grad, d.d., Selovec 83, Šentjanž pri Dravo-
gradu.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  dozidava doma sta-
rostnikov Črneče na lokaciji Koroškega
doma starostnikov Črneče 146, Dravo-
grad na podlagi sklenjene pogodbe.

7. Pogodbena vrednost:
29,710.023,42 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,651.324,50 SIT, 29,710.012,42
SIT (brez DDV).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000,
Ob-27143.

Koroški dom starostnikov Dravograd

Ob-29797
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Koper, d.o.o. - s.r.l. Ulica 15. maja 4, Ko-
per.

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

3. Datum izbire: 1. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejši ponudnik izpolnjuje
vse kriterije iz meril razpisnih pogojev, po-
leg tega pa ponuja najnižjo ceno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GIP Stavbenik, d.d., Koper,
Ulica 15. maja 16, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba pripravljanih
del, zemeljskih del in kanalizacije za
“Rekonstrukcijo kolektorja Semedela v
Kopru, I. faza” od obstoječega jaška v
bližini kopališča Žusterna do semedel-
ske vpadnice.

7. Pogodbena vrednost: 92,235.662
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: v zahtevanem

roku sta prispeli dve veljavni in popolni po-
nudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 113,739.191,11 SIT, 92,235.662 SIT.
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 35 z dne 21. 4. 2000.

Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Št. 1190/00 Ob-29799
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Cer-

klje na Gorenjskem, Ulica Franca Barleta
23, Cerklje, tel. 064/278 0100, faks
064/421 027.

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): najnižja cena, rok in način plači-
la, rok dokončanja del, reference pri grad-
nji tovrstnih del, garancija in druge ugodno-
sti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  obnova lokalnih cest
v Občini Cerklje.

7. Pogodbena vrednost: 230,724.781
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 249,210.092 SIT, 230,724.781 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000.

Občina Cerklje na Gorenjskem

Ob-29800
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ver-

žej, Bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbor izva-
jalcev brez omejitev.

3. Datum izbire: 11. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, plačilni pogoji,
reference – po razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Pomgrad, d.d., Mur-
ska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba asfaltne pre-
vleke na cesti Banovci–Križevci.

7. Pogodbena vrednost:
14,926.368,73 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo ni
bilo oddano po delih.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,218.832 SIT, 14,926.368,73 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 10. 3. 2000.

Občina Veržej

Ob-29802
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Čren-

šovci, Črenšovci, Ul. Prekmurske čete 20,
9232 Črenšovci.

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): cena, plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: MURA, Javno vodnogospo-
darsko podjetje, d.d., Murska Sobota, Ciril
Metodova 34, 9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacij-
skega omrežja v KS Bistrica, II. faza.

7. Pogodbena vrednost: 40,843.907
SIT.

8., 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 44,889.778 SIT, 40,889.907 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.
58/2000, Ob-24772.

Občina Črenšovci

Ob-29803
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Cerk-

nica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca gradbenih del brez omejitev.

3. Datum izbire: 25. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena (60%), referen-
ce (15%), rok izvedbe (10%), posebne
ugodnosti za naročnika (15%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GP Gradišče, d.d., Cerkni-
ca, Cesta 4. maja 80, 1380 Cerknica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zaključna gradbena
in obrtniška dela na osnovni šoli v Gra-
hovem.

7. Pogodbena vrednost: 124,770.966
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 129,705.800 SIT, 124,770.966 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-24720.

Občina Cerknica

Ob-29806
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Cerk-

nica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca gradbenih del brez omejitev.

3. Datum izbire: 25. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena (60%), referen-
ce (15%), rok izvedbe (10%), posebne
ugodnosti za naročnika (15%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– strojne instalacije – GP Gradišče, d.d.,
Cerknica, Cesta 4. maja 80, 1380 Cerkni-
ca,

– električne instalacije – Arba plus,
d.o.o., Pot v smrečje 3, 1231 Ljubljana-Čr-
nuče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: strojne oziroma elek-
trične instalacije na osnovni šoli v Gra-
hovem.

7. Pogodbena vrednost:
– strojne instalacije 84,121.234 SIT,
– električne instalacije 21,391.032.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– strojne instalacije 9,
– električne instalacije 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– strojne instalacije 97,345.164 SIT,

83,615.562 SIT,
– električne instalacije 28,966.575 SIT,

21,391.032 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-24280.

Občina Cerknica

Št. 26/00 Ob-29807
1. Naročnik, poštni naslov: OZG Kranj,

OE Zdravstveni dom Škofja Loka, Stara c.
10, 4220 Škofja Loka.

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): po ocenjevalnih kriterijih iz razpi-
sne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskovš-
kova 4, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preureditev laborato-
rija in fizioterapije v ZD Škofja Loka,
oprema – mizarska dela.

7. Pogodbena vrednost: 7,549.917 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,993.557 SIT, 7,549.917 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. 29 z dne 31. 3. 2000,
Ob-24475.

OZG Kranj
OE Zdravstveni dom Škofja Loka

Št. 26/00 Ob-29810
1. Naročnik, poštni naslov: OZG Kranj,

OE Zdravstveni dom Škofja Loka, Stara c.
10, 4220 Škofja Loka.

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): po ocenjevalnih kriterijih iz razpi-
sne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Spekter, d.o.o., Kranj, Škof-
jeloška 5, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preureditev laborato-
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rija in fizioterapije v ZD Škofja Loka,
gradbeno obrtniška in inštalacijska dela.

7. Pogodbena vrednost: 26,120.839,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,259.255 SIT, 26,120.839,50 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. 29 z dne 31. 3. 2000,
Ob-24329.

OZG Kranj
OE Zdravstveni dom Škofja Loka

Št. 34404-03/2000 Ob-29812
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

Ob-29846
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina 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: 4. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 80%, usposobljenost po-
nudnika 5%, dodatne ugodnosti 10% in re-
ference 5%. Po objavljenih merilih in kriete-
rijih je izbrani ponudnik dosegel najvišje šte-
vilo točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Remont, d.d., Oblakova 30,
Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  vzdrževanje poslov-
nih prostorov Celje.

7. Pogodbena vrednost: 25,995.865
SIT z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 32,921.456 SIT, 25,849.281,40 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 Celje

Št. 34404-6/2000 Ob-29849
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pu-

conci, Puconci 80, Puconci.
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): izbrani ponudnik je v skladu z
merili iz razpisne dokumentacije najugod-
nejši.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska So-
bota d.d., Lendavska 64 b, Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: asfaltiranje LC
333090 v dolžini 890 m, kraj Mačkovci
– Pečarovci.

7. Pogodbena vrednost: 18,424.270,20
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,030.886,66 SIT, najnižja ponudba
18,424.270,20 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-25495.

Občina Puconci

Ob-29850
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pu-

conci, Puconci 80, Puconci.
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): izbrani ponudnik je v skladu z
merili iz razpisne dokumentacije najugod-
nejši.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska So-
bota d.d., Lendavska 64 b, Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije
v naselju Puconci II. faza, kraj Puconci.

7. Pogodbena vrednost: 76,803.263,54
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 88,043.336 SIT, 71,412.795,18 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-24266.

Občina Puconci

Št. II-6/84-7 Ob-29851
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Koper, d.o.o., s.r.l., Ulica 15. maja 4, Ko-
per.

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

3. Datum izbire: 2. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejši ponudnik ponuja
najnižjo ceno in ponuja najkrajši rok izvrši-
tve, poleg tega pa je navedena ponudba
ugodna z vidika referenc, organizacijske in
tehnične usposobljenosti ponudnika. Garan-
cijski roki, plačilni pogoji so skladni z zahte-
vami razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Koper, d.d., Obrtniška
30, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija obsto-
ječe hale med osema 1 in 2 (gradbena,
obrtniška in instalacijska dela), hala Ko-
munale Koper v Kopru.

7. Pogodbena vrednost: 45,147.010
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: v zahtevanem

roku so prispele tri veljavne in popolne po-
nudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 49,465.772 SIT, 45,147.010,10 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13-14 z dne 18. 2. 2000.

Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.

Št. 34406-1/2000 Ob-29852
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: 23. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gozdno gospodarstvo Novo
mesto d.d., Gubčeva 15, 8000 Novo me-
sto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vzdrževanje gozdnih
cest v Občini Črnomelj za leto 2000.

7. Pogodbena vrednost: 9,991.262,09
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,989.017 SIT in 9,991.262,09 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000, Ob-27222.

Občina Črnomelj

Št. 005-2/00-100 Ob-29923
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šent-

jur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
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): najnižja cena po enoti, zelo do-
bre reference, ugodni plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: VOC Celje, d.d., Lava 42,
Celje.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: letno in zimsko vzdr-
ževanje občinskih cest v Občini Šentjur
pri Celju.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: dru-
gih pomembnih informacij ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 22 z dne 24. 3. 2000, Ob-23780.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 002-03/00 Ob-29927
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dob-

je, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri
Planini.

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

3. Datum izbire: 6. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ugodna cena,
– reference,
– rok izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

naročilo dodeljeno: CM Celje, Ceste mo-
stovi Celje d.d., Družba za nizke in visoke
gradnje, Lava 42, 3001 Celje.

6. Vrsta in obseg gradbenih del ter kraj
izvedbe: rekonstrukcija lokalne ceste
396130 od R2-424 (R336) do naselja
Dobje.

7. Pogodbena vrednost: 16,392.477
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,887.475 SIT, 16,392.477 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 35 z dne
21. 4. 2000, Št. 002-03/00, Ob-25945.

Občina Dobje

Št. 01- 344-01-33/98 Ob-29930
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Rib-

nica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 31. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, plačilni pogoji,
rok izgradnje, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenčeva
22, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del gradbe-
nih del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija
Šeškove ulice v Ribnici in obstoječih ko-
munalnih vodov ter izgradnja fekalne ka-
nalizacije.

7. Pogodbena vrednost: 46,705.330,20
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 50,027.625,50 SIT in 46,705.330,20
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 34-35/2000, z dne 21. 4. 2000.

Občina Ribnica

Ob-29957
1. Naročnik, poštni naslov: Restavrator-

ski center Republike Slovnije, Plečnikov trg
2, Ljubljana, tel. 061/2343100, faks
2343176.

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

3. Datum izbire: 7. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: v razpisnem
roku nismo prejeli nobene ponudbe.

5., 6., 7., 8. 
9. Število prejetih ponudb: nobena.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39, Ob-27185 z dne 12. 5.
2000,

Restavratorski center RS

Ob-29979
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Loš-

ki Potok, Hrib 17, Loški Potok.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
z izvedenim javnim razpisom za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena (50%), reference (30%),
fiksnost cen (10%), dosedanje izkušnje
(10%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje, d.d., Vipavska c.
3, Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: večja vzdrževalna de-
la na lokalnih cestah in javnih poteh v
Občini Loški Potok v letu 2000.

7. Pogodbena vrednost: 58,218.903 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 66,577.376 SIT, 58,218.903 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-25426.

Občina Loški Potok

Št. 42/2000 Ob-29978
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna obči-

na Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Ce-
lje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
z izvedenim javnim razpisom za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 6. 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: Ceste mostovi Celje, d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija Parti-
zanske ceste na odseku Lisce–Petriček.

7. Pogodbena vrednost: 11,195.596
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,726.426,60 SIT in 11,195.596 SIT.
11., 12.
Datum in številka objave razpisa v Urad-

nem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000, Ob-27159.
Razvojni center Inženiringi Celje, d.o.o.

Št. 01404 Ob-30107
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 brez omej-
tiev.

3. Datum izbire: 9. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 60%, reference 40%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Sortima, d.o.o., Koroška c.
118, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja pošte Pe-
trovče.

7. Pogodbena vrednost:
19,282.252,14 SIT z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,946.447 SIT, 19,282.252,14 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000,
Ob-26692.

Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

Ob-30108
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Rib-

nica, Gorenjska cesta 3, Ribnica.
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): ponudbena cena, plačilni pogoji,
rok izgradnje reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, d.d., Ljubljanska 47, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vodovod Kot–Jurjevi-
ca–Breže–visoka cona.

7. Pogodbena vrednost: 20,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 48,968.680,50 SIT, 48,058.178 SIT.
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000.

Občina Ribnica

Št. 41405/0004/2000 040001 Ob-30167
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Oddelek za družbne dejavno-
sti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.

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

3. Datum izbire: 30. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: gradbeništvo, prevozi in me-
hanizacija – Ivan Štrukelj, s.p., Mariborska
33, Zg. Polskava.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova objekta za
potrebe Svetovalnega centra za otroke,
mladostnike in starše Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 14,849.374,54
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 9,916.000
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,083.953,52 SIT, 14,849.374,54
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. 34-35, Ob-25986 z dne 21. 4.
2000.

Mestna občina Maribor

Ob-30240
1. Naročnik, poštni naslov:  Občina Br-

da, Trg 25. maja 2, Dobrovo, tel. 065/135
10 35.

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

3. Datum izbire: 5. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, pla-
čilni pogoji, strokovna in tehnična opremlje-
nost, izbrani ponudnik je najbolj ustrezal na-
vedenim merilom.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Euroinvest, d.o.o., projekti-
ranje, gradnje, inženiring, Bazoviška 4, No-
va Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnovitvena dela ob-
jekta Šmartno 38, gradbeno obrtniška
dela, Šmartno.

7. Pogodbena vrednost: 15,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajal-
cev ne bo.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,047.198,73 SIT, 15,000.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000.

Občina Brda

Ob-30241
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Br-

da, Trg 25. maja 2, Dobrovo, tel.
065/135 10 35.

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

3. Datum izbire: 5. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, pla-
čilni pogoji, strokovna in tehnična opremlje-
nost: izbrani ponudnik je najbolj ustrezal na-
vedenim merilom.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Obrtnik Obrtna zadruga,
z.o.o., Cankarjeva ul. 62, Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija objek-
ta Šmartno 35, Šmartno.

7. Pogodbena vrednost: 15,882.424,16
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajal-
cev ne bo.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,627.282,68 SIT, 15,882.424,16
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000.

Občina Brda

Ob-30242
1. Naročnik, poštni naslov:  Občina Br-

da, Trg 25. maja 2, Dobrovo, tel. 065/135
10 35.

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

3. Datum izbire: 5. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, pla-
čilni pogoji, strokovna in tehnična opremlje-
nost, izbrani ponudnik je najbolj ustrezal na-
vedenim merilom.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Gorica, splošno grad-
beno podjetje Gorica, Erjavčeva ul. 19, No-
va Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnovitvena dela ob-
jekta Domačija Medana 51 v Medani,
gradbeno obrtniška in instalacijska de-
la.

7. Pogodbena vrednost: 20,105.740
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajal-
cev ne bo.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,853.080 SIT, 20,105.740 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000.

Občina Brda

Št. 403-07-01/000-07-09 Ob-30243
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ljub-

no, Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, plačilni pogoji
in rok dokončanja del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vegrad, d.d., Prešernova
9a, Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  gradnja prizidka os-
novne šole in adaptacija vrtca.

7. Pogodbena vrednost: 132,155.566
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 160,804.753 SIT, 132,155.566 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.

Občina Ljubno

Št. 351-06-64/99 Ob-30248
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 4. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javni razpis je uspel v sklopu B.
Posamezna dela – elektroinstalacijska de-
la, kjer so bile odločujoče merilo za izbor
reference in sklopu C. Tehnično varovanje,
kjer sta bili odločujoči merili za izbor plačilni
rok in cena.

Javni razpis ni uspel v A. točki. Vsa dela
razen tehničnega varovanja, ker je le en
ponudnik dosegel 70% in več možnih točk.
Prav tako je le en ponudnik dosegel 70% in
več možnih točk v sklopih B. Posamezna
dela – slikopleskarska dela, B. Posamezna
dela – strojne instalacije in B. Posamezna
dela – klimatizacija. V sklopih B. Posamez-
na dela – krovska dela in B. Posamezna
dela – kleparska dela je bila predložena
samo ena ponudba, ki pa je bila izločena
skladno z izločitvenimi kriteriji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

B) Posamezna dela – elektroinstalacij-
ska dela; Arba plus, d.o.o., in Elektrotehni-
ka Jože Milošič, s.p.,

C) Tehnično varovanje: G7 Družba za va-
rovanje, d.o.o., Zarja elektronika, d.o.o.,
VTZ, d.o.o., in Sintal, d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: priznanje sposobno-
sti za elektroinstalacijska dela in tehnič-
no varovanje.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 41.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
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B) posamezna dela – elektroinstalacijska
dela: 1,195.612 SIT, 809.900 SIT,

C) tehnično varovanje: 1,856.193 SIT,
1,133.223 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 4-5 z dne 21. 1. 2000
pod št. 19048.

13.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 961-7/00 Ob-30168
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Re-

publike Slovenije za zaposlovanje, Glinška
ulica 12, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih; in sicer:

1. ponudbene cene:
– višina,
– fiksnost cen.
Najnižja ponudbena cena se točkuje s

100 točkami, za vsakih 50.000 SIT nad naj-
nižjo ponudbeno ceno se odšteje 1 točka;

2. plačilo (vrednosti za vsakih 5 dni
daljši plačilni rok):

– od 30 do 35 dni: 20 točk,
– od 35 do 40 dni: 30 točk,
– od 40 do 45 dni: 40 točk,
– od 45 do 50 dni: 50 točk,
– od 50 do 55 dni: 60 točk,
– od 55 do 60 dni: 70 točk,
– od 60 do 65 dni: 80 točk,
– od 65 do 70 dni: 90 točk,
– nad 70 dni: 100 točk;
3. dodatne ugodnosti: vrednotijo se

druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi na-
ročniku. Število točk po tej postavki je mak-
simalno 30 točk po oceni strokovne
komisije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Granit, d.d., Slovenska Bi-
strica, Titova c. 87.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: delna prenova po-
slovnih prostorov in dobava ter montaža
pisarniške in računalniške opreme Za-
voda RS za zaposlovanje, Gregorčičeva
15, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 16,078.095,95
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,223.707,27 SIT, 16,078.095,95
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000, Ob-26795.

Zavod RS za zaposlovanje

Ob-30205
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

podjetje Velenje d.o.o., Koroška 37 b,
3320 Velenje, št. telefaksa 03/896-11-27,
št. tel. 03/896-11-00.

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

3. Datum izbire: 16. maj 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: PUV, Nizke in vodne grad-
nje, Celje d.d., Lava 11, p.p. 428, 3001
Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba kanalizacije
Šmartno ob Paki, I. faza (II. in III. etapa).

7. Pogodbena vrednost: 41,071.091
SIT vključno z 19% DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46,491.422 SIT vključno z 19% DDV,
36,100.060,75 SIT vključno z 19% DDV.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000, št. objave
razpisa 24355.

Komunalno podjetje Velenje,
d.o.o., Velenje

Ob-30206
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

podjetje Velenje d.o.o., Koroška 37 b,
3320 Velenje, št. telefaksa 03/896-11-27,
št. tel. 03/896-11-00.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za izvedbo rekon-
strukcije izolacije in podporja na magi-
stralnem vročevodu CEP-TEŠ III./A faza.

3. Datum izbire: 9. junij 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za fazo dela a in b je prispela
samo ena ponudba, zato javni razpis ni us-
pel.

5., 6. , 7., 8.
9. Število prejetih ponudb:
– faza dela a: 1 ponudba,
– faza dela b: 1 ponudba,
– faza dela c: 3 ponudbe,
– faza dela d: 2 ponudbi,
– faza dela e: 2 ponudbi.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 42 z dne 19. 5. 2000, št. objave
razpisa 27878.

Komunalno podjetje Velenje,
d.o.o., Velenje

Št. 60-1936/00 Ob-30237
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: 6. 6. 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:
Usposobljenost ponudnika se bo pre-

verjala na osnovi izjav ponudnika, ki jih mo-
ra priložiti k ponudbi po 1. do 5. in po 7.
točki 4. člena odredbe ter na osnovi prilog
k navedenim izjavam.

6. Sposobnost ponudnika:
Sposobnost ponudnika se bo prever-

jala na osnovi 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 sodelo-
vanja z njimi, mora k ponudbi priložiti podi-
zvajalske pogodbe oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju in zgoraj navedene pri-
loge po seznamu tudi za podizvajalce.

7. Zakon o graditvi objektov:
– izpolnjevanje pogojev po zakonu o

graditvi objektov - ostaja v postopku oddaje
naročila,

– neizpolnjevanje pogojev po zakonu
o graditvi objektov - izločen iz postopka od-
daje naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Novograd d.o.o., Novo me-
sto, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda
Cviblje, Dolenjske Toplice.

7. Pogodbena vrednost: 36,434.519
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,411.818,37 SIT, 36,434.519 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 34-35/00 z dne 21. 4. 2000,
Ob-25982.

Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Novo mesto
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Ob-30239
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 6. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

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: sanacija vozišča na
avtocesti A2 na odseku 2 in 602 Vrba -
Hrušica.

7. Pogodbena vrednost:
58,527.288,74 SIT.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 89,268.144,88 SIT, 58,527.288,74
SIT.

11., 12. 
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: javni raz-
pis je bil objavljen dne 24. 3. 2000 pod št.
Ob-24071.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 338/00 Ob-29837
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pol-

zela, Polzela 8, 3313 Polzela.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: (3. člen ZJN): javni razpis za izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je dosegel naj-
večje število točk po objavljenih merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: PEMI avto šola in pre-
vozi d.o.o. , Breg 72/a, 3313 Polzela.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje prevoza šoloobveznih otrok v Ob-
čini Polzela za šol. l. 2000/2001, 2001/
2002 in 2002/2003.

7. Pogodbene vrednost: za šol. l. 2000/
2001 - 13,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be za relacijo:
I. 32.000 SIT, 26.180 SIT;

II. 34.000 SIT, 29.750 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št. 31 z
dne 7. 4. 2000.

Občina Polzela

Št. 032-3/00-41 Ob-29839
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za zdravstvo – Urad za kemikalije Republike
Slovenije, Breg 14, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 6. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: upošte-

vana so bila merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji:

a) funkcionalnost (do 10 točk),
b) cena ponujene rešitve (do 20 točk),
c) ponudnikov sistem kakovosti (do 10

točk),
d) odprtost in povezljivost (do 10 točk),
e) opremljenost podjetja in kadrovska za-

sedba (do 15 točk),
f) reference ponudnika (do 15 točk),
g) razpoložljivost (do 10 točk),
h) dokumentacija (do 5 točk),
i) rok izdelave in zagona programske

opreme (do 5 točk).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SRC.SI, d.o.o., Tržaška ce-
sta 116, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va računalniških programskih aplikacij
za potrebe Informacijskega sistema za
kemikalije, Programske aplikacije ISK –
1. del.

7. Pogodbena vrednost: 7,813.242,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,813.242,50 SIT, 6,982.866,41 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za zdravstvo
Urad za kemikalije RS

Ob-29845
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, Celje.

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 – uteme-

ljitev: merila: cena 80%, garancija 10%, re-
ference 10% in dodatne  ugodnosti 5%.

Utemeljitev: Izbrani izvajalec je dosegel
najvišje število točk po objavljenih merilih in
kriterijih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Lesnina MG Oprema,
d.d., Parmova 53, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: naba-
va pisarniške opreme.

7. Pogodbena vrednost: 6,137.187 SIT,
v ceni je obračunan DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,810.573,17 SIT, 4,906.644 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 29 z dne
31. 3. 2000.

Mestna občina Celje

Št. 351-03-1/00-4 Ob-29981
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 5. 2000.
4. Merila za dodelitve naročila: merila iz

razpisne dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Projektivni biro 91, Sodna
25, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va investicijskega programa z dokumen-
tom identifikacije investicijskega projek-
ta in projektne dokumentacije PGD in PZI
za rekonstrukcijo in prizidek OŠ Ljudski
vrt, podružnična šola Grajena pri Ptuju.

7. Pogodbena vrednost: 5,950.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najnižja: 5,400.000 SIT, najvišja:
9,282.000 SIT.

11., 12., 13.
Mestna občina Ptuj

Št. 90315-2/2000-32 Ob-29983
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: 29. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: naloga 3.1.: Geomer,
d.o.o., Hotimirova 19, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
3.1. sanacija zemljiškega katastra

»Bistrica«.
7. Pogodbena vrednost: naloga 3.1.:

2,725.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Geodetska uprava RS

Št. 90315-2/2000-31 Ob-29984
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: 29. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): velja za vse razpisane naloge
enako, in sicer:
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– 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.: Geodetski za-
vod Celje, d.o.o., Ulica XIV. divizije 10,
3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
3.1. sanacija zemljiškega katastra

»Sevnica«.
7. Pogodbena vrednost: naloga 3.1.:

2,880.000 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 ponud-
be: naloga 3.1.: 4,200.000 SIT,
2,880.000 SIT.

11., 12.
Geodetska uprava RS

Ob-30007
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija za

radioaktivne odpadke, Ljubljana, Parmova
53.

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

3. Datum izbire: 2. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
a) Osnovna merila:
– reference izvajanja tovrstnih del – vred-

nost merila: 30 točk (30/100),
– vsebinska predstavitev ponudbe –

vrednost merila: 25 točk (25/100),
– celovitost ponudbe – vrednost merila:

20 točk (20/100),
– ponudbena cena – vrednost merila:

15 točk (15/100),
– rok izvedbe – vrednost merila: 10 točk

(10/100).
b) Dodatno merilo:
– vrednost merila: – (minus) 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Urbanistični inštitut RS, Tr-
novski pristan 2, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va “Študije vplivov odlagališča NSRAO
na lokalni in regionalni razvoj”.

7. Pogodbena vrednost: 2,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,677.500 SIT, 2,500.000 SIT.
11., 12.

Agencija za radioaktivne odpadke

Ob-30010
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lo-

vrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, Lovrenc na
Pohorju, tel. 062/675-160, faks 676-062.

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

3. Datum izbire: 6. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najcenejša ponudbena vrednost
popisa vzdrževalnih del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gozdno gospodarstvo Mari-
bor, d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdr-
ževanje gozdnih cest na območju obči-
ne Lovrenc na Pohorju za leto 2000–
2003.

7. Pogodbena vrednost: 8,795.999 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:56,9% oziro-
ma 2,419.412 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,813.153 SIT, 8,795.999 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 42 z dne 19. 5.2000,
Št. 344-06-001/00.

Občina Lovrenc na Pohorju

Ob-30121
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro

Gorenjska, d.d., Bleiweisova c. 6, 4000
Kranj, faks 064/211-362.

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

3. Datum izbire: 5. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena - 65%,
– potrjene reference za projektiranje

RTP 110/20 kV v klasični izvedbi doma in v
tujini - 10%,

– potrjene reference za projektiranje
RTP 110/20 kV v GIS izvedbi doma in v
tujini - 5%,

– rok izdelave projektne dokumentacije
- 20%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IBE, d.d., svetovanje, pro-
jektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije za RTP
110/20/6,3 kV Medvode.

7. Pogodbena vrednost: 27,703.200
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32,765.579 SIT, 26,775.000 SIT.
11., 12., 13.

Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

Št. 90505-1/2000-14 Ob-30136
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: 14. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); velja za vse razpisane naloge
enako in sicer:

– cena storitev,
– izvedbeni roki,
– usposobljenost za razpisane naloge,

– izkušnje na tem področju,
– opremljenost (strojna in programska),
– ugodnosti,
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: naloga a), b) in c) Geodetski
zavod Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
a) terenska in pisarniška dela na dr-

žavni meji z Italijo,
b) terenska in pisarniška dela na dr-

žavni meji z Avstrijo,
c) terenska in pisarniška dela na dr-

žavni meji z Madžarsko.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga a) 5,800.423 SIT,
– naloga b) 11,272.946 SIT,
– naloga c) 2,860.445 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.
9. Število prejetih ponudb: za nalogi pod

a) in c) so bile prejete po štiri ponudbe; za
nalogo pod b) so bile tri ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be (povprečen strošek na mejnik):

– naloga a): 42.666 SIT, 12.628 SIT,
– naloga b): 14.590 SIT, 12.628 SIT,
– naloga c): 42.666 SIT, 12.628 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12.

Geodetska uprava RS

Ob-30244
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, Izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

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

3. Datum izbire: 6. 6. 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: Projekt d.o.o., Kidričeva 9a,
5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va investicijskega programa za rekon-
strukcijo Mariborske ceste v Celju, 3.
etapa.

7. Pogodbena vrednost: 970.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,416.100 SIT, 970.000 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 2.0.-3120/00 Ob-30245
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d. – Sekcija SVTK Ljubljana,
Trg OF 7, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 30. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila merila, ki so
bila podana v razpisnih pogojih, izbrani izva-
jalec pa je ponudil ugodnost daljšega roka
plačila – 75 dni in najnižjo ceno.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tegrad, d.d., Kamniška 41,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  doba-
va in montaža samonosilnega kabla v
dolžini 9.800 m.

7. Pogodbena vrednost: 13,681.828,65
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani po-
nudnik bo vsa dela opravil sam, brez podi-
zvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

17,856.996,01 SIT, 13,681.828,65 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po-
stopek je potekal v skladu z zakonom o
javnih naročilih.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

Slovenske železnice, d.d. – Sekcija
SVTK Ljubljana

Št. 20 Ob-30247
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 8. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik izvajalca ni izbral, ker
javni razpis za izdelavo projektov PGD, PZR
in PZI za razširitev odlagališča nenevarnih
odpadkov na območje podaljšanega IV. in V.
odlagalnega polja novega dela odlagališča
komunalnih odpadkov Barje v Ljubljani (JR S
5/00, maj 2000, Uradni list RS št. 41-42
19. 5. 2000, stran 4076, številka objave
Ob-27916) ni uspel, ker na javni razpis nista
prispeli vsaj dve veljavni ponudbi.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-

va projektov PGD, PZR in PZI za razširi-
tev odlagališča nenevarnih odpadkov na
območje podaljšanega IV. in V. odlagal-
nega polja novega dela odlagališča ko-
munalnih odpadkov Barje v Ljubljani (JR
S5/00, maj 2000).

7., 8.,
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.,

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. 404-08-236/2000 Ob-30207
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo Republike Slovenije, Kardelje-
va ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: postopek od-
daje javnega naročila je bil izveden v skladu
s 3. točko prvega odstavka 55. člena zako-
na o javnih naročilih zato, ker je za izvedbo
javnega naročila usposobljen samo en po-
nudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo, ustreznimi strokovnimi kadri in s
pravicami intelektualne lastnine, saj gre za
dokumente NATO-ve agencije NAMSA-e, ki
podpirajo projekt kodifikacije Ministrstva za
obrambo RS.

3. Datum izbire: 12. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je bil izbran na podlagi
3. točke prvega odstavka 55. člena zakona
o javnih naročilih zato, ker je edini, ki je za
izvedbo javnega naročila usposobljen, saj
samo on razpolaga z zahtevano tehnično
opremo, ustreznimi strokovnimi kadri in s

pravicami intelektualne lastnine. Gre namreč
za dokumente NATO-ve agencije NAMSA-e,
ki podpirajo projekt kodifikacije Ministrstva
za obrambo RS.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: NATO Maintenance and
Supply Agency (NAMSA), L-8302 Capellen
GD/Luxembourg.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za obram-
bo RS, ULO, Oddelek za standardizacijo,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dokumentacija od Natio-
nal Codification Bureau.

7. Pogodbena vrednost: 60.000 LUF.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 60.000 LUF.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-237/2000 Ob-30209
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo Republike Slovenije, Kardelje-
va ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: postopek od-
daje javnega naročila je bil izveden v skladu
s 3. točko prvega odstavka 55. člena zako-
na o javnih naročilih zato:

1. ker je izbrani izvajalec za področje
države Slovenije za tovrstne proizvode
pooblaščeni distributor tujega proizvajalca
Hewlett-Packard Europe, Multi-Country
Operations, Rue de Veyrot 39, Meyrin 1,
Geneva, kar je dokumentiral z notarsko ove-
rovljenim dokumentom in

2. ker navedena testna naprava pod-
jetja Hewlett-Packard po strokovni utemelji-
tvi predlagatelja javnega naročila edina us-
treza specifikacijam testne naprave “RPM
limit detector test set”, ki jo naročnik že ima
in uporablja. Frequency Counter predstav-
lja dopolnilni del opreme, brez katerega
“RPM limit detector test set” ne more delo-
vati. Napravo naročnik nujno potrebuje za
redne servisne preglede helikopterjev
B-412 v skladu s predpisi o sistemu vzdrže-
vanja in o varnosti letenja.

3. Datum izbire: 12. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je bil izbran na podlagi
3. točke prvega odstavka 55. člena zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) zato:

– ker navedena testna naprava podjetja
Hewlett-Packard po strokovni utemeljitvi ne-
posrednega uporabnika edina ustreza spe-
cifikacijam testne naprave “RPM limit de-
tector test set”, ki jo naročnik že ima in
uporablja; Frequency Counter predstavlja
dopolnilni del opreme, brez katerega “RPM
limit detector test set” ne more delovati in

– ker je izbrani izvajalec javnega naroči-
la za področje države Slovenije za tovrstne
proizvode pooblaščeni distributor tujega
proizvajalca Hewlett-Packard Europe, Mul-
ti-Country Operations, Rue de Veyrot 39,
Meyrin 1, Geneva, kar je dokumentiral z
notarsko overovljenim dokumentom.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hermes Plus, d.d., Raču-
nalniški in merilni sistemi, Šlandrova 2, Ljub-
ljana.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za obram-
bo RS, Skladišče Šentvid, Ljubljana.

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

Vrsta blaga Merska Količina
Poz. Model opc. Originalni naziv opreme enota

1. 53132A 225 MHz universal counter, 12 digits/s kos 1
53132A 010 High stability oven timebase kos 1
53132A ABA U.S. – English localization kos 1

2. 34812A HP BenchLink Meter Software kos 1
34812A ABA U.S. – English localization kos 1

3. 82341D High-perf HP-IB Interface for Win95 kos 1
4. 10833B HP-IB Cable, 2 meter kos 1
5. 34131A Basic Instrument Transit Case kos 1

7. Pogodbena vrednost: 1,401.715,22
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,401.715,22 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše infor-
macije o postopku izbire izvajalca: postopek
oddaje javnega naročila je bil za nekaj mese-
cev prekinjen, ker ni bilo na razpolago prvot-
no sicer planiranih proračunskih sredstev.

Ministrstvo za obrambo
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Št. 404-08-235/2000 Ob-30216
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo Republike Slovenije, Kardelje-
va ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: postopek od-
daje javnega naročila je bil izveden v skladu
s 3. točko prvega odstavka 55. člena zako-
na o javnih naročilih zato, ker v skladu z
izjavo Gospodarske zbornice Slovenije za
izdelavo proizvoda, ki je predmet tega jav-
nega naročila, izpolnjuje pogoje iz 3. točke
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih samo en izvajalec.

3. Datum izbire: 12. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je bil izbran na podlagi
3. točke prvega odstavka 55. člena zakona
o javnih naročilih zato, ker v skladu z izjavo
Gospodarske zbornice Slovenije edini iz-

Vrsta blaga in/ali storitve Merska Koli-
enota čina

1 2 3

1. Nove jeklenke, napolnjene
s 13 m3 plina inergena kos 14
2. Napolnitev starih jeklenk
z inergenom kos 11
3. Prevoz jeklenk iz Ljubljane
do Kölna in nazaj kos 11

7. Pogodbena vrednost: 4,021.871,56
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,021.871,56 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po-
stopek oddaje javnega naročila je bil za ne-
kaj mesecev prekinjen, ker ni bilo na razpo-
lago (prvotno sicer planiranih) proračunskih
sredstev.

Ministrstvo za obrambo

Št. 8113/1676/2000 Ob-30000
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, telefaks 061/174-27-17.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: javno naročilo
za izbiro izvajalca v skladu s 3. točko 55,
člena ZJN za dobavo preizkusne merilne
naprave OMICRON CMC 156.

3. Datum izbire: 31. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini uspo-
sobljen v RS izvesti naročilo v zahtevanem
obsegu, kvaliteti in roku.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Diveco, d.o.o., Dunajska
51, 1000 Ljubljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava preizkusne meril-
ne naprave OMICRON CMC 156.

7. Pogodbena vrednost: 13,556.442,40
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,556.442,40 SIT, 13,556.442,40
SIT.

11.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ob-30001
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jo-

žef Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 4. točka prve-
ga odstavka 55. in 56. člena zakona o jav-
nih naročilih.

3. Datum izbire: 5. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini dobavitelj zahtevane konfi-
guracije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gebrüder HAAKE GmbH,
Dieselstrasse 4, Karlsruhe.

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

trebno dobaviti: raziskovalna oprema vi-

polnjuje pogoje iz 3. točke prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih za izde-
lavo proizvoda, ki je predmet tega javnega
naročila. Pri tem je Gospodarska zbornica
Slovenije očitno upoštevala, da je ta ponud-
nik za naročnika že predhodno razvil ta pro-
izvod in mu ga je doslej tudi nekajkrat doba-
vil. Za uporabnika proizvoda, to je univerzal-
nega vozička tipa VT-2.0 za prevoz letalske
oborožitve pa je bistvenega pomena, da so
vsi vozički med seboj kompatibilni in za-
menljivi.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: TiPS, proizvodno in trgov-
sko podjetje, Leskovec pri Krškem, d.o.o.,
MDB 15, 8273 Leskovec pri Krškem.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za obram-
bo RS, 15. brigada vojnega letalstva, Letal-
sko tehnična služba, Brnik.

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

Vrsta blaga Merska Količina
enota

Voziček za prevoz tovora tip VT-2.0, nosilnost maks. 2 t,
izdelan po dokumentaciji TIPS, d.o.o., št. 29000000, kos 3
z naslednjimi osnovnimi karakteristikami:
– ima nosilno osnovno ogrodje z vgrajenima dvema osema. Osi
sta fiksni. Krmiljenje je izdelano na prvi (prednji) osi po
principu osnih krakov. Vlečni drog učinkuje preko veznih
drogov na osne krake;
– tovorni prostor je nameščen na glavno nosilno ogrodje. Vzdolž
tovornega prostora so nameščeni nosilni valjčki za lažji
transport tovorov z enega roba tovornega prostora na mesto
priveza;
– za privez tovora so na voljo 4 kosi povezovalnih trakov širine
50 mm s kljukami in napravo za zategovanje. Trakovi se
zapnejo za zapenjalne izvrtine na podu vozička;
– aluminijaste stranice, zaščitene z gumijasto oblogo, tvorijo
zaščiten tovorni prostor;
– voziček je pripravljen za povezovanje v kompozicijo.

7. Pogodbena vrednost: 4,479.100,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,479.100,50 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po-
stopek oddaje javnega naročila je bil za ne-
kaj mesecev prekinjen, ker ni bilo na razpo-
lago (prvotno sicer planiranih) proračunskih
sredstev.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-238/2000 Ob-30218
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo Republike Slovenije, Kardelje-
va ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: postopek od-
daje javnega naročila je bil izveden v skladu
s 3. točko prvega odstavka 55. člena zako-
na o javnih naročilih zato, ker ima nemško
podjetje Total Walther GmbH, Feuerschutz
und Sicherheit, Waltherstrasse 51, 51069
Köln, ki nudi inergen sistem gašenja, na
slovenskem tržiču samo enega izključnega
zastopnika. Le-ta je zaradi tega edini, ki lah-
ko izvede to javno naročilo za naročnika.

3. Datum izbire: 5. 11. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): ponudnik je bil izbran na podlagi
3. točke prvega odstavka 55. člena zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) zato,
ker je izključni zastopnik nemškega podjet-
ja Total Walther GmbH, Feuerschutz und
Sicherheit, Waltherstrasse 51, 51069 Köln,
in je zaradi tega na našem tržišču edini, ki
nudi inergen sistem gašenja, ki ustreza po-
trebam in zahtevam predlagatelja javnega
naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: podjetje Webo, d.o.o., Eko-
logija, požarna varnost in civilna zaščita, Kar-
deljeva pl. 11/a, 1113 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave:
– za 14 novih jeklenk: Ministrstvo za

obrambo RS, Telekomunikacijski objekt
Boč in

– za 11 starih jeklenk: Ministrstvo za
obrambo RS, Telekomunikacijski objekt
Krim, s tem, da prodajalec prevzame praz-
ne jeklenke v Telekomunikacijskem objektu
Boč.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prodajalec bo kupcu izročil
v last in posest naslednje blago in zanj opra-
vil naslednje storitve:
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sokotemperaturni rotacijski viskozime-
ter, subvencionirana s strani MZT v okvi-
ru paketa X pod zap. št. 235,26.

7. Pogodbena vrednost: 27,663.114 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11.

Institut “Jožef Stafan”

Št. 404-08-234/2000 Ob-30002
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo Republike Slovenije, Kardelje-
va ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: postopek oddaje
javnega naročila je bil izveden v skladu s 3.
točko prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih zato, ker je v skladu z izjavo
Gospodarske zbornice Slovenije podjetje
TAB – Tovarna akumulatorskih baterij, d.d.,
Polena 6, 2392 Mežica, v okviru Združenja
za elektroindustrijo GZS edini proizvajalec
tankovskih baterij in baterij za borbena vozila
tip BT 55 (12V/140Ah) v Republiki Sloveniji.

3. Datum izbire: 5. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je bil izbran na podlagi
3. točke prvega odstavka 55. člena zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) zato,
ker je v skladu z izjavo Gospodarske zborni-
ce Slovenije podjetje TAB – Tovarna aku-
mulatorskih baterij, d.d., Polena 6, 2392
Mežica, v okviru Združenja za elektroindu-
strijo GZS edini proizvajalec tankovskih ba-
terij in baterij za borbena vozila tip BT 55
(12V/140Ah) v Republiki Sloveniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: TAB – Tovarna akumulator-
skih baterij, d.d., Rudnik Mežica, Polena 6,
2392 Mežica, Slovenija.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za obram-
bo RS, Skladišče Šentvid, Ljubljana.

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

Svinčevi startni akumulatorji Količina
za bojna vozila in havbice 1

1. 140 Ah 12 V, nenalit, priključka
na strani z nav. matico, ident.
šifra: 8641 56 kosov
2. 140 Ah 12 V, priključka na
strani z izvrtino, ident.
šifra: 8030 68 kosov
3. 120 Ah 12 V, dim 285 × 267 × 230,
priključ. diagonalno,
ident. šifra: 8642 24 kosov,
4. Elektrolit 1.332 litrov
5. PVC baloni po 60 litrov 23 kosov

7. Pogodbena vrednost: 9,879.659,65
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,879.659,65 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 711-003/00 Ob-30135
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 3. točka, prvi
odstavek.

3. Datum izbire: 29.5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): zanesljivost delovanja, varnost nadzo-
ra zračnega prometa, dosedanja oprema.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: COMSOFT GmbH, Wachhaus-
strasse 5a, D-76227 Karlsruhe, Germany.

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

trebno dobaviti: nadgradnja sistema za
nadzor in vodenje zračnega prometa
(LAS) – instalacija RPX Track Server,
vključujoč nadzorni in upravljalni sistem
ter funkcionalno razširitev.

7. Pogodbena vrednost: 334.935 EUR.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila gradbenih del

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 60/2000 Ob-30079
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 19. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je bilo oddano na
podlagi ugotovitve, da je Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gos-
podarske javne službe in promet, Trg MBD
7, Ljubljana, objavila javni razpis za oddajo
ponudbe za gradnjo nove povezovalne ce-
ste med Zaloško in Toplarniško cesto (Ur. l.
RS, št. 59/97 z dne, 26. 9. 1997).

V skladu z razpisno dokumentacijo so
bila razpisana poleg cestno gradbenih del
tudi vsa dela v zvezi z ureditvijo komunalne
infrastrukture, ki so obveznost Mestne obči-
ne Ljubljana, prav tako je bila v razpisni do-
kumentaciji zajeta tudi obnova vodovoda
“V2“ - NL DN 300, katerega naj bi financira-
lo JP Vodovod-Kanalizacija.

V analizi je ločeno prikazana ponudbena
cena za dela, ki jih bo financirala občina
Ljubljana (program A) in cena za obnovo
vodovoda DN 300 (program B), za katera
bo sredstva zagotovilo JP Vodovod - Kanali-
zacija.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KPL, d.d., Tbilisijska 61,
1001 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda v
križišču Zaloške in Toplarniške.

7. Pogodbena vrednost: 5,420.815,20
SIT (z vključenim DDV).

8., 9., 10., 11., 12.
Javno podjetje

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 69/2000 Ob-30080
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 24. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je bilo oddano na
podlagi ugotovitve, da je Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za stavb-
na zemljišča, Tomšičeva 6, Ljubljana, izve-
del javni razpis za oddajo del izgradnje ka-
nalizacije in obnove vodovoda v Tacnu, po
Rocenski ul., Šturmovi ul., Thumovi ul., Seu-
nigovi ul, J. Rožiča in Pot k studencu.

V analizi je ločeno prikazana ponudbena
cena za obnovo vodovoda, za katera bo
sredstva kot investitor zagotovilo JP Vodo-
vod - Kanalizacija.

Glede na pristop k izbiri izvajalca in pod-
pisu izvajalske pogodbe po preteku opcij-
skega roka, je upoštevan na ponudbeno
ceno indeks podražitev od preteka opcij-
skega roka do 31. 3. 2000 in DDV.

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: zamenjava vodovoda
– dela KS Tacen.

7. Pogodbena vrednost: 47,529.663,47
SIT (vključno z DDV).

8., 9., 10., 11., 12.
Javno podjetje

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

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

Popravek
V objavi naročila brez predhodne objave

javnega razpisa Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Urada za standardizacijo in me-
roslovje, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28811, Št.
5350-3/00-26 se 6. točka pravilno glasi:

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje ob-
veznosti nosilca nacionalnega etalona eno-
te za termodinamično temperaturo.
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Popravek
V objavi naročila brez predhodne objave

javnega razpisa za opravljanje dejavnosti in
izpolnjevanje obveznosti nosilca nacional-
nega etalona enote za čas in frekvenco,
Ministrstva za znanost in tehnologijo, Urada
RS za standardizacijo, objavljenega v Urad-
nem listu RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000,
Ob-28812, Št. 5350-4/00-26 se 2. točka
pravilno glasi:

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 čas in frek-
venca po posameznih pravnih osebah v Re-
publiki Sloveniji je pokazala, da je v smislu
tretje točke prvega odstavka 55. člena za-
kona 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 čas in frekvenco za nacionalni eta-
lon.

Uredništvo

Popravek
V objavi naročila brez predhodne objave

javnega razpisa za opravljanje dejavnosti in
izpolnjevanje obveznosti nosilca nacional-
nega etalona enote za električni tok, Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Urada RS
za standardizacijo, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-
28813, Št. 5350-2/00-26 se 2. točka in v
4. točki Utemeljitev izbire pravilno glasita:

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 električni tok
po posameznih pravnih osebah v Republiki
Sloveniji je pokazala, da je v smislu tretje
točke prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97)
usposobljen en sam kandidat, ki edini izpol-
njuje vse pogoje za izvajanje dejavnosti in
izpolnjevanje obveznosti nosilca nacional-
nega etalona, za kar mu je bila v skladu s 4.
členom odredbe o nacionalnih etalonih iz-
dana tudi odločba o priznanju etalona za
električni tok za nacionalni etalon.

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
električni tok za nacionalni etalon, za kar
mu je bila v skladu s 4. členom odredbe o
nacionalnih etalonih, izdana tudi odločba o
priznanju etalona za električni tok za na-
cionalni etalon. Zato je urad dne 21. 4.
2000 sprejel sklep o oddaji javnega naroči-
la brez javnega razpisa Slovenskemu insti-
tutu za kakovost in meroslovje, Tržaška ce-
sta 2, Ljubljana, za opravljanje dejavnosti in
izpolnjevanje obveznosti nosilca nacional-
nega etalona enote za električni tok.

Uredništvo

Popravek
V objavi naročila brez predhodne objave

javnega razpisa za opravljanje dejavnosti in
izpolnjevanje obveznosti nosilca nacinalne-
ga etalona enote za dolžino, Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Urada RS za stan-
dardizacijo, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28814,
Št. 5350-1/00-26 se 2. točka in v 4. točki
Utemeljitev izbire pravilno glasita:

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 dolžina po
posameznih pravnih osebah v Republiki Slo-
veniji je pokazala, da je v smislu tretje točke
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) uspo-
sobljen en sam kandidat, ki edini izpolnjuje
vse pogoje za izvajanje dejavnosti in izpol-
njevanje obveznosti nosilca nacionalnega
etalona, za kar mu je bila v skladu s 4.
členom odredbe o nacionalnih etalonih iz-
dana tudi odločba o priznanju etalona dolži-
ne za nacionalni etalon.

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 dolžine za nacio-
nalni etalon, za kar mu je bila v skladu s 4.
členom odredbe o nacionalnih etalonih, iz-
dana tudi odločba o priznanju etalona dolži-
ne za nacionalni etalon. Zato je urad dne
21. 4. 2000 sprejel sklep o oddaji javnega
naročila brez javnega razpisa Univerzi v Ma-
riboru, Fakulteti za strojništvo, Laboratoriju
za tehnološke meritve, za opravljanje dejav-
nosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca na-
cionalnega etalona enote za dolžino.

Uredništvo

Št. 947-02-25/2000 Ob-29990
1. Naročnik, poštni naslov: Statistični

urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 5. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani izvajalec je edini, ki je
usposobljen za izvedbo naročila, razpolaga
z ustreznimi strokovnimi kadri. Metoda oce-
ne rastlinske pridelave je subjektivna, kar
pomeni, da ocenjevalec oceni pridelek na
podlagi lastnega opazovanja. Za dobro oce-
no pridelka je potrebno strokovno znanje,
poznavanje vremenskih in drugih razmer po-
membnih za kmetijsko pridelavo na določe-
nem območju, izkušnje in predvsem dobro
poznavanje terena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kmetijski zavod Maribor, Vi-
narska 14, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
ocenjevanje rastlinske pridelave v letu
2000 na cenilnem območju Maribora.

7. Pogodbena vrednost: 353.333 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Statistični urad Republike Slovenije

Št. 947-02-24/2000 Ob-29991
1. Naročnik, poštni naslov: Statistični

urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 5. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani izvajalec je edini, ki je
usposobljen za izvedbo naročila, razpolaga
z ustreznimi strokovnimi kadri. Metoda oce-
ne rastlinske pridelave je subjektivna, kar
pomeni, da ocenjevalec oceni pridelek na
podlagi lastnega opazovanja. Za dobro oce-
no pridelka je potrebno strokovno znanje,
poznavanje vremenskih in drugih razmer po-
membnih za kmetijsko pridelavo na določe-
nem območju, izkušnje in predvsem dobro
poznavanje terena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Obdravski zavod za veteri-
narstvo in živinorejo, Ormoška 28, Ptuja.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
ocenjevanje rastlinske pridelave v letu
2000 na cenilnem območju Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 1,102.667 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Statistični urad Republike Slovenije

Št. 947-02-23/2000 Ob-29992
1. Naročnik, poštni naslov: Statistični

urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 5. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani izvajalec je edini, ki je
usposobljen za izvedbo naročila, razpolaga
z ustreznimi strokovnimi kadri. Metoda oce-
ne rastlinske pridelave je subjektivna, kar
pomeni, da ocenjevalec oceni pridelek na
podlagi lastnega opazovanja. Za dobro oce-
no pridelka je potrebno strokovno znanje,
poznavanje vremenskih in drugih razmer po-
membnih za kmetijsko pridelavo na določe-
nem območju, izkušnje in predvsem dobro
poznavanje terena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kmetijski veterinarski zavod
Nova Gorica, Pri Hrastu 18, Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
ocenjevanje rastlinske pridelave v letu
2000 na cenilnem območju Nove Gori-
ce.

7. Pogodbena vrednost: 1,152.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Statistični urad Republike Slovenije

Št. 947-02-22/2000 Ob-29993
1. Naročnik, poštni naslov: Statistični

urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 5. 6. 2000.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): izbrani izvajalec je edini, ki je
usposobljen za izvedbo naročila, razpolaga
z ustreznimi strokovnimi kadri. Metoda oce-
ne rastlinske pridelave je subjektivna, kar
pomeni, da ocenjevalec oceni pridelek na
podlagi lastnega opazovanja. Za dobro oce-
no pridelka je potrebno strokovno znanje,
poznavanje vremenskih in drugih razmer po-
membnih za kmetijsko pridelavo na določe-
nem območju, izkušnje in predvsem dobro
poznavanje terena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Živinorejski veterinarski za-
vod, Štefana Kovača 30, Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
ocenjevanje rastlinske pridelave v letu
2000 na cenilnem območju Murske So-
bote.

7. Pogodbena vrednost: 973.333 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Statistični urad Republike Slovenije

Št. 947-02-21/2000 Ob-29994
1. Naročnik, poštni naslov: Statistični

urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 5. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani izvajalec je edini, ki je
usposobljen za izvedbo naročila, razpolaga
z ustreznimi strokovnimi kadri. Metoda oce-
ne rastlinske pridelave je subjektivna, kar
pomeni, da ocenjevalec oceni pridelek na
podlagi lastnega opazovanja. Za dobro oce-
no pridelka je potrebno strokovno znanje,
poznavanje vremenskih in drugih razmer po-
membnih za kmetijsko pridelavo na določe-
nem območju, izkušnje in predvsem dobro
poznavanje terena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zavod za živinorejo in veteri-
narstvo, Trnovlje 181, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
ocenjevanje rastlinske pridelave v letu
2000 na cenilnem območju Celja.

7. Pogodbena vrednost: 1,414.667 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Statistični urad Republike Slovenije

Št. 947-02-20/2000 Ob-29996
1. Naročnik, poštni naslov: Statistični

urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 5. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani izvajalec je edini, ki je
usposobljen za izvedbo naročila, razpolaga
z ustreznimi strokovnimi kadri. Metoda oce-
ne rastlinske pridelave je subjektivna, kar
pomeni, da ocenjevalec oceni pridelek na
podlagi lastnega opazovanja. Za dobro oce-
no pridelka je potrebno strokovno znanje,
poznavanje vremenskih in drugih razmer po-
membnih za kmetijsko pridelavo na določe-

nem območju, izkušnje in predvsem dobro
poznavanje terena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kmetijski zavod Ljubljana,
Miklošičeva 4, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
ocenjevanje rastlinske pridelave v letu
2000 na cenilnem območju Ljubljane,
Kranja in Novega mesta.

7. Pogodbena vrednost: 3,004.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Statistični urad Republike Slovenije

Št. 921-29/2000 Ob-29998

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za finance, Županči-
čeva 3, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 7. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih, ker je za izvedbo tovrstne storitve
na trgu omejeno število usposobljenih po-
nudnikov, je bil skladno s 56. členom zako-
na o javnih naročilih izveden postopek zbi-
ranja ponudb. Naročnik je povabil k oddaji
ponudb vse znane usposobljene ponudni-
ke, na povabilo sta se odzvala 2 ponudnika.
Naročnik je preveril pri obeh ponudnikih
ceno in obseg teh kakovost ponujenih stori-
tev ter na podlagi ugotovitev, izbral Avditorij
Portorož za izvedbo naročila.

3. Datum izbire: 12. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena storitev in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Avditorij Portorož, Kulturni,
kongresni in promocijski center, Senčna pot
10, Portorož.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
tehnična organizacija in koordinacija v
zvezi z izvedbo mednarodne konferen-
ce o zagotavljanju sredstev pri financi-
ranju infrastrukture, Portorož od 21. do
23. junija 2000.

7. Pogodbena vrednost: 4,200.700 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,529.996 SIT, 4,200.700 SIT.
11.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za finance

Št. 66/2000 Ob-30103
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire:17. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je bilo oddano ker
je poslovno-servisni objekt JP VO-KA pro-
jektiral Mekoni d.o.o., Planinska pot 2,
1231 Ljubljana-Črnuče, zato se javno naro-
čilo za izdelavo projektne dokumentacije za
nadzidavo poslovno-servisnega objekta JP
VO-KA odda z neposredno pogodbo v skla-
du s 55. členom ZJN, 3. točka.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mekoni d.o.o., Planinska pot
2, 1231 Ljubljana-Črnuče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava projektne dokumentacije za nad-
zidavo poslovno-servisnega objekta JP
VO-KA.

7. Pogodbena vrednost: 7,978.950 SIT
(z DDV).

8., 9., 10., 11., 12.
Javno podjetje

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 2.-3111/00 Ob-30222
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih:

3. Datum izbire: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SŽ – Projektivno podjetje
Ljubljana, d.d., Vilharjeva 16a, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:  iz-
delava projektne dokumentacije za stro-
kovne podlage za feasibility študijo II. tir
Maribor–Šentilj, 1. del.

7. Pogodbena vrednost: 34,800.360
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,700.000 SIT, 34,800.360 SIT.
11.

Slovenske železnice, d.d.

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. 2/00-22 Ob-29986
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Brežice, Černel-
čeva 15, Brežice, tel. 0608/668100, tele-
faks 0608/668110, kontaktna oseba:
Zvjezdana Vlahović, dipl. inž. med. biok.
spec.

2. (a) Kraj dobave:  Splošna bolnišnica
Brežice, Černelčeva 15, Brežice.

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

Skupina A: diagnostična sredstva in ma-
terial – vezan na aparate 9. GLYC: hemo-
globin A 1c – 1,100.000 SIT.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
1,100.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
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4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Breži-
ce, tajništvo, Černelčeva 15, Brežice, pri
Mileni Gramc, od ponedeljka do petka tel.
0608/668106, faks 0608/668110 po
enodnevni predhodni najavi po faksu.

Dokumentacija je na voljo po predložitvi
dokazila o plačilu.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno, vsak de-
lovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  virmansko nakazilo 15.000
SIT na ŽR naročnika št. 51620-603-31177,
s pripisom “za diagnostična sredstva in ma-
terial skupine A/9”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  do 17. 7. 2000 do
10. ure.

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

javno odpiranje ponudb bo 17. 7. 2000 ob
11. uri na naslovu: Splošna bolnišnica Bre-
žice, sejna soba, Černelčeva 15, Brežice.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): kot ponudnik lahko sodeluje vsa-
ka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana
za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovo-
ljenja. Zahteve iz 40. čl. ZJN so opredelje-
ne v razpisni dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: samo pisno na naslovu pod 1. točko.

Postopek se izvaja po 50. členu ZJN.
Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri naju-

godnejšega ponudnika je najnižja končna
vrednost predračuna.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: prvi neuspeli javni razpis za to
naročilo je bil objavljen dne 5. 5. 2000,
pod št. Ob-26875, objava o izidu pa dne
16. 6. 2000.

Splošna bolnišnica Brežice

Št. 135/2000 Ob-29977
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Sečovlje Scuola ele-
mentare Sicciole, Sečovlje 78, Sečovlje,
tel. 05/672-23-55, faks 05/672-23-56.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Sečov-
lje, Sečovlje 78.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago – ži-
vila po skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki 758.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki – 2,332.000

SIT,
3. zmrznjene ribe – 53.000 SIT,
4. kruh, pekovsko pecivo in slaščice –

1,628.000 SIT,
5. sveža zelenjava – 630.000 SIT,
6. sadje – 317.000 SIT,
7. jajca – 126.000 SIT,
8. mlevski izdelki – 65.000 SIT,

9. testenine – 175.000 SIT,

10. ostalo prehrambeno blago –
1,631.000 SIT.

Vrednost živil po posameznih skupinah
je ocenjena.

Orientacijska količina blaga je oprede-
ljena v razpisni dokumentaciji.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
7,715.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivna
dobava 12 mesecev.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Osnovna šola Sečov-
lje/Scuola elementare Sicciole, Sečovlje 78
– tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: zainteresirani ponud-
niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
od 19. 6. do vključno 30. 6. 2000 vsak
delovnik od 9. do 12. ure v tajništvu osnov-
ne šole.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (vključen DDV v
višini 950 SIT) na žiro račun 51410-603-
31999 – za razpisno dokumentacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo pris-
peti v tajništvo osnovne šole najkasneje 7. 7.
2000 do 13. ure, ne glede na to ali bodo
oddane osebno ali po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Sečov-
lje/Scuola elementare Sicciole, Sečovlje
78, 6333 Sečovlje z oznako “Ne odpiraj,
ponudba – javni razpis za dobavo živil – za
skupine živil: (navedite skupine živil za kate-
re oddajate ponudbo). Na kuverti mora biti
navedeno tudi ime in naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 2000 ob
12. uri na sedežu naročnika v Sečovljah 78.

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

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,

– zagotavljanje najmanj 50% artiklov in
najmanj 50% letne količine blaga v skupini
živil, za katero ponudnik odda ponudbo,

– plačilni rok – 30 dni od datuma izstavi-
tve računa,

– odzivni čas – 24 ur,

– zagotavljanje dostave blaga,
– najnižja končna cena,
– in drugi pogoji, določeni v razpisni do-

kumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena po-
godba za dobavo živil po skupinah, v skladu
s 50. členom ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Osnovna šola Sečovlje

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Št. 3502-403/00 Ob-30203
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za
urbanizem, Poljanska cesta 28, p.p. 25,
1001Ljubljana, telefaks 306-15-57.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega razpisa
je ugotavljanje usposobljenosti izvajal-
cev za izdelavo strokovnih podlag za dol-
goročni prostorski plan MOL. Ugotavlja
se sposobnost za izdelavo celotnega sklo-
pa strokovnih podlag, potrebnih za pripravo
prve faze novega dolgoročnega prostorske-
ga plana, tj. zasnove razvoja v prostoru –
prostorskega razvojnega koncepta MOL.

Ocenjena vrednost razpisanih del znaša
120,000.000 SIT.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: sep-
tember 2000 – 28.februar 2001 oziroma
27 tednov.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: raz-
pisno dokumentacijo je možno pridobiti na
Mestni občini Ljubljana, Oddelku za urbani-
zem, Poljanska cesta 28, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 30. 6. 2000.

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

Vsa pojasnila v zvezi z razpisno doku-
mentacijo zahtevajte pisno po faksu 306-
15-57, pod šifro: »JR-3502-403/00 – iz-
delava strokovnih podlag za dolgoročni pro-
storski plan MOL« – do vključno 30. 6.
2000.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: naročnik določa za
prevzemnico ponudb Miryemo Žagar, MOL
OU, Poljanska cesta 28.

Ponudbe morajo biti oddane osebno naj-
kasneje do 17. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za urbanizem, Poljanska cesta 28,
Ljubljana, tajništvo predstojnika, soba 110,
Miryemi Žagar.

Ponudbe morajo biti označene na na-
slednji način: »Ne odpiraj – ponudba JR-
3502-403/00".

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb se prične 7. 7.
2000 ob 12.15, v prostorih Mestne občine
Ljubljana, Oddelek za urbanizem, Poljanska
28, Ljubljana, soba 116.
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Predstavniki ponudnikov, ki želijo sode-
lovati pri odpiranju ponudb, morajo imeti
pisna pooblastila.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): ponudniki bodo svojo usposob-
ljenost dokazovali z:

a) referencami ponudnika v zvezi z izde-
lavo celovitih prostorskih planskih dokumen-
tov,

b) ustrezno zasedenostjo vseh področij
obravnave v dolgoročnem prostorskem pla-
nu s primernimi strokovnjaki z referencami
pri izdelavi istovrstnih ali podobnih doku-
mentov,

c) usposobljenostjo in referencami na
področju projektnega vodenja,

d) usposobljenostjo in referencami na
področju geografskih informacijskih siste-
mov in računalniške grafične obdelave gra-
div,

e) izdelavo gradiva z naslovom predlog
pristopa k pripravi celovitih strokovnih pod-
lag za dolgoročni prostorski plan MOL, me-
todološki, organizacijski, terminski in finanč-
ni vidik.

Upoštevane bodo reference zadnjih pe-
tih let.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 7
dneh po podpisu sklepa o izbiri, oziroma
najkasneje v 45 dneh po izteku roka za
predložitev ponudb.

Sklenitev pogodbenega razmerja z naju-
godnejšim usposobljenim ponudnikom: na-
ročnik bo z najugodnejšim usposobljenim
ponudnikom sklenil pogodbo za izdelavo pr-
ve faze novega dolgoročnega prostorskega
plana.

Mestna občina Ljubljana

Št. 0307-7/00 Ob-30204
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za
urbanizem in okolje, Poljanska cesta 28,
p.p. 25, 1001 Ljubljana, telefaks 306-15-
57.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega razpisa
je ugotavljanje usposobljenosti izvajal-
cev za izdelavo strokovnih podlag za
prostorske planske in izvedbene akte in
za izdelavo prostorskih izvedbenih ak-
tov za naslednja področja dela:

I. izdelava prostorskih izvedbenih aktov:
a) zazidalni načrt,
b) ureditveni načrt,
c) lokacijski načrt,
d) prostorski ureditveni pogoji;
II. izdelava strokovnih podlag za prostor-

ske planske in izvedbene akte:
a) urbanistično urejanje,
b) krajinsko urejanje,
c) prometna infrastruktura,
d) komunalno energetska infrastruktura,
e) naravni viri,

f) vodnogospodarske ureditve,
g) vplivi na okolje,
h) naravna in kulturna dediščina,
i) poselitev,
j) gospodarske dejavnosti,
k) družbene dejavnosti,
l) urbana ekonomika.
Usposobljenost se bo ugotavljala za iz-

vajanje vseh naštetih nalog, nalog po zgoraj
navedenih sklopih in tudi nalog po posa-
meznih zgoraj naštetih področijh.

Ocenjena vrednost razpisanih del znaša
90,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Ljubljana.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: us-

posobljenost se ugotavlja za dobo 1 leta.
Naloge bodo v tem času naročene, izvajale
pa se bodo predvidoma najkasneje do kon-
ca leta 2002.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urba-
nizem in okolje, Poljanska cesta 28, p.p.
25, 1001 Ljubljana, Miryema Žagar.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 6. 2000.

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

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 7. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti ustrez-
no označene in oddane osebno na naslov
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urba-
nizem in okolje, Poljanska 28, Ljubljana,
soba 110, Miryema Žagar.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 7. 2000 ob 12.30, v prostorih Mestne
občine Ljubljana, Oddelek za urbanizem in
okolje, Poljanska 28, Ljubljana, soba 314.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega
razpisa najkasneje v 45 dneh po izteku roka
za predložitev ponudb.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik mora imeti skle-
njen dogovor o medsebojnem sodelovanju
s podizvajalci. Če so podizvajalci javna pod-
jetja ali javni zavodi, katerih ustanovitelj ali
soustanovitelj je država oziroma lokalna
skupnost, ni potrebno predložiti pogodb o
medsebojnem sodelovanju, temveč samo
izjavo, da ponudnik nastopa z javnim zavo-
dom oziroma z javnim podjetjem.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): izpolnjevanje zakonskih pogojev
za izvajanje storitev iz javnega razpisa, refe-
rence ponudnika in pooblaščenih inženirjev
s področja javnega razpisa, sposobnost za-
gotavljanja interdisciplinarnega pristopa in
oblikovanja kompleksne ponudbe.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: realizacija naročila bo potekala postop-
no.

11., 12.
Mestna občina Ljubljana

Javni razpisi

Popravek

Ob-30271
V javnem razpisu Slovenskih železarn,

d.d., za zbiranje ponudb za nakup 80% last-
niškega deleža v družbi SŽ Tovil, d.o.o.,
Ljubljana, na podlagi ponudbenega memo-
randuma (Ob-29465) oziroma isto besedilo
javnega razpisa v angleškem jeziku
(Ob-29466), objavljenem v Ur. l. RS, št. 51
z dne 9. 6. 2000 se spremeni v besedilu
točke d), ki pravilno glasi:

“objekt družbenega standarda na Hr-
vaškem”

oziroma v angleški verziji razpisa
“vacation capacity in Croatia”.

Slovenske železarne, d.d.

Ob-30034
Ministrstvo za šolstvo in šport

razpisuje
kadrovske štipendije za študente in

študentke na področju športa za
študijsko leto 2000/2001

V študijskem letu 2000/2001 bomo na
podlagi Pravilnika o štipendiranju za delova-
nje na področju športa, (Uradni list RS, št.
51/00), štipendirali študentke in študente,
ki niso v delovnem razmerju ali prijavljeni
kot iskalci zaposlitve na Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje in ki se bodo po
končanem študiju zaposlili pri delodajalcih,
ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje projekta
“Športne šole nacionalnega pomena” ali
drugih projektov, ki jih vodi ministrstvo, pri-
stojno za šport oziroma pri drugih delodajal-
cih na področju športa ali bodo opravljali
delo kot zasebni športni delavci, vendar le v
soglasju z ministrstvom.

Dodelili bomo 10 štipendij, študentkam
in študentom tretjega in četrtega letnika pe-
dagoške ali trenerske smeri Fakultete za
šport. Štipendirali bomo samo študentke in
študente v olimpijskih športih. Štipendija se
dodeljuje za dodiplomski študij.

Prijava za štipendiranje mora biti izpisa-
na na obrazcu “Vloga za pridobitev štipendi-
je za delovanje na področju športa” (obra-
zec MŠŠ – 09 Obr. 7), ki ga kandidati dobi-
jo na Ministrstvu za šolstvo in šport – sek-
torju za šport, Celovška 25 Ljubljana. Poleg
tega je potrebno prijavi predložiti še nasled-
nja dokazila:

1. dokazilo o vpisu v tekoči letnik študi-
ja, smer študija in izbirni predmet,

2. dokazilo o študijskem uspehu pred-
hodnega študijskega leta,

3. priporočilo nacionalne panožne šport-
ne zveze,

4. potrdilo o državljanstvu Republike Slo-
venije,

5. življenjepis.
Prijave s prilogami pošljite v zaprti ovoj-

nici in z oznako “ prošnja za štipendijo –
zaupno” na naslov Ministrstvo za šolstvo in
šport – sektor za šport, Celovška 25, 1000
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Ljubljana. Rok za oddajo prijav je 30. sep-
tember 2000.

Pri izbiri bomo upoštevali:
– za katere kandidate izvajalci letnega

programa športa v RS izjavijo, da jih bodo
zaposlili,

– študijski uspeh v predhodnem študij-
skem letu,

– priporočila kandidata s področja špor-
ta (aktivni športnik, dosedanje delo v špor-
tu),

– letnik študija, pri čemer imajo pred-
nost študentke in študentje višjih letnikov.

Neustreznih in nepopolnih prijav ter pri-
jav, ki bodo vložene po roku, ne bomo
obravnavali. O izbiri bomo kandidate obve-
stili v 30 dneh od preteka roka za oddajo
prijav na razpis.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-30021
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi 1. in
11. a člena uredbe o uvedbi finančnih inter-
vencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
proizvodnje hrane za leto 2000 (Ur. l. RS,
št. 27/00, 31/00 in 48/00)

javni razpis
za dodelitev sredstev za sofinanciranje

nakupa opreme za zbirne centre
za pšenico

I. Predmet razpisa:
1. Predmet razpisa so sredstva, ki se

bodo dodelila za sofinanciranje laboratorij-
ske opreme za ugotavljanje kvalitete pšeni-
ce na zbirnih mestih.

2. Upravičenci do sredstev po tem raz-
pisu so kmetijske zadruge, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo sedež v Re-
publiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, dolo-
čene v tem razpisu.

Zahtevek za dodelitev sredstev po tem
razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega od-
stavka v svojem imenu.

3. Sredstva za opremo na zbirnih cen-
trih bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano razdelilo med upravičence do
skupne višine 15,808.080 SIT, na podlagi
predhodno sklenjenih pogodb iz proračun-
ske postavke 6631 Politika kakovosti.

4. Predvidena višina sredstev za sofinan-
ciranje nakupa laboratorijske opreme za
ugotavljanje kvalitete pšenice, v katero so
vključeni FN 1700, laboratorijski mlin, gra-
nomat in precizna tehtnica, je do 70% ce-
lotne vrednosti za posamezen zbirni center.

5. Zahtevke za dodelitev subvencije z
vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno po-
slati najkasneje do 15. 7. 2000 na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana, s pripi-
som: “Za razpis - Zbirni centri za pšenico.“

6. Prepozne in nepopolne vloge bodo
zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.

7. Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma
neodobritvi sredstev obveščeni pisno, s
sklepom ministra za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, v roku 30 dni po poteku raz-
pisa.

II. Kriteriji za dodelitev sredstev
Kmetijska zadruga ima pravico do sofi-

nanciranja nakupa laboratorijske opreme,
če ima status zbirnega centra, če je v letu
1999 odkupila najmanj 500.000 kg pšeni-
ce in ima v letu 2000 sklenjenih pogodb za
odkup najmanj 1,000.000 kg pšenice.

III. Vsebina zahtevka
1. Zahtevku za dodelitev sredstev za na-

kup laboratorijske opreme za ugotavljanje
kvalitete pšenice mora biti priloženo:

– originalen račun za nakup laboratorij-
ske opreme za ugotavljanje kvalitete pšeni-
ce ali fotokopija računa z originalnim žigom
in podpisom prodajalca, z datumom od 1. 1.
2000 do najkasneje 5. 7. 2000,

– izjava kmetijske zadruge, da se opre-
ma nabavlja za ugotavljanje kvalitete pšeni-
ce na določenem zbirnem mestu,

– dokaze o realizaciji odkupa pšenice v
letu 1999,

– dokaze o sklenjenih pogodbah za od-
kup pšenice v letu 2000,

– potrdilo o registraciji kmetijske zadru-
ge, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev
(izpisek iz sodnega registra),

– obrazec Vloga za sofinanciranje opre-
me na zbirnih centrih za odkup pšenice.
Obrazec je možno dobiti na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v sek-
torju za kmetijske trge.

IV. Informacije: vse informacije v zvezi z
razpisom se lahko dobijo v sektorju za kme-
tijske trge, tel. 061/178-90-40, vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 015-03-1268/00 Ob-29970
Na podlagi 4. člena zakona o finančnih

intervencijah v kmetijsko proizvodnjo in pri-
delavo hrane (Ur. l. RS, št. 5/91) in sklepa
o ukrepih za pospeševanje kmetijstva v ob-
čini, ki ga je sprejel Občinski svet na 15.
redni seji, dne 5. 6. 2000, objavlja Občina
Dobrova-Polhov Gradec

javni razpis
za subvencioniranje obrestne mere pri

najetih kreditih za razvoj kmetijstva
v občini v letu 2000

I. Splošni pogoji
1. Upravičenci do interventnih sredstev

so pravne in fizične osebe, občani Občine
Dobrova-Polhov Gradec, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo, ki jim je to poglavitna
osnova za preživetje in imajo stalno prebiva-
lišče v Občini Dobrova-Polhov Gradec.

2. Zahtevke za pridobitev sredstev vložijo
upravičenci na obrazcu, ki ga dobijo na se-
dežu Občine Dobrova-Polhov Gradec. K vsa-
ki vlogi je potrebno poleg posebnih dokazil
priložiti še potrdilo o lastništvu ali posestni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
oziroma pogodbo o zakupu zemljišč.

3. Kriteriji za dodelitev sredstev so raz-
vidni iz vsebine razpisa.

4. Prednost bodo imele vloge, ki bodo za-
gotavljale aktivno zaposlitev in razvoj kmetije.

II. Predmet razpisa je subvencioniranje
realne obrestne mere v višini do 5,0% točk
letno pri najetih kreditih za razvoj kmetijstva
v občini. Skupen znesek razpisanih sred-
stev znaša 3,000.000 SIT.

1. Razvojni programi, ki so predmet raz-
pisa:

– dopolnilne dejavnosti in turizem: grad-
nja objektov, nabava strojev in opreme,

– modernizacija in širitev dejavnosti, ki
je perspektivna po mnenju svetovalne služ-
be (predelava in prodaja kmetijskih izdel-
kov, ki temelji na lastni proizvodnji, predela-
va mesa in mleka ter ostalih kmetijskih pri-
delkov, domača obrt, uslužnostne dejavno-
sti, pridelovanje zelenjave in sadja, kmečki
turizem ipd.)

2. Obrestna mera se subvencionira sa-
mo v primeru, da znaša lasten delež prosil-
ca v investiciji vsaj 50%.

3. Občina Dobrova-Polhov Gradec skle-
ne pogodbo z banko ali hranilnico, ki jo
izbere kreditojemalec za izvedbo finančnih
storitev v zvezi z dodelitvijo posojila.

4. Doba odplačevanja kredita je 2 leti.
Ostale posojilne pogoje določa izbrana ban-
ka ali hranilnica.

III. Predpisana dokumentacija in razpisni
rok

1. Vlogi je potrebno priložiti:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– kratek opis z osnovnimi podatki o inve-

sticiji oziroma sanaciji,
– mnenje kmetijske svetovalne službe,
– gradbeno dovoljenje ali odločbo o pri-

glasitvi del, če gre za dela v takem obsegu,
– program razvoja kmetije in poslovni na-

črt,
– dokazila o vrednosti vlaganj v objekte,

stroje in opremo.
2. Vloge za dodelitev sredstev z vsemi

zahtevanimi prilogami morajo vlagatelji po-
sredovati na naslov: Občina Dobrova-Polhov
Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356
Dobrova.

Prijavni obrazci so na razpolago na se-
dežu občine.

Dodatne informacije na tel. 641-458,
641-459.

3. Razpis traja do porabe sredstev ozi-
roma najkasneje do 30. 11. 2000.

Dodeljena sredstva morajo biti porablje-
na do konca leta 2000.

Prispele vloge na razpis bo obravnavala
komisija, ki jo imenuje župan.

Komisija za dodeljevanje sredstev pri-
pravi predloge sklepov o izbiri, ki jih potrdi
župan. Sklepi bodo posredovani posamez-
nemu prosilcu najkasneje v roku 30 dni po
izbiri.

Sredstva bodo dana v nepovratni obliki v
skladu z razpisnimi pogoji.

4. Občina in komisija bosta spremljali na-
mensko porabo sredstev pri investitorju. Če
se ugotovi, da sredstva niso bila uporablje-
na za namen, za katerega so bila dodeljena
ali pa so bila sredstva odobrena na osnovi
neresničnih podatkov, imata občina in ko-
misija pravico takoj zahtevati od investitorja
vračilo v enkratnem znesku s pripadajočimi
zamudnimi obrestmi za celotno obdobje
neupravičenega razpolaganja s sredstvi.

Občina Dobrova-Polhov Gradec
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Št. 740-005/00-002 Ob-29791
Na podlagi četrtega in petega odstavka

39. člena zakona o telekomunikacijah (Ur.
l. RS, št. 35/97) Ministrstvo za promet in
zveze – Uprava Republike Slovenije za tele-
komunikacije objavlja

javni razpis
za dodelitev prostega radiodifuznega

kanala
1. Predmet razpisa
1.1. prost radiodifuzni kanal za televizij-

sko difuzno radijsko postajo na naslednjih
oddajnih točkah:

A) Črna 1 (za pokrivanje območja Meži-
ce in severnih delov Črne na Koroškem),

B) Pišece (za pokrivanje območja Pišec,
Pavlove vasi in Blatnega),

C) Podbrdo (za pokrivanje območja Pod-
brda),

D) Podljubelj 1 (za pokrivanje območja
severnega dela Šentanske doline),

E) Podljubelj 2 (za pokrivanje območja
južnega dela Šentanske doline),

F) Podljubelj 3 (za pokrivanje območja
Podljubelja),

G) Sinji Vrh 1 (za pokrivanje območja juž-
nega dela Sinjega Vrha in Brega pri Sinjem
Vrhu),

H) Sinji Vrh 2 dva prosta kanala (za po-
krivanje območja severnega dela Sinjega
Vrha in Damlja pri Sinjem Vrhu),

I) Tolmin (za pokrivanje območja Tolmi-
na z bližnjo okolico),

J) Trbovlje 2 (za pokrivanje ožjega ob-
močja Trbovelj okoli Plevčkovega hriba);

1.2. prost radiodifuzni kanal za zvokov-
no difuzno radijsko postajo na naslednjih
oddajnih točkah:

A) Ajdovščina (za pokrivanje območja Aj-
dovščine in Vipave),

B) Bizeljsko dva prosta kanala (za pokri-
vanje območja Bizeljskega),

C) Ljubljana radijsko dovoljenje za so-
uporabo (čas oddajanja od 21. do 24. ure
in od 0. do 6. ure) z veljavnostjo radijskega
dovoljenja do 13. 10. 2008 (za pokrivanje
območja mesta Ljubljana),

D) Majšperk (za pokrivanje območja
Majšperka do Črešnjevca pri Slovenski Bi-
strici),

E) Radlje 1 (za pokrivanje območja Ra-
delj ob Dravi).

2. Razpisna dokumentacija
Kandidat, ki se prijavlja na javni razpis,

mora dostaviti popolno vlogo v skladu s tem
razpisom in razpisno dokumentacijo. Razpi-
sno dokumentacijo lahko dvignejo kandida-
ti v sprejemni pisarni uprave Republike Slo-
venije za telekomunikacije, Kotnikova 19/
A, 1000 Ljubljana, tel. 173-49-00 vsak de-
lovni dan med 8. in 12. uro.

3. Rok za oddajo prijav je 60 dni od
objave tega razpisa.

4. Posredovanje prijav
Prijave morajo biti oddane najkasneje

zadnji dan razpisnega roka, osebno v spre-
jemni pisarni do 12. ure ali priporočeno po
pošti, na naslov: Ministrstvo za promet in
zveze – Uprava Republike Slovenije za tele-
komunikacije, Kotnikova 19/a, 1000 Ljub-
ljana, v nadalje tukajšnja uprava, v ovojnici z
oznako “Prijava na javni razpis za dodelitev
prostega radiodifuznega kanala”.

5. Vse popolne vloge prispele v roku do-
ločenem v tem razpisu bo tukajšnja uprava v
roku 30 dni po poteku razpisnega roka od-
stopila v obravnavo Svetu za radiodifuzijo.
Svet za radiodifuzijo mora v 60 dneh po
prejemu popolnih vlog tukajšnji upravi po-
slati ustrezni predlog.

Na podlagi predloga Sveta za radiodifu-
zijo, bo tukajšnja uprava v 30 dneh po pre-
jemu predloga izdala ustrezno radijsko do-
voljenje ali vlogo zavrnila.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava Republike Slovenije za

telekomunikacije

Ob-29792
Občina Vipava na podlagi 5. člena pra-

vilnika o vrednotenju programov športa v
Občini Vipava objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov športa
1. Občina Vipava bo v letu 2000 sofi-

nancirala naslednje športne programe:
a) interesna športna vzgoja predšolskih

otrok:
– Zlati sonček,
– naučimo se plavati,
– ciciban planinec,
– športne dejavnosti, ki jih organizirajo

športna društva in drugi izvajalci,
b) športna vzgoja šoloobveznih otrok:
– Zlati sonček,
– Krpan,
– naučimo se plavati,
– drugi 80-urni programi,
c) športna vzgoja otrok, usmerjenih v ka-

kovostni in vrhunski šport,
d) športna vzgoja otrok s posebnimi po-

trebami,
e) športna vzgoja mladine,
f) športna vzgoja mladine, usmerjene v

kakovostni in vrhunski šport,
g) športna vzgoja mladine s posebnimi

potrebami,
h) interesna športna dejavnost študen-

tov,
i) športna rekreacija,
j) kakovostni šport,
k) vrhunski šport,
l) šport invalidov,
m) izobraževanje, usposabljanje in izpo-

polnjevanje kadrov v športu,
n) znanstveno raziskovalna dejavnost,
o) založniška dejavnost,
p) spremljanje pripravljenosti športnikov

in svetovanje treninga,
r) velike mednarodne športne prireditve,
s) športni objekti,
š) informacijski sistem na področju špor-

ta,
t) mednarodna dejavnost,
u) delovanje društev, zvez, ipd.
2. Izvajalci bodo izbrani, športni progra-

mi pa sofinancirani v skladu s pravilnikom o
vrednotenju programov športa v Občini Vi-
pava.

3. Na razpis se lahko prijavijo nosilci in
izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Vipava,
– imajo zagotovljene materialne, prostor-

ske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,

– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini (društva).

4. Rok za prijavo na razpis je 15 dni od
te objave.

Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz raz-
pisne dokumentacije.

Prijavo je potrebno poslati v kuverti z
oznako “Športni programi v letu 2000”, na
naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava.

5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete na sedežu Občine Vipava, Glavni trg
15, Vipava, in sicer vsak delovni dan med
8. in 12. uro.

6. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obvešče-
ni v roku 20 dni po izteku roka za prijavo na
javni razpis.

Občina Vipava

Ob-29793
Občina Vipava na podlagi 11. člena pra-

vilnika o vrednotenju kulturnih programov v
Občini Vipava objavlja

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov

in dejavnosti
1. Občina Vipava bo v letu 2000 sofi-

nancirala naslednje kulturne programe in de-
javnosti:

– program redne dejavnosti izvajalcev,
– strokovne sodelavce in strokovno iz-

popolnjevanje,
– udeležbo na tekmovanjih in prireditvah,
– druge enkratne akcije,
– nakup in vzdrževanje opreme in pro-

storov,
– varstvo kulturne in naravne dediščine.
2. Izvajalci bodo izbrani, kulturni progra-

mi in dejavnosti pa sofinancirane v skladu s
pravilnikom o vrednotenju kulturnih progra-
mov v Občini Vipava.

3. Na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe in posamezniki, ki na območju Obči-
ne Vipava izvajajo kulturne programe ali
opravljajo kulturno dejavnost, oziroma ima-
jo na tem območju sedež oziroma stalno
bivališče.

4. Rok za prijavo na razpis je 15 dni od
te objave.

Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz rap-
zisne dokumentacije.

Prijavo je potrebno poslati v kuverti z
oznako “Kulturni programi in dejavnosti v
letu 2000”, na naslov Občina Vipava, Glavni
trg 15, 5271 Vipava.

5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete na sedežu Občine Vipava, Glavni trg
15, Vipava, in sicer vsak delovni dan med
8. in 12. uro.

6. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obvešče-
ni v roku 20 dni po izteku roka za prijavo na
javni razpis.

Občina Vipava

Št. 15-6/00-1554 Ob-29794

Javni razpis
za oddajo prijav za sofinanciranje

programov mladinskih društev v Občini
Ljutomer za leto 2000

1. Predmet razpisa so finančna sredstva
iz proračuna Občine Ljutomer namenjena
sofinanciranju programov mladinskih dru-
štev v Občini Ljutomer za leto 2000.
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2. Na ta razpis lahko oddajo prijavo druš-
tva, ki imajo sedež v Občini Ljutomer, imajo
urejeno evidenco o članstvu in imajo zagotov-
ljene materialne, prostorske, kadrovske in or-
ganizacijske pogoje za realizacijo programov.

3. Prijava naj vsebuje:
– odločbo o registraciji društva,
– poročilo o delu in finančno poročilo za

leto 1999,
– program dela za leto 2000 in finančni

načrt za leto 2000,
– seznam članov,
– navedbo kontaktne osebe in telefon-

sko številko.
4. Merila za dodelitev sredstev so opre-

deljena v pravilniku o vrednotenju progra-
mov mladinskih društev v Občini Ljutomer
(Ur. l. RS, št. 26/00).

5. Razpisna vsota je 1,200.000 SIT.
6. Rok za predložitev vloge in vseh zah-

tevanih dokumentov je 15. dan po objavi
razpisa do 12. ure na naslovu Občina Ljuto-
mer, Vrazova 1, Ljutomer, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, soba št. 215. Prijave mo-
rajo biti podane v zaprti kuverti z oznako
“Javni razpis za programe mladinskih dru-
štev za leto 2000”.

7. O višini sredstev dobljenih na tem raz-
pisu bodo vlagatelji obveščeni v roku osem
dni po odločitvi komisije.

Občina Ljutomer

Št. 015-03-1270 Ob-29972
Na podlagi 7. člena pravilnika o pogojih

in postopku za pridobivanje proračunskih
sredstev namenjenih za pospeševanje raz-
voja malega gospodarstva v Občini Dobro-
va-Polhov Gradec, je Občinski svet na 15.
redni seji dne 5. 6. 2000 sprejel sklep, da
se objavi

razpis
za podelitev dolgoročnih kreditov
s subvencijo dela obrestne mere

pri kreditih za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva

v Občini Dobrova-Polhov Gradec
Vsebina in pogoji razpisa:
1. Namen kreditiranja je pospeševanje

razvoja malega gospodarstva v Občini Do-
brova-Polhov Gradec, in sicer za:

– samozaposlovanje,
– povečanje zaposlovanja oziroma za pri-

dobitev novih delovnih mest,
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo

poslovnih prostorov,
– nakup in posodobitev opreme,
– povečanje turističnih prenočitvenih

zmogljivosti z gostinsko ponudbo.
2. Doba vračanja kreditov: do 5 let.
3. Predmet razpisa je subvencioniranje

realne obrestne mere v višini do 4.0% točke
letno pri najetih kreditih za razvoj malega
gospodarstva. Skupen znesek razpisanih
sredstev znaša 3,000.000 SIT.

Višina kredita praviloma znaša do 40%
predračunske vrednosti investicije oziroma
največ 15,000.000 SIT.

Ostale posojilne pogoje določa izbrana
banka ali hranilnica v skladu s kreditno po-
godbo.

4. Prošnjo za kredit s potrebnimi prilo-
gami vložijo prosilci osebno v tajništvu Ob-
čine Dobrova-Polhov Gradec, Ul. Vladimirja
Dolničarja 2, 1356 Dobrova.

5. Za posojilo lahko zaprosijo obrtniki in
gospodarske družbe, ki imajo sedež in ob-
jekt obratovalnice oziroma družbe na ob-
močju občine in ki nimajo več kot 50 zapo-
slenih delavcev. Za posojilo lahko zaprosijo
tudi občani, ki so pri pristojnem občinskem
organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja
za opravljanje dejavnosti oziroma na pristoj-
nem sodišču priglasitev za vpis v sodni regi-
ster in priložiti vse predpisane dokumente
za ustanovitev družbe.

Ne glede na določila prejšnjega odstav-
ka, se sredstva dodeljujejo le prosilcem s
slovenskim državljanstvom in s stalnim biva-
liščem v občini.

6. Posojila se prednostno dodeljujejo
prosilcem in dejavnostim, ki izpolnjujejo še
naslednje kriterije:

– opravljajo oziroma bodo opravljali de-
javnosti, ki so prednostne v programu raz-
voja občine,

– ustanavljajo nove proizvodne in stori-
tvene kapacitete in ustvarjajo možnost za
nove zaposlitve za nedoločen čas na ob-
močju občine,

– razširjajo obstoječe proizvodne in sto-
ritvene dejavnosti in s tem odpirajo nova
delovna mesta,

– zagotavljajo boljšo oskrbo in kvalitet-
nejše storitve občanom in turistom,

– zagotavljajo ekološko neoporečen pro-
izvodni proces,

– v zadnji dvanajstih mesecih niso zmanj-
ševali števila delavcev.

7. Razpis traja do porabe sredstev ozi-
roma najkasneje do 30. 11. 2000.

Dodeljena sredstva morajo biti porablje-
na do konca leta 2000.

8. Prošnja za kredit mora vsebovati:
– ime in priimek ter stalno bivališče pro-

silca oziroma sedež družbe,
– dejavnost in naslov ter številko žiro ra-

čuna in naslov banke,
– višino zaprošenega kredita,
– opis investicije z obrazložitvijo in pre-

dračunsko vrednost investicije z viri financi-
ranja in terminskim planom investicije.

9. Prošnji za kredit morajo prosilci prilo-
žiti naslednjo dokumentacijo:

– kratko predstavitev prosilca,
– potrdilo o vpisu obratovalnice v regi-

ster obratovalnic oziroma sklep o vpisu pod-
jetja v sodni register (registracija podjetja z
vsemi prilogami) in dovoljenje za opravljanje
dejavnosti ali potrdilo, da je občan pri pri-
stojnem upravnem organu vložil zahtevek za
izdajo obrtnega dovoljenja ter priložil vse
predpisane dokumente za ustanovitev obra-
tovalnice oziroma dovoljenja za opravljanje
dejavnosti podjetja,

– potrdilo o plačanih obveznostih državi,
– potrdilo o premoženjskem stanju (fi-

zične osebe),
– dokazilo o namenu porabe posojila,
– dokazilo o kreditni sposobnosti prosil-

ca, ki je za fizično osebo, zasebnika in sa-
mostojnega podjetnika: davčna napoved za
leto 1999 in podatki poslovanja v letu 2000
(obrazec) ter prikaz denarnih tokov za celot-
no obdobje vračanja kredita; za podjetja pa
zaključni račun za leto 1999 (bilanca stanja
in uspeha) ter tekoči podatki poslovanja v
letu 2000 (obrazec), prikaz denarnih tokov
za celotno obdobje vračanja kredita,

– overjeno kupoprodajno pogodbo, pre-
dračun ali račun, če gre za nakup poslovnih
prostorov in opreme,

– druge podatke, ki jih zahteva banka,
– gradbeno dovoljenje ali priglasitev del,

če gre za gradnjo ali adaptacijo poslovnih
prostorov,

– analizo finančnih in drugih učinkov in-
vesticije.

10. Komisija za dodeljevanje posojil bo
v roku 30 dni po vložitvi prošnje sprejela
ustrezen sklep. Sklep se posreduje posa-
meznemu prosilcu najkasneje v roku 8 dni
po sprejemu in je dokončen.

Po sprejemu sklepa o dodelitvi kredita
se vsak posamezni prosilec zglasi na izbra-
ni banki, kjer se kredit v skladu z merili in
postopki za odobravanje naložb odobri in
sklene kreditna pogodba.

11. Po odobritvi posojila sklene vsak po-
samezni posojilojemalec v skladu z določili
pravilnika posojilno pogodbo z izbrano ban-
ko, v kateri so določene vse medsebojne
pravice in obveznosti pogodbenih strank.

Strokovno finančna dela, vključno z za-
varovanjem vračila posojila, opravlja banka.

12. Potrebne obrazce in informacije do-
bijo prosilci na sedežih izbranih bank.

13. Občina in komisija bosta spremljali
namensko porabo sredstev pri investitorju.
Če se ugotovi, da sredstva niso bila uporab-
ljena za namen, za katerega so bila dodelje-
na ali pa so bila odobrena na osnovi nere-
sničnih podatkov, imata občina in komisija
pravico takoj zahtevati od investitorja vračilo
v enkratnem znesku s pripadajočimi zamud-
nimi obrestmi za celotno obdobje neupravi-
čenega razpolaganja s sredstvi.

Občinski svet občine
Dobrova-Polhov Gradec

Ob-30111
Na podlagi 7. člena pravilnika za pospe-

ševanje razvoja malega gospodarstva v Ob-
čini Gornja Radgona za leto 2000 (Ur. l.
RS, št. 55/99), Poslovnega načrta Garan-
cijskega sklada za Pomurje in v sodelovanju
s Pomursko banko d.d., M. Sobota, banč-
na skupina NLB, objavlja župan občine Gor-
nja Radgona

razpis
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je

kreditiranje pospeševanja razvoja male-
ga gospodarstva v Občini Gornja Rad-
gona v skupni višini 36,000.000 SIT. Sred-
stva se razdelijo za kreditiranje investicijskih
projektov.

2. Splošni pogoji
Sredstva lahko pridobijo prosilci, ki za-

poslujejo do največ 50 ljudi in imajo kraj
investicije na območju Gornje Radgone.

Sredstva se dodeljujejo za realizacijo no-
vih projektov ali za projekte, s katerimi se
širi obstoječa dejavnost.

Pospeševanje je namenjeno:
1. samostojnim podjetnikom,
2. družbam,
3. bodočim samostojnim podjetni-

kom, družbam in zadrugam s področja gos-
podarstva,

4. drugim pravnim osebam s področ-
ja malega gospodarstva.

Sredstva se prednostno dodelijo pro-
silcu:



Stran 5320 / Št. 54 / 16. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

1. katerega izvedba projekta pomem-
bneje vpliva na razvoj občine,

2. zagotavlja trajna in kvalitetna delov-
na mesta,

3. zaposluje nezaposlene z območja
občine,

4. ki bo izpolnil pogoje institucije.
3. Pogoji za dodelitev kreditov
3.1. Krediti
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit v

višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT,

– obrestna mera za kredite znaša TOM
+ 2%,

– doba vračanja kredita je do največ 5
let, največ eno leto moratorija na odplačilo
glavnice.

3.2 Garancije
– prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati

z vlogo za kredit,
– garancija ne more presegati zneska

5,000.000 SIT, oziroma 50 – 70 % poroš-
tva odobrenega kredita,

– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA Mura GS za Pomurje s poroki na pod-
lagi notarske listine.

4. Dokumentacija
Vsebina vloge za dodelitev kredita in ga-

rancije je razvidna iz “obrazca Investicijski
krediti – Garancije – vloga, ki ga prosilci
dobijo na naslednjih mestih:

– Občina Gornja Radgona, Brumen, tel.
069/61-671,

– podjetje SUN d.o.o. Gornja Radgona,
tel. 069/62-437,

– RRA Mura d.o.o. M. Sobota, tel. 069
36 467.

Obvezne priloge so: poslovni načrt za pro-
jekt nad 5,000.000 SIT; sklep o vpisu druž-
be v sodni register; obvestilo zavoda za stati-
stiko; karton podpisnikov, potrdilo o vpisu v
register pri DURS, potrdilo o premoženjskem
stanju; davčno napoved za zadnji dve leti s
prilogami ali bilanco stanja in bilanco uspeha
za gospodarske družbe; potrdilo o plačanih
davkih; zemljiškoknjižni izpisek.

Izpolnjene vloge z vso zahtevano doku-
mentacijo se oddajo pri Oddelku za gospo-
darstvo in družbene dejavnosti Občine
Gornja Radgona.

5. Rok za prijavo: do konca junija 2000
oziroma do porabe sredstev.

6. Obdelava vlog
Nepopolnih vlog komisija ne bo obrav-

navala.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni v 45

dneh od obravnave na komisiji.
Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je dokon-

čen.
7. Ostale informacije: vse ostale infor-

macije dobijo prosilci na mestih, ki so nave-
dene pod točko 4.

RRA Mura, d.o.o.
Murska Sobota

Št. 414-07-01/2000 Ob-29940
Na podlagi 10. člena statuta Občine Se-

mič (Ur. l. RS, št. 37/99) in na podlagi 5.
člena pravilnika o dodeljevanju sredstev za
subvencioniranje realne obrestne mere iz
občinskega proračuna za pospeševanje raz-
voja malega gospodarstva in kmetijstva v
Občini Semič (Ur. l. RS, št. 30/96) je Ob-

činski svet občine Semič na svoji 13. seji
dne 1. 6. 2000 sprejel sklep, da se objavi

javni razpis
za dodelitev sredstev za

subvencioniranje realne obrestne mere
iz občinskega proračuna

za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva in kmetijstva

v Občini Semič za leto 2000
1. Predmet razpisa
Občina Semič bo iz proračuna za leto

2000 namenila za subvencioniranje realne
obrestne mere kreditov v naslednji višini:

– za razvoj malega gospodarstva
1,400.000 SIT,

– za razvoj kmetijstva 650.000 SIT.
2. Merila in pogoji:
2.1 Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo:
– podjetniki posamezniki,
– podjetja v zasebni in mešani lasti z do

50 zaposlenimi,
– občani, ki so v postopku pridobivanja

dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
– občani, ki opravljajo kmetijsko dejav-

nost na kmetiji, iz katere si plačuje kmečko
zavarovanje najmanj en član.

Pogoj za odobritev subvencije je, da je
sedež firme in poslovni prostori na področju
občine Semič in da je kraj investicije na
območju občine Semič

2.2 Subvencioniranje realnih obrestnih
mer je namenjeno:

a) za razvoj malega gospodarstva v:
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo

poslovnih prostorov,
– nakup opreme za opravljanje dejavno-

sti,
– odpiranje delovnih mest, povezanih z

ustanavljanjem novih enot malega gospo-
darstva,

– uvajanje sodobnih tehnologij v enote
malega gospodarstva, ki so energetsko
varčne in ekološko neoporečne,

– turistične kapacitete in programe;
b) za razvoj kmetijstva v:
– graditev, prenovo in adaptacijo gospo-

darskih objektov kmetije,
– nakup in posodobitev opreme,
– razširitev in posodobitev ter pridobiva-

nje novih zmožnosti na kmetijah za dopolnil-
ne dejavnosti,

– za nakup in urejanje kmetijskih zem-
ljišč ter združevanje parcel,

– za programe predelave in trženja,
– za privez pitancev.
2.3 Subvencije se prednostno odobrijo

prosilcem, ki izpolnjujejo tudi naslednje po-
goje:

– so najeli kredit v letu 1998 in 1999,
– niso prejeli subvencijo obrestne mere

od sklada za razvoj ali druge državne institu-
cije, imajo pa kredit pri banki pod enakimi
pogoji, kot jih zahteva sklad za razvoj.

2.4 Višina subvencije
Subvencionira se do 6 odstotnih točk

realne obrestne mere posojilodajalca.
Sredstva za subvencioniranje realne

obrestne mere se dodelijo za kredite, naje-
te po 1. 1. 1995.

Pogodbo o subvencioniranju realne
obrestne mere se sklene za leto 2000.

3. Vsebina vloge
3.1 Kratko predstavitev prosilca - vloga.

3.2 Poslovni načrt - opis razvojnega pro-
grama s pričakovanimi učinki.

3.3 Dokazilo o registraciji obrtnika, sa-
mostojnega podjetnika oziroma družbe; do-
kazilo o začetem postopku pridobivanja do-
voljenja za opravljanje dejavnosti oziroma
registracije na sodišču oziroma za osebe, ki
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo potrdi-
lo ZZZS, da so kmečki zavarovanci.

3.4 · Overjeno fotokopijo ali original po-
godbe o odobrenem namenskem kreditu
za pospeševanje razvoja malega gospo-
darstva oziroma pospeševanja razvoja kme-
tijstva in

· amortizacijski načrt.
3.5 Potrdilo o plačanih zapadlih davkih

in prispevkih:
· za fizične osebe - potrdilo davčne služ-

be,
· za pravne osebe - dokazilo o boniteti

podjetja (BON 1 in 2 oziroma BON 3),
· začetniki pa oceno uspešnosti investi-

cije, ki jo izdela banka.
3.6 Dokazila o številu zaposlenih oseb

za nedoločen čas na dan 1. 6. 2000 (foto-
kopije obrazcev prijav delavcev v zavaro-
vanje).

3.7 Kopije dokazil o že plačanih realnih
obrestih v letu 2000.

3.8 Mnenje posojilodajalca.
Opomba: prosilci, ki so v letu 1999 pre-

jeli subvencijo in ponovno prosijo za leto
2000 za isti kredit, vlogi ne rabijo priložiti
dokumente pod točko 3.2, 3.3, 3.4 (razen
amortizacijskega načrta) ter 3.8.

4. Rok za prijavo: rok za prijavo začne
teči od objave in traja do 31. 7. 2000 oziro-
ma do porabe sredstev.

5. Vloge za dodelitev subvencij pošljite
na naslov: Občina Semič, Semič 14, 8333
Semič.

Vloge morajo biti v zaprti kuverti in ozna-
čene z napisom “Ne odpiraj - prijava na javni
razpis za subvencije ” in z navedbo dejavno-
sti (malo gospodarstvo oziroma kmetijstvo)
ter z imenom in naslovom prosilca.

Prosilci so dolžni za vsak kredit posre-
dovati samostojno vlogo, razen v primeru,
da je prosilec pridobil dva ali več kreditov za
isti namen od različnih kreditodajalcev in
ima vse vire kreditov navedene v enotnem
poslovnem načrtu oziroma razvojnem pro-
gramu.

Sklep o odobritvi subvencije je do-
končen.

Po odobritvi subvencije sklene vsak po-
sameznik pogodbo z Občino Semič, v kate-
ri so določene vse medsebojne pravice in
odgovornosti pogodbenih strank.

Namensko uporabo sredstev iz posojil-
ne pogodbe preverja Komisija za dodelje-
vanje sredstev.

6. Nepopolnih vlog ne bomo obravna-
vali.

7. Vse potrebne dodatne informacije do-
bite: na Občini Semič (Polona Kambič, tel.
centrala 068/67-083, direktno
356-80-41).

Občina Semič
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Št. 015-03-1265/00 Ob-29971
V skladu z 2., 4. in 7. členom odloka o

dodeljevanju socialnih pomoči, (Naš časo-
pis, št. 262/00) objavlja Občina Dobro-
va-Polhov Gradec

javni razpis
za dodeljevanje socialnih pomoči

v letu 2000
Vsebina in pogoji razpisa:

1. Občinska socialna pomoč je denarna
pomoč.

Denarna pomoč je namenjena:

– nakupu šolskih potrebščin,

– plačilu šolskih kosil osnovnošolcem,

– plačilu letovanj in šole v naravi za os-
novnošolce,

– kritju drugih stroškov in izdatkov za
premostitev trenutne materialne ogroženo-
sti z upoštevanjem socialnih razmer upravi-
čenca.

2. Do socialne pomoči so upravičeni ob-
čani s stalnim prebivališčem Občini Dobro-
va-Polhov Gradec, ki jim je zaradi trenutne
materialne ogroženosti potrebna denarna
pomoč, izkoristili pa so že vse zakonske
možnosti za rešitev socialne stiske.

Kriterij za dodelitev socialne pomoči je
cenzus, določen v 26. členu zakona o so-
cialnem varstvu.

Izjemoma lahko občan pridobi enkratno
denarno pomoč tudi v primeru, ko za največ
100% presega omenjeni cenzus, če gre za
težjo bolezen v družini oziroma za nespo-
sobnost za pridobitno delo, v primeru ele-
mentarne nesreče, požara ali smrti hranite-
lja ter drugih izjemnih okoliščinah.

Praviloma lahko upravičenec prejme de-
narno pomoč le iz ene vrste pomoči.

3. Višina denarne pomoči je najmanj
10.000 SIT in največ do višine denarnega
dodatka po 33. členu zakona o socialnem
varstvu. Izjemoma je denarna pomoč lahko
tudi višja, če se v posebnem ugotovitvenem
postopkom ugotovi, da je mogoče namen
pomoči doseči samo v višjem znesku.

Denarna pomoč, ki je namenjena plačilu
šolskih kosil, se določi do cene, ki jo zara-
čunava šola.

4. Denarna pomoč se praviloma izplača
neposredno upravičencu, razen za šolska
kosila, letovanja in šole v naravi ter v prime-
ru, ko upravičenec ne more zagotoviti na-
menske porabe. Za slednje se sredstva na-
kažejo neposredno izvajalcu.

5. Denarna pomoč se lahko upravičen-
cu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripa-
dal po tem odloku ali se mu ne dodeli, če:

– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizke-
mu dohodku ni ogrožena socialna varnost
upravičenca in družinskih članov, ker je pre-
moženje upravičenca in družinskih članov
takšno, da bi mu lahko zagotavljalo preži-
vetje oziroma dajalo dohodke,

– se ugotovi, da z upravičencem živijo
osebe, ki niso družinski člani po zakonu o
socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke
iz 27. člena zakona o socialnem varstvu
skupaj z upravičencem.

6. Občani vlagajo zahtevke za dodelitev
socialne pomoči na obrazcu “Vloga za do-
delitev občinske socialne pomoči“ pri ob-
činski upravi.

Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna do-
kazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z
zakonom o socialnem varstvu in s tem raz-
pisom.

Razpisni rok je 20 dni od dneva objave v
občinskem glasilu.

7. Odbor za zdravstvo in socialo bo v
roku 30 dni po poteku razpisnega roka od-
ločil o upravičenosti do občinske socialne
pomoči s sklepom. Sklep bo posredovan
posameznemu upravičencu najkasneje v ro-
ku 8 dni po sprejemu sklepa.

8. Potrebne obrazce in informacije dobi-
jo upravičenci ne sedežu Občine Dobro-
va-Polhov Gradec, Ulica Vladimirja Dolni-
čarja 2, 1356 Dobrova.

Informacije po telefonu: Jože Brezovec,
641-458, 641-459.

Občina Dobrova-Polhov Gradec

Ob-30233

Ponovni javni razpis
za prodajo nepremičnine z zbiranjem

ponudb
1. Opis objekta:
a) Zemljišče v zgodovinskem jedru No-

vega mesta s parc. št. 1505: poslovna stav-
ba 205 m2, gospodarsko poslopje 37 m2,
dvorišče 56 m2; parc. št. 1506: dvorišče
161 m2 in parc št. 1507: stanovanjska stav-
ba 258 m2, dvorišče 40 m2. Vse tri parcele
so k.o. Novo mesto in so vpisane pri vložni
št. 1210, po izhodiščni ceni 88,337.613
SIT.

b) Dvosobno stanovanje v PT hiše Na
Lazu 5, parcela št. 295/11 (stanovanjska
stavba 56 m2, dvorišče 482 m2), vknjiženo
pri ZKV št. 240 k.o. Ragovo. Hiša je locira-
na v stanovanjskem naselju Žabja vas, Novo
mesto, približno 1,5 km od centra mesta.
Stanovanje je v pritličju stanovanjske mon-
tažne hiše zgrajene leta 1968, obdelava
prostorov je standardna – opremljenost III.
kategorije.

Inštalacije: elektroinštalacija za razsvet-
ljavo in moč, vodovodna inštalacija, odtok
vode v javno kanalizacijo.

Ogrevanje je na termoakumulacijsko
peč.

Dostopna cena je asfaltirana. Na dvoriš-
ču je pomožen objekt za drvarnico.

Parcela je vpisana pri ZKV št. 240 k.o.
Ragovo po izhodiščni ceni 5,192.229 SIT.

2. Ponudba naj vsebuje: ponujeno ce-
no, plačilne pogoje, potrdilo o vplačilu varš-
čine.

3. Pri razpisu za zbiranje ponudb lahko
sodelujejo vse pravne ali fizične osebe s
sedežem v Sloveniji. Pravne osebe morajo
predložiti izpisek iz sodnega registra v Slo-
veniji, fizične pa potrdilo o državljanstvu.

4. Objekt naveden pod 1. a) je možno
kupiti tudi po delih, s tem, da se sklene
najprej predpogodba. Glavna kupoprodaj-
na pogodba se bo sklenila, ko bo prodan
celoten objekt.

5. Nepremičnina je naprodaj po načelu
videno-kupljeno.

6. Vsak ponudnik mora pred iztekom ro-
ka za oddajo ponudb plačati varščino v viši-
ni 10% izhodiščne cene na žiro račun Ko-
munala Novo mesto, d.o.o.,
52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni
promet Novo mesto, ki bo izbranemu po-
nudniku vračunana v kupnino, po podpisu
glavne kupoprodajne pogodbe, drugim pa
brez obresti vrnjena v 8 dneh po končanem
zbiranju ponudb oziroma podpisu glavne ku-
poprodajne pogodbe.

7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po končanem zbiranju ponudb.

8. Izbrani ponudnik mora predpogodbo
o nakupu skleniti v 15 dneh po prejemu
obvestila o izbiri in plačati kupnino najka-
sneje v 8 dneh po sklenitvi glavne kupopro-
dajne pogodbe. Če izbrani ponudnik ne
sklene predpogodbe ali ne plača v celoti
kupnine v roku, določenem za sklenitev po-
godbe oziroma v roku, določenem za plači-
lo kupnine, šteje, da je odstopil od nakupa
in se pogodba razveljavi, plačana varščina
pa se mu ne vrne.

9. Predložitev ponudb: pisne ponudbe z
zahtevanimi dokazili je potrebno predložiti
do 4. 7. 2000, do 12. ure, na naslov: Ko-
munala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvoja
in investicij, Podbevškova 12, 8000 Novo
mesto.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti z oznako: “Ne odpiraj – Ponudba za
nakup zemljišča z nepremičninami na Roz-
manovi cesti 2” ali “Ne odpiraj – Ponudba
za nakup dvosobnega stanovanja in parcele
na Lazu 5”, odvisno od objekta na katerega
se ponudba nanaša.

Naslov pošiljatelja mora biti označen na
hrbtni strani kuverte.

Če ponudnik pošlje ponudbo po pošti,
se šteje za pravočasno predloženo ponud-
bo, ponudba, ki je bila prodajalcu dostavlje-
na v roku, ki je določen v javnem razpisu.

10. Davek na dodano vrednost oziroma
na promet nepremičnin in stroške v zvezi s
prenosom lastništva ter druge dajatve plača
kupec.

11. Vse informacije v zvezi s prodajo in
ogledom dobijo morebitni ponudniki pri Žar-
ku Kovačeviču, tel.068/39-32-598.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 7541/2000  Ob-29932
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1

Ljubljana razpisuje

javni
anonimni enostopenjski državni

natečaj v dveh delih:
1. Urbanistično anketni natečaj za širše

območje stičnega pasu mesta s parkom Ti-
voli in oblikovanje križišča pri Delavskem
domu.

2. Arhitekturni, projektni natečaj za pri-
dobitev projektne rešitve na podlagi
predloženih programov za območja urejan-
ja CR 3/3 kopališče Ilirija.

Natečaja se lahko udeležijo pravne in
fizične osebe, univerzitetni diplomirani inže-
nirji arhitekture in krajinske arhitekture, štu-
dentje arhitekture in krajinske arhitekture,
ki so državljani Republike Slovenije.
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Na natečaju ne morejo sodelovati ose-
be, ki so bile neposredno udeležene pri
izdelavi natečajne naloge in razpisa, člani
ocenjevalne žirije, izvedenci, ki sodelujejo
pri delu žirije, poročevalci ter njihovi bližnji
sorodniki in sodelavci iz ožje delovne skupi-
ne.

Natečaj je razpisan skladno s pravilni-
kom o izvajanju natečajev na področju arhi-
tekturne ustvarjalnosti, ZDAS 1996.

Natečajna naloga:
1. Pridobitev smernic za izdelavo stro-

kovnih podlag za regulacijo širšega območ-
ja stičnega pasu mesta s parkom Tivoli in
oblikovanja križišča pri Delavskem domu

2. Pridobitev idejnih arhitekturnih re-
šitev za izgradnjo parkirno garažne hiše in
športno rekreacijskega objekta na območju
urejanja CR 3/3 Kopališče Ilirija.

Ocenjevalna žirija:
Predsednica: Viktorija Potočnik.
Namestnik predsednice: mag. Vladimir

Braco Mušič, univ. dipl. inž. arh.
Člani: Borut Lenardič, univ. dipl. inž.

arh., Dejan Crnek, Nestor Mankoč, univ.
dipl. inž. grad., Andrej Razdrih, univ dipl.
prav., Marjan Bežan, univ. dipl. inž. arh., dr.
Vilibald Premzl, univ. dipl. inž. arh., dr. Niko
Stare, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Stalni namestnik: Miran Polutnik, univ.
ipl. inž. arh., Branimir Zvonar univ. dipl. inž.
arh.

Poročevalka za krajinski del: mag. Darja
Marinček, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Poročevalec za gradbeno arhitektonski
del: Vlado Rot dipl. inž. org.

Skrbnica: Marjeta Zornada, univ. dipl.
inž. arh.

Pri delu komisije bosta sodelovala izve-
denec za promet in za varstvo naravne in
kulturne dediščine.

Roki: natečaj se začne z dnevom objave
v dnevnem časopisu “Delo”.

Natečajniki lahko natečajno gradivo prev-
zamejo od 14. 6. 2000 do 23. 6. 2000 v
prostorih vložišča Oddelka za urbanizem in
okolje Mestne uprave Mestne občine Ljub-
ljana vsak delovnik od 8. do 15. ure ali pa
ga prejmejo po pošti proti odškodnini
20.000 SIT, ki jih nakažejo na MOL – izvr-
ševanje proračuna, žiro račun št.
50100-630-810108, s pripisom: Natečaj
– “Kopališče Ilirija”.

Vprašanja v zvezi z natečajem lahko na-
tečajniki pošljejo na Oddelek za urbanizem
in okolje Mestne uprave Mestne občine
Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, s pripi-
som: Natečaj – “Kopališče Ilirija” do vključ-
no 25. 6. 2000 .

Ocenjevalna komisija bo odgovorila na
vprašanja do 1. 7. 2000.

Rok za oddajo natečajnih del za 1. del
natečaja je 31. 8. 2000 do 14. ure.

Morebitne dodatne usmeritve za 2. del
natečaja bo ocenjevalna komisija posredo-
vala natečajnikom najkasneje do 22. 9.
2000.

Rok za oddajo natečajnih del za 2. del
natečaja je 7. 11. 2000 do 14. ure.

Natečajna dela je treba poslati na na-
slov: Oddelek za urbanizem in okolje Mest-
ne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljan-
ska 28, Ljubljana, z oznako “Kopališče Iliri-
ja”. Za dela, ki bodo poslana po pošti ali
železnici, sta veljavna datum in ura poštne-

ga žiga. Udeleženci natečaja, ki bodo dela
poslali po pošti ali železnici, morajo hkrati s
telegramom obvestiti Oddelek za urbanizem
in okolje Mestne uprave Mestne občine
Ljubljana o oddaji natečajnega dela. V tele-
gramu morajo navesti številko pošiljke.

Ocenjevalna komisija bo delo končala
do 30. 11. 2000. Izidi natečaja bodo objav-
ljeni v časopisu “Delo” v 30 dneh po konča-
nem delu ocenjevalne komisije.

Nagrade in odškodnine bodo izplačane
najkasneje v 30 dneh po objavi izidov nate-
čaja.

Kraj in čas razstave bosta objavljena
hkrati z izidi natečaja.

Nagrade:
1. Za prvi del natečaja 5 odkupov po

300.000 SIT.
2. Za drugi del natečaja pa:

1. nagrada:  2,800.000 SIT
2. nagrada:  1,800.000 SIT
3. nagrada:  1,100.000 SIT
3 odkupi po:  300.000 SIT

Udeležencem 1. dela natečaja, katerih
dela bodo izdelana skladno z natečajnimi
pogoji, ne bodo pa odkupljena, bodo povr-
njene odškodnine v skupnem znesku
500.000 SIT. Celoten sklad odškodnin bo
razdeljen le, če bo prispelo najmanj 16 ela-
boratov.

Udeležencem 2. dela natečaja, katerih
dela bodo izdelana skladno z natečajnimi
pogoji, ne bodo pa nagrajena ali odkuplje-
na, bodo povrnjene odškodnine v skupnem
znesku 1,000.000 SIT. Celoten sklad od-
škodnin bo razdeljen le, če bo prispelo naj-
manj 16 elaboratov.

Ocenjevalna komisija ima pravico, da ce-
loten nagradni fond razdeli tudi v drugačnem
razmerju.

Mestna občina Ljubljana

Št. 015-03-1267/00 Ob-29969
Na podlagi 4. člena zakona o finančnih

intervencijah v kmetijsko proizvodnjo in pri-
delavo hrane (Ur. l. RS, št. 5/91) in sklepa
o ukrepih za pospeševanje kmetijstva v ob-
čini, sprejetih na 15. redni seji občinskega
sveta, dne 5. 6. 2000, objavlja Občina Do-
brova-Polhov Gradec

javni razpis
za dodeljevanje sredstev za finančne
intervencije za ohranjanje in razvoj

kmetijstva v občini v letu 2000
I. Splošni pogoji
1. Upravičenci do interventnih sredstev

so pravne in fizične osebe, občani Občine
Dobrova-Polhov Gradec, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo, ki jim je to poglavitna
osnova za preživetje in imajo stalno prebiva-
lišče v Občini Dobrova-Polhov Gradec.

2. Zahtevke za pridobitev sredstev vloži-
jo upravičenci na obrazcu, ki ga dobijo na
sedežu Občine Dobrova-Polhov Gradec. K
vsaki vlogi je potrebno poleg posebnih do-
kazil priložiti še potrdilo o lastništvu ali po-
sestni list, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev, oziroma pogodbo o zakupu zem-
ljišč.

3. Kriteriji za dodelitev sredstev so raz-
vidni iz vsebine razpisa.

4. Prednost bodo imele vloge, ki bodo
zagotavljale aktivno zaposlitev in razvoj kme-
tije.

II. Predmet razpisa je sofinanciranje pro-
gramov v skupni vrednosti 6,000.000 SIT

1. Urejanje zemljišč:
– male melioracije (manjša zemeljska de-

la ..),
– agromelioracije (zasip depresij, plani-

ranje, drobljenje in odstranjevanje kamenja
ipd.),

– urejanje pašnikov (odstranjevanje skla-
nih osamelcev, čiščenje zarasti, izkop pa-
njev, planiranje ...),

– preprečevanje zaraščanja kmetijskih
zemljišč,

– košnja brežin,
– sečnja in čiščenje zarasti,
– čiščenje melioracijskih jarkov.
2. Subvencije za modernizacijo pridela-

ve mleka
Upravičenci lahko pridobijo največ do

60% vrednosti strojnih del in porabljenega
materiala.

Dejanska višina dodeljenih zneskov bo
odvisna od skupnega števila popolnih vlog
in višine razpisanih sredstev.

III. Predpisana dokumentacija in razpisni
rok

1. Vlogi je potrebno priložiti:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– mnenje kmetijske svetovalne službe,
– odločbo o priglasitvi del, če gre za

dela v takem obsegu,
– račun o izvedenih strojnih delih oziro-

ma ocenjena vrednost lastnega dela.
2. Vloge za dodelitev sredstev z vsemi

zahtevanimi prilogami morajo vlagatelji po-
sredovati na naslov: Občina Dobrova-Pol-
hov Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2,
1356 Dobrova.

Prijavni obrazci so na razpolago na se-
dežu občine.

Dodatne informacije na tel. 641-458,
641-459.

3. Rok za prijavo na razpis je 30 dni od
dneva objave.

Prispele vloge na razpis bo obravnavala
komisija, ki jo imenuje župan.

Komisija za dodeljevanje sredstev pri-
pravi predloge sklepov o izbiri, ki jih potrdi
župan. Sklepi bodo posredovani posamez-
nemu prosilcu najkasneje v roku 30 dni po
izbiri.

Sredstva, ki bodo dodeljena za posame-
zen namen, bodo dana v nepovratni obliki v
skladu z razpisnimi pogoji.

4. Občina in komisija bosta spremljali na-
mensko porabo sredstev pri prosilcu. Če se
ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena ali
pa so bila sredstva odobrena na osnovi ne-
resničnih podatkov, imata občina in komisi-
ja pravico takoj zahtevati od prosilca vračilo
v enkratnem znesku s pripadajočimi zamud-
nimi obrestmi za celotno obdobje neupravi-
čenega razpolaganja s sredstvi.

Občina Dobrova-Polhov Gradec

Ob-30023
Skladno s pravilnikom o načinu in po-

stopku oddaje graditve objektov (Ur. l. SRS
27/85), objavljamo

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca del

1. Investitor: Iskrainvest, d.d., Stegne
25a Ljubljana.
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2. Predmet: izgradnja 500 m ceste v
coni Stegne.

3. Orientacijska vrednost del: 40 mio
SIT.

4. Rok izvedbe: avgust, september
2000.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika vsebuje razpisna dokumentacija. In-
vestitor ni zavezan skleniti posla na podlagi
izbora najugodnejšega izvajalca po pred-
metnem razpisu.

6. Rok za oddajo ponudb je 30. 6. 2000
do 12. ure na sedežu investitorja. Ponudbe
morajo biti v zapečateni ovojnici z nazivom
ponudnika in pripisom “izgradnja 500 m
SIC“.

7. Javno odpiranje ponudb bo 30. 6.
2000 ob 13. uri v sejni sobi Iskrainvesta.

8. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na sedežu Iskrainvesta na
podlagi potrdila o vplačilu stroškov za razpi-
sno dokumentacijo v višini 15.000 SIT (vklju-
čuje DDV). Plačilo se izvrši na račun št.
50104-601-17218. Ponudniki lahko opra-
vijo tudi ogled gradbišča-po predhodni na-
javi na faks 061/511-12-29.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri naj-
kasneje do 15. 7. 2000.

Iskrainvest, d.d., Ljubljana

Ob-30164
Na podlagi Poslovnega načrta Garancij-

skega sklada za Pomurje in razpoložljivih
sredstev namenjenih pospeševanju razvoja
malega gospodarstva v Občini Radenci, ob-
javlja RRA Mura, d.o.o. Murska Sobota, Ga-
rancijski sklad za Pomurje, v sodelovanju z
Občino Radenci in Pomursko banko d.d.
Murska Sobota, bančna skupina NLB, Mur-
ska Sobota

dodatni razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
namenjene pospeševanju razvoja

malega gospodarstva v Občini Radenci
za leto 2000

1. Predmet razpisa
Predmet dodatnega razpisa so sredstva

za dodelitev dolgoročnih kreditov v višini
13,500.000 SIT, za katere bo RRA Mura
Garancijski sklad za Pomurje dodeljeval ga-
rancije v višini 50 – 70 %, vendar ne more
presegati 5,000.000 SIT.

2. Pogoji za dodeljevanje
Vsi pogoji za dodeljevanje kreditov osta-

nejo enaki kot v osnovnem razpisu, ki je bil
objavljen v Ur. l. RS, št. 41-42, dne 19. 5.
2000 na strani 4103.

3. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt do porabe sred-

stev.
4. Ostale informacije
Vse ostale informacije dobijo prosilci na

mestih, ki so navedene v osnovnem raz-
pisu.

Regionalna razvojna agencija
Mura d.o.o.,

Murska Sobota
Garancijski sklad za Pomurje

Sklepi o privatizaciji

Ob-30169
Na podlagi 15. člena zakona o zaključku

lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v la-
sti Slovenske razvojne družbe (Ur. l. RS, št.
30/98 in 12/99; dalje: ZZLPPO) ter 210.
člena in 207. člena zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, 80/99; da-
lje: ZUP), v upravni zadevi privatizacije del-
nic družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d., Ptuj,
Slovenska razvojna družba izdaja naslednji

sklep o privatizaciji
družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d

1. V družbi Cestno podjetje Ptuj, d.d.,
Ptuj, matična številka 5143284, se izvede
privatizacija 42.626 navadnih imenskih del-
nic, ki so v lasti SRD, kar predstavlja 22,3%
osnovnega kapitala družbe. Nominalna vred-
nost delnice znaša 1.000 SIT.

2. Privatizacije se izvede na naslednje
načine:

2.1. 4.263 delnic se prenese na Slo-
venski odškodninski sklad, d.d.;

2.2. 4.263 delnic se prenese na Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d.;

2.3. 17.050 delnic se proda pooblaš-
čenim investicijskim družbam;

2.4. 17.050 delnic se ponudi v odkup z
uporabo načina notranjega odkupa.

3. Vplačilo kupnine iz :
3.1. točke 2.3. – prodaja PID, se izvrši z

lastniškimi certifikati;
3.2. točke 2.4. – notranji odkup, kupec

izvrši z gotovino.
4. Prodajna cena delnic:
4.1. iz točk 2.3. tega sklepa za nominalno

vrednost delnice 1.000 SIT, znaša 1.226 SIT;
4.2. iz točke 2.4. se prodajna cena del-

nice revalorizira z rastjo drobnoprodajnih
cen do dneva podpisa pogodbe, pri čemer
imajo upravičenci do notranjega odkupa
pravico do 50% popusta.

5. Delnice, ki so predmet privatizacije,
dajejo imetniku pravico do udeležbe pri
upravljanju družbe, pravico do dela dobička
in pravico do sorazmernega dela preostale-
ga premoženja po likvidaciji ali stečaju druž-
be. Delnice so prosto prenosljive.

Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
v roku 15 dni od vročitve oziroma zadnje
objave. Pritožba se pošlje pisno ali poda
ustno na zapisnik Slovenski razvojni družbi,
d.d., Dunajska 160, Ljubljana.

Slovenska razvojna družba
predsednik nadzornega sveta

dr. Boris Šuštar

Ob-30134
Na podlagi 16. in 17. člena zakona o zak-

ljučku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb
v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur. l. RS,
št. 30/98) – v nadaljevanju: zakon ter 210.
člena zakona o splošnem upravnem postop-
ku (Ur. l. RS, št. 80/99) – v nadaljevanju:
ZUP ter točke 15.2. statuta Slovenske razvo-

jne družbe, izdaja Slovenska razvojna družba
– v nadaljevanju: SRD, naslednji

sklep o privatizaciji
družbe Brivstvo in frizerstvo, d.o.o,

Ulica 21. oktobra 13, Črnomelj
1. V družbi Brivstvo in frizerstvo, d.o.o,

Ulica 21. oktobra 13, Črnomelj, matična
številka: 5072387, dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov, ter
trgovina na debelo in drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki, SRD izvede priva-
tizacijo osnovnega vložka v višini 690.000
SIT, ki je v lasti SRD. Prodaja se vrši po
poslovnih deležih, katerih nominalna vred-
nost znaša 15.000 SIT.

2. Privatizacija se izvede na naslednje
načine:

2.1. osnovni vložek v višini 75.000 SIT,
kar predstavlja 10% od poslovnega deleža
iz točke 1. izreka tega sklepa, SRD pren-
ese na Slovenski odškodninski sklad, d.d.;

2.2. osnovni vložek v višini 75.000 SIT,
kar predstavlja 10% od poslovnega deleža
iz točke 1. izreka tega sklepa, SRD pren-
ese na Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d.;

2.3. osnovni vložek v višini 540.000 SIT,
kar predstavlja 80% od poslovnega deleža
iz točke 1. izreka tega sklepa, SRD proda
pooblaščenim investicijskim družbam.

3. Vplačilo kupnine iz točke 2.3. – proda-
ja PID, kupec izvrši z lastniškimi certifikati.

4. Prodajna cena deleža iz točke 2.3.
tega sklepa za nominalno vrednost 15.000
SIT, znaša 36.060 SIT.

5. Delež, ki je predmet privatizacije, daje
imetniku pravico do udeležbe pri upravljan-
ju družbe, pravico do dela dobička in pravi-
co do sorazmernega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
Deleži so prosto prenosljivi.

Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
v roku 15 dni od vročitve oziroma zadnje
objave. Pritožba se izroči ali pošlje Sloven-
ski razvojni družbi, d.d., Dunajska 160,
Ljubljana.

Slovenska razvojna družba
nadzorni svet

predsednik
dr. Boris Šuštar

Objave
delniških družb

Odkupi poslovnih deležev družb

Št. 833/00 Ob-30120
V skladu s 465. členom ZGD sporoča-

mo, da imajo pooblaščene investicijske
družbe Setev, d.d., Trgatev, d.d., in Plod,
d.d., vse Vilharjeva 29, Ljubljana, skupaj v
lasti večinski delež družbe Kovina, d.d.,
Šmartno pri Litiji.

PID Setev, d.d.,
PID Trgatev, d.d.,

PID Plod, d.d.
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Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

Ob-30260

V sklicu 5. skupščine družbe Iskra Stika-
la, d.d., Kranj, objavljene v Uradnem listu
RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29489, se
dan sklica skupščine pravilno glasi: ... v sre-
do, 12. 7. 2000...”.

Iskra Stikala, d.d., Kranj

Št. 000641 Ob-30022

Dopolnitev

IMP inženiring, montaža, proizvodnja,
d.d., Dunajska c. 7, Ljubljana, dopolnjuje
dnevni red skupščine, ki bo 6. julija 2000
ob 11. uri v mali dvorani poslovne stavbe
ČZP Delo, Dunajska c. 5, Ljubljana.

Dnevni red se na zahtevo delničarja
MEGAFIN, družba za investiranje in nepre-
mičnine, d.d., dopolni s 6. točko ki se glasi:

6. Imenovanje posebnega revizorja.
V skladu s prvim odstavkom 67. člena

zakona o prevzemih skupščina družbe ime-
nuje za posebnega revizorja družbe zaradi
preveritve ustanovitvenih postopkov ter vo-
denja posameznih poslov družbe v zadnjih
petih letih revizjsko družbo RFR Ernst&
Young, d.o.o., Ljubljana.

IMP, d. d.
direktor

Vladimir Kuret, univ.dipl.inž.str.

Št. 1771/2000 Ob-30353

Dopolnitev

V objavi sklica 4. seje skupščine družbe
Gradis Inženiring d.d., objavljeni v Ur. l.
RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000 se dopolni
predlog sklepa pod 4. točko tako da se
pravilno glasi:

4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka družbe za leto 1999 in o delitvi nerazpo-
rejenega dobička iz preteklih let.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta skupščina sprejme sklep o delitvi dobič-
ka:

1. Ustvarjeni dobiček v letu 1999, v viši-
ni 20,619.932,20 SIT ostane nerazpore-
jen.

2. Iz nerazporejenega dobička iz leta
1996 se razdeli:

– za dividende delničarjem 9,803.100
SIT.

– za nagrado nadzornemu svetu in upra-
vi 980.000SIT.

Nagrada predsednika nadzornega sveta
znaša 140.000 SIT, članoma nadzornega
sveta po 100.000 SIT in upravi v višini
640.000 SIT, pri čemer uprava lahko dolo-
či tudi druge upravičence do nagrade.

Gradis Inženiring d.d.
uprava

Franc Kositer univ.gipl.inž.

Št. 121/00 Ob-29541
Uprava družbe Gradis, Gradbeno pod-

jetje Ljubljana, d.d., Ulica Gradnikove bri-
gade 11, Ljubljana, vabi delničarje na

sejo skupščine
Gradis, Gradbeno podjetje Ljubljana,

d.d., Ulica Gradnikove brigade 11,
Ljubljana

Uprava sklicuje skupščino, dne 17. 7.
2000 ob 12. uri v poslovnih prostorih GIZ
Gradis, Ljubljana, Šmartinska 134a (sejna
soba, 1. nadstropje).

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev skupš-
čine glede notarja, ki bo pisal zapisnik.

2. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupš-
čine izvoli Silvan Jakin, odvetnik iz Ljublja-
ne.

Predlog sklepa: za preštevalca glasov
na skupščini družbe, se na predlog uprave
in nadzornega sveta izvolita: Bračun Zmago
in Corel Urška.

3. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila pre-

števalcev glasov, predsednik skupščine
ugotovi, da je skupščina sklepčna.

4. Seznanitev z dnevnim redom.
5. Obravnava in odločanje o revidiranem

letnem poročilu za leto 1999 in o letnem
poročilu uprave za isto leto.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme revidirano let-
no poročilo za leto 1999 in letno poročilo
uprave za isto leto v predloženem besedilu.

6. Obravnava in odločanje o pokrivanju
izgube za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep o pokri-
vanju izgube za leto 1999 v predloženem
besedilu.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se

imenuje revizijska hiša, ki jo je predlagal
nadzorni svet.

8. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na lastno željo se pred-

časno razreši Režun Janeza članstva v nad-
zornem svetu, in sicer s 1. 8. 2000.

9. Imenovanje novega člana nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog Kapitalske-
ga sklada, pokojninskega in invalidskega za-
varovanja se s 1. 8. 2000 za novega člana
nadzornega sveta imenuje Milan Pirman za
dobo 4. let.

10. Seznanitev skupščine z razrešitvijo
in imenovanjem novega člana nadzornega
sveta, ki ga voli svet delavcev.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
vzame na znanje, da je svet delavcev na
svoji 11. seji dne 7. 3. 2000 predčasno
razrešil članstva v nadzornem svetu Divjak
Dušana.

Predlog skepa: skupščina delničarjev
vzame na znanje, da je svet delavcev na
svoji 12. seji dne 14. 3. 2000 imenoval Leš
Teodorja za člana nadzornega sveta z man-
datno dobo 4. let.

11. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremem-
be in dopolnitve statuta družbe v predlože-
nem besedilu.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
bo shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniško knjigo v Klirinško depotni druž-
bi in, ki pisno prijavo osebno ali s priporo-
čeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradi-
vo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled na

sedežu družbe pri Mihelčič Alenki, vsak de-
lovni dan od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda za katere želijo, da so o njih pravo-
časno seznanjeni vsi delničarji, pisno spo-
ročijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se določi polurni odmor po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Gradis, Gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d.,

predsednik uprave: Režun Janez

Ob-29788

4. zasedanje skupščine
Impol, d.d., Slovenska Bistrica,

bo v torek, 18. julija 2000 ob 12. uri na
sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Parti-
zanska 38.

Dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja skupščine, ugo-

tovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje predlagano sestavo delovnih teles
skupščine: predsednika skupščine, notarja
in dveh preštevalcev glasov.

Ugotovi se sklepčnost delničarjev in za-
stopnega kapitala.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Sprememba statuta delniške družbe

Impol.
Predlog sklepa: na predlog uprave in s

soglasjem nadzornega sveta se sprejme
predlagane spremembe statuta delniške
družbe Impol.
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4. Obravnava in sprejem revidiranega
poslovnega poročila družbe Impol, d.d., za
leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in s
soglasjem nadzornega sveta se potrdi revi-
dirano poslovno poročilo za družbo Impol,
d.d., v letu 1999.

5. Predlog delitve dobička družbe Im-
pol, d.d., ustvarjenega v letu 1998 in 1999.

Predlog sklepa: del nerazporejenega do-
bička družbe Impol, d.d., iz leta 1998 v
višini 321,5 milionov SIT in dobiček 1999 v
višini 1.154,161.000 SIT se deli v skladu s
predlogom uprave in soglasjem nadzorne-
ga sveta.

6. Imenovanje revizijske hiše za leto 1999.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-

sko hišo za leto 2000 se po predlogu nad-
zornega sveta imenuje družbo Auditor,
d.o.o., Ptuj.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo

delničarji ali njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Udeležbo na zasedanju skupščine je tre-
ba najaviti v pisni obliki tri dni pred zaseda-
njem skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število del-
nic zastopanega kapitala.

Gradivo, o katerem bo sklepala skupšči-
na, je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe Impol, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

Impol, d.d., Slovenska Bistrica
uprava

Ob-29789

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 10. člena statuta delniš-
ke družbe, vabim delničarje družbe na

skupščino delničarjev
Svobodna misel, d.d., Ljubljana,

Dvoržakova 12/II,
ki bo 20. julija 2000 ob 12. uri na sede-

žu družbe v Ljubljani, Dvoržakova 12.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisot-

nosti predsednika skupščine Slavka Čerpi-
ča in vabljene notarke ter imenovanje dveh
preštevalcev glasov.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

3. Uporaba dobička iz leta 1999.
4. Razno.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlogi sklepov:
K 1. točki se sprejme naslednji sklep:

otvoritev skupščine, ugotovitev pristojnosti
predsednika skupščine Slavka Čerpiča in
vabljene notarke, za preštevalca glasov se
imenuje Bojano Žokalj Jesih in Vladimirja
Kavčiča.

K 2. točki se sprejme naslednji sklep:
sprejme se letno poročilo družbe za leto
1999.

K 3. točki se sprejme naslednji sklep:
nerazdeljeni dobiček na dan 31. 12. 1999,
ki je znašal skupaj 172.393 SIT se razdeli
na naslednji način: davek na dobiček
59.058 SIT, dobiček v višini 113.335 SIT

ostane nerazporejen in se prenese v na-
slednje leto.

Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaš-
čenci lahko uresničujejo pravico udeležbe
na skupščini in glasovalno pravico, če tri dni
pred napovedano sejo pisno prijavijo ude-
ležbo pri tajništvu uprave družbe.

Vsa gradiva so delničarjem na vpogled
na sedežu družbe vsak delovnik od 9. do
12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, ko skupščina
veljavno odloča ne glede na število prisot-
nih.

Svobodna misel, d.d., Ljubljana
predsednik skupščine

Slavko Čerpič

Ob-29790
Skladno z zakonom o gospodarskih

družbah in na podlagi 6.2. točke statuta
družbe Preskrba, d.d., Sežana sklicuje di-
rektor družbe Preskrba, trgovina na debelo
in drobno, d.d., Sežana

2. redno skupščino
družbe Preskrba, trgovina na debelo in
drobno, d.d., Sežana, Partizanska 71,

ki bo v sredo, dne 19. 7. 2000 ob 13. uri
na sedežu družbe, Sežana, Partizanska 71.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Direktor in nadzorni svet predlagata spre-

jem naslednjega sklepa: ugotovi se sklepč-
nost skupščine in izvoli predsedujočega
skupščine in dva preštevalca glasov. Na
skupščini je prisoten notar.

2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Direktor in nadzorni svet predlagata spre-

jem naslednjega sklepa: potrdi se predlaga-
ni dnevni red skupščine Preskrba, d.d.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999.

Direktor in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa: sprejme se letno
poročilo družbe Preskrba, d.d., za poslov-
no leto 1999 v vsebini kot ga je predložil
direktor družbe, s pozitivnim mnenjem nad-
zornega sveta družbe in z mnenjem revizor-
ja EOS/Revizija, d.o.o., družba za revidira-
nje Ljubljana.

4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za leto 1999.

Direktor in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa: ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta se sprejme predlog
direktorja o pokrivanju izgube za poslovno
leto 1999.

5. Izvolitev novih članov nadzornega sve-
ta-predstavnikov delničarjev.

Nadzorni svet predlaga sprejem nasled-
njega sklepa:

a) razrešita se predsednik nadzornega
sveta Ladislav Žvokelj in član nadzornega
sveta Stanislav Furlan,

b) za člana nadzornega sveta, predstavni-
ka delničarjev, se za dobo štirih let do dne
19. 7. 2004 izvolita Emil Tomc in Ana Lebar.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Nadzorni svet predlaga sprejem nasled-
njega sklepa: za revidiranje letnih računo-

vodskih izkazov družbe Preskrba, d.d., za
poslovno leto 2000 se imenuje EOS/Revi-
zija, d.o.o., družba za revidiranje Ljubljana.

Gradivo
Gradivo k posameznim točkam s predlo-

gi sklepov so delničarjem na vpogled na
sedežu družbe v Sežani, Partizanska 71, v
kadrovski službi, vsak delovnik od 7. do 15.
ure, do vključno dneva skupščine. Za vpo-
gled v gradivo se delničar izkaže z osebnim
dokumentom, pooblaščenec pa z osebnim
dokumentom in pisnim pooblastilom, za-
stopnik pa z overjenim izpiskom iz sodnega
registra.

Nasprotni predlogi
Delničar lahko vloži nasprotni predlog k

posamezni točki dnevnega reda v 7 dneh
od dneva objave sklica skupščine v Urad-
neml istu RS. Nasprotni predlog mora biti v
pisni obliki, jedrnat in razumno utemeljen.
Osebno ali s priporočeno pošiljko po pošti
se ga odda na sedež družbe v kadrovsko
službo.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico ima delničar, ki pisno prija-
vo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavi
kadrovski službi družbe tako, da jo le-ta prej-
me najkasneje 3 dni pred skupščino in ki je
vpisan v delniško knjigo družbe najkasneje
10. dan pred dnevom izvedbe skupščine.
Dan izvedbe skupščine se všteva v navede-
na roka. Delničarja lahko na skupščini za-
stopa pooblaščenec, če se izkaže s poob-
lastilom v pisni obliki. Pooblasitlo mora vse-
bovati ime in priimek ter naslov pooblastite-
lja in pooblaščenca, njuni EMŠO in njuna
podpisa, število glasov, ki jih ima pooblasti-
telj ter kraj in datum izdaje pooblastila. Ob
prijavi se mora delničar izkazati z osebnim
dokumentom, pooblaščenec delničarja z
osebnim dokumentom in pisnim pooblasti-
lom, zastopnik pa z overjenim izpisom iz
sodnega registra. Pooblastilo se hrani pri
družbi in je pri njej shranjeno ves čas traja-
nja poobastilnega razmerja.

Glasovanje
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu

oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor, kjer bo skupščina. Na skupščini
se odloča o objavljenih predlogih sklepov
po posameznih točkah dnevnega reda. Pro-
stor, kjer bo skupščina, bo odprt od 11. ure
dalje. Udeležence prosimo, da se zglasijo
vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, kjer
bodo s podpisom na seznamu prisotnih del-
ničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice za glasovanje.

Sklepčnost
Skupščina bo veljavno odločala, če bo-

do na seji prisotni delničarji z glasovalno
pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopa-
nega osnovnega kapitala (prvi sklic). Če v
prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost,
bo skupščina ponovljena pol ure za prvim
sklicem v istih prostorih in z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Preskrba, d.d., Sežana
direktor
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Ob-29853
Na podlagi 48. člena statuta Metrel DUS,

d.d., uprava družbe sklicuje

2. skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 17. julija ob 14. uri

na sedežu družbe Horjul 188.
Dnevni red:
1. Sprejem letnega poročila za leto

1999.
Uprava in nadzorni svet dajeta predloga

sklepa: skupščina sprejme letno poročilo
za leto 1999 po predlogu uprave in ob pozi-
tivnem mnenju nadzornega sveta in revizor-
ja.

2. Predlog sklepov o uporabi čistega do-
bička za poslovno leto 1999.

Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:

– čisti dobiček iz leta 1999 v višini
38,971.121,43 SIT ostane nerazporejen,

– dividende v višini 8,421.714 SIT (63
SIT na delnico) se izplačajo iz dobička za
leto 1998 delničarjem, ki so lastniki delnic
na dan skupščine dne 20. 7. 2000,

– dividende se izplačajo v 90 dneh po
sklepu skupščine.

3. Imenovanje delniškega odbora.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog

sklepa: skupščina imenuje delniški odbor
izmed 10% največjih delničarjev za mandat
enega leta v sestavi: Dobrovoljc Sandi, Jaz-
bec Franc, Simončič Maks in Žura Nada.

4. Imenovanje revizorja.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog

sklepa: skupščina imenuje za revizijo raču-
novodskih izkazov za leto 2000 KPMG Slo-
venija, d.o.o., Dunajska c. 21, Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo tisti delni-
čarji, ki so vpisani v delniško knjigo Metrel
DUS, d.d., in pisno prijavijo svojo udeležbo
na skupščini 3 dni pred sejo.

Gradivo za skupščino družbe je na vpo-
gled pri upravi družbe (Stanislav Nagode)
na sedežu družbe Metrel DUS, d.d., in si-
cer vsak delovni dan med 11. in 13. uro.

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.

Metrel DUS, d.d., Horjul
Stanislav Nagode

direktor

Št. 10600 Ob-29824
Na podlagi 30. člena statuta delniške

družbe Iskra SYSEN d.d. sklicujem

6. skupščino Iskra SYSEN, d.d.,

ki bo v sredo 19. julija 2000 ob 15. uri v
sejni sobi na sedežu družbe Iskra SYSEN,
d.d., Ljubljana, Stegne 21.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev njenih

organov in ugotovitev sklepčnosti.
2. Poročilo o poslovanju v letu 1999.
3. Predlog o razporeditvi čistega dobič-

ka za leto 1999.
4. Predlog za razporeditev dobička za

sklad lastnih delnic in druge rezerve.
5. Imenovanje revizorja za leto 2000.

Predlogi sklepov:
K1. Za predsednika skupščine ter člane

komisije se izvolijo kandidati po predlogu
uprave, podanem na seji.

Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje notarka Marina Ružič Tratnik.

K2. Na podlagi soglasnega predloga
uprave in nadzornega sveta se sprejme
predlagano letno poročilo o poslovanju del-
niške družbe Iskra SYSEN v letu 1999 s
priloženim pozitivnim mnenjem revizorske
hiše KPMG.

K3. Na podlagi soglasnega predloga
uprave in nadzornega sveta čisti dobiček
poslovnega leta 1999 v višini 101,883.851
SIT ostane v celoti nerazporejen.

K4. Na podlagi soglasnega predloga
uprave in nadzornega sveta se sprejme na-
slednja sklepa:

1. sklad lastnih delnic Iskre SYSEN
v višini 35,420.000 SIT se oblikuje iz reva-
loriziranega zneska prostih rezerv iz bilance
stanja na dan 31. 12. 1998 v višini
6,151.032,97 SIT ter iz revaloriziranega
prenesenega dobička iz leta 1997 v višini
27.980.285,41 SIT in prenesenega dobič-
ka iz leta 1998 v višini 1,288.681,620 SIT
iz bilance stanja na dan 31.12.1998;

2. iz revaloriziranega dobička za le-
to 1998 se oblikujejo druge rezerve v višini
13,500.000 SIT.

K5. Za revizijo poslovanja delniške druž-
be Iskra SYSEN v letu 2000 se po predlogu
nadzornega sveta imenuje revizorska hiša
KPMG Ljubljana.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi ute-
meljene nasprotne predloge sklepov oziro-
ma predloge za spremembe dnevnega re-
da. Uprava in nadzorni svet bosta o more-
bitnih predlogih sprejela svoja stališča naj-
kasneje dvanajst dni po sklicu skupščine in
o tem obvestila delničarje z objavo na enak
način, kot je objavljen ta sklic.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe na dan
objave sklica skupščine knjižene v delniški
knjigi, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati za
fizične osebe ime in priimek, naslov ter rojst-
ni datum pooblaščenca in pooblastitelja, šte-
vilo glasov, kraj in datum ter podpis poobla-
stitelja, za pravne osebe pa poleg podatkov
o pooblaščencu še število glasov in firmo,
sedež ter podpis in žig pooblastitelja. Poob-
lastilo mora biti ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja shranjeno na sedežu druž-
be. V primeru organiziranega zbiranja poob-
lastil mora biti le-to sestavljeno skladno z
zakonom o prevzemih.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki morajo svojo udeležbo na skupšči-
ni v pisni obliki prijaviti upravi družbe najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Člani uprave in nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan od 12. do 13. ure v tajništvu
družbe v Ljubljani, Stegne 21.

Delničarje prosimo, da pridejo na skupš-
čino vsaj 15 minut pred začetkom zaseda-
nja in s podpisom potrdijo svojo prisotnost.
Za udeležbo na skupščini se delničarji in
pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumen-

tom, zakoniti zastopniki pa še z izpiskom iz
sodnega registra.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, t. j. 19. 7.
2000 ob 16. uri v istih prostorih. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Iskra SYSEN, d.d.
generalni direktor

Ivan-Valentin Kukovič

Ob-29829
Vele Trgovska družba d.d. Domžale

uprava družbe na podlagi 283. člena ZGD
sklicuje

7. skupščino družbe
v torek 18. 7. 2000 ob 12. uri na sede-

žu družbe v Domžalah, Ljubljanska 64.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine in imenovanje de-

lovnih teles.
Uprava družbe predlaga sprejem nasled-

njega sklepa: za predsednika skupščine se
izvoli Dušana Kecmana, odvetnika iz Ljub-
ljane, za sestavo notarskega zapisa se poob-
lasti Majdo Lokošek, notarko v Domžalah.
Za preštevalki glasov se določi Emo Kokalj
Prelc in Vilmo Žirovnik.

2. Sprejem letnih poročil za leto 1999.
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

jem naslednjega sklepa: sprejmejo se letna
poročila za leto 1999 družb Napredek d.d.
Domžale, ABC Tabor d.d. Grosuplje in Koč-
na d.d. Kamnik.

3. Sklepanje o uporabi dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

jem sklepa: čisti dobiček za leto 1999 v
znesku 322,022.009,65 SIT ostane v ce-
loti nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:

za revizorja za poslovno leto 2000 se ime-
nuje revizijska hiša Texima-Konta iz Radov-
ljice.

5. Sejnine članov nadzornega sveta.
Uprava predlaga sprejem sklepa: sejni-

ne znašajo (izraženo v neto zneskih):
50.000 SIT za člana, 75.000 SIT za pred-
sednika.

6. Sprejem gospodarskega načrta za le-
to 2000.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem sklepa: sprejme se gospodarski načrt
družbe za leto 2000.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Domžalah,
Ljubljanska 64, in sicer vse delavnike, ra-
zen sobot, od 9. do 12. ure.

Udeležba na skupščini in glasovalna pra-
vica: skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe Vele d.d. (in njihovi pooblaščenci in
zastopniki), ki so vpisani v centralni register
pri KDD. Glasovalno pravico na skupščini
imajo delničarji, ki so vpisani v centralni re-
gister na dan 12. 7. 2000, in ki najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Člani uprave in člani nadzornega sveta

se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso
delničarji.
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Prostor, v katerem bo skupščina bo od-
prt 30 minut pred pričetkom zasedanja. Če
skupščina ob uri skica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje čez eno uro v istem
prostoru. Ob ponovnem sklicu bo skupšči-
na sklepala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Navodila za glasovanje: o vseh točkah
dnevnega reda je glasovanje javno.

Predlagane sklepe sprejemajo delničarji
z navadno večino oddanih glasov.

Vele Trgovska družba, d.d. Domžale

Ob-29830
Na podlagi zakona o gospodarskih druž-

bah in statuta družbe, sklicuje uprava druž-
be

10. skupščino SLIP, d.d.,
ki bo 18. julija 2000, ob 17. uri, v sejni

sobi na Cigaletovi 9, v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in ime-
novanje notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvoli predsednika skupščine in preštevalce
glasov ter imenuje  notarja, po predlogu
uprave.

2. Sprejem poslovnega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju za leto 1999, po predlogu upra-
ve in z mnenjem nadzornega sveta.

Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 18. 7. 2000. Glasovalno pravico lahko
uresničujejo le tisti delničarji, njihovi zakoni-
ti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo druž-
bi pisno najavili svojo udeležbo na skupšči-
ni. Prijava je pravočasna, če na sedež druž-
be prispe do vključno 15. 7. 2000.

Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe, vsak delovni dan med 10.
in 11. uro.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 18. uri, v istem prostoru, ne glede
na sklepčnost.

SLIP, d.d.,
uprava družbe

Ob-29835
Na podlagi 33.člena statuta Iskre Avtoe-

lektrike, d.d., Šempeter pri Gorici uprava
družbe sklicuje

4. skupščino
Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri

Gorici, Polje 15,
ki bo v sredo, 19. 7. 2000 ob 12. uri na

Območni obrtni zbornici v Novi Gorici, Ulica
Gradnikove brigade 6.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1.Otvoritev 4. skupščine in izvolitev de-

lovnega telesa skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine je imenovan Robert Žerjal, za prešte-
valca glasov sta imenovani Nataša Podlipnik
in Karmen Bavčar, za notarska opravila se
potrdi izbrano notarko Evo Lučovnik.

2. Sprejemanje letnega poročila uprave
za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave za leto 1999 na podlagi pozitiv-

nega mnenja nadzornega sveta in poročila
revizijske družbe KPMG Slovenija d.o.o., o
reviziji računovodskih izkazov za poslovno
leto 1999.

3. Sprejemanje predloga o razporeditvi
dobička iz leta 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se dobiček iz leta 1999  v višini
548,870.940,59 SIT razporedi:

– del dobička v višini 5,115.628,50 SIT
se nameni za izplačilo nagrade predsedniku
in članom nadzornega sveta kot udeležba
na dobičku družbe v skladu s 3. in 4. od-
stavka 24. člena statuta družbe,

– preostanek dobička iz leta 1999 v višini
543,755.312,09 SIT ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina družbe ime-

nuje KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za
revizorja računovodskih izkazov Iskre Avtoe-
lektrike za leto 2000.

Predlagatelj sklepa pod 4. točko dnev-
nega reda je nadzorni svet, ostalih sklepov
pa nadzorni svet in uprava skupaj.

Letno poročilo uprave za leto 1999, re-
vizijsko poročilo o reviziji računovodskih iz-
kazov za leto 1999 ter mnenji nadzornega
sveta k letnemu poročilu uprave in predlogu
razporejanja dobička so na vpogled delni-
čarjem na sedežu družbe, vsak delavnik
med 9. in 14. uro do zasedanja pri Mariji
Ušaj , v direkciji za kadre in splošne zadeve.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in
se hrani na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini imajo le
delničarji, vpisani v knjigo delničarjev ter
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo v
skladu s 35. členom statuta družbe prijavili
udeležbo na skupščini vsaj tri dni pred za-
sedanjem skupščine.

Dvorana bo za udeležence skupščine
odprta eno uro pred začetkom zasedanja .
Udeležence naprošamo, da prijavijo svojo
udeležbo in prevzamejo glasovalna sreds-
tva vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja.

Morebitne nasprotne predloge z razum-
no obrazložitvijo delničarji sporočijo upravi
družbe s priporočeno pošiljko ali na faks
065/12 93 801 v sedmih dneh od objave
sklica skupščine.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne ob
13. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Iskra Avtoelektrika, d.d.,
Šempeter pri Gorici
predsednik uprave

Aleš Nemec

Ob-29874
Na podlagi 6.3. točke statuta družbe

FMR, Podjetje za financiranje, marketing in
razvoj, d.d., sklicujem

6. redno skupščino
družbe FMR d.d.,

ki bo v torek, 18. julija 2000 ob 11. uri
na sedežu družbe v Idriji, Lapajnetova 9.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev orga-

nov skupščine in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepov: izvoli se predsedujoči
skupščine in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja, predlagani dnevni red se potrdi.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1999 in predloga o delitvi
dobička iz prejšnjih let.

Predlog sklepov: sprejme se letno poro-
čilo družbe za leto 1999 in sprejme se pred-
log o delitvi dobička iz prejšnjih let na pod-
lagi mnenja nadzornega sveta in mnenja
pooblaščenega revizorja k računovodskim
izkazom družbe.

3. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta družbe v predlaga-
nem besedilu.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za
revizijo računovodskih izkazov za leto 2000.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov družbe za leto 2000 se imenu-
je revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o.

5. Določitev višine sejnin za predsedni-
ka in člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne višine sejnin za predsednika in člane
nadzornega sveta.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k po-

sameznim točkam dnevnega reda so delni-
čarjem na vpogled v tajništvu družbe od dne-
va objave sklica vsak delovni dan med 9. in
12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo oziroma
na njej uresničujejo glasovalno pravico del-
ničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali poobla-
ščenci, katerih pisno napoved udeležbe je
družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastilo za zastopanje mora
biti pisno.

Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 11.30 v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

FMR, d.d.,
direktor Andrej Kren

Ob-29785
Na podlagi 283. člena ZGD sklicuje

uprava in nadzorni svet družbe Bodočnost,
podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev invali-
dov Maribor, d.d., Dalmatinska ul. 1,

7. sejo skupščine
družbe Bodočnost, d.d., Maribor,
ki bo v ponedeljek, 17. julija 2000, ob

11. uri na sedežu družbe v Mariboru, Dal-
matinska ul. 1, 2000 Maribor.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-

ščina sklepčna. Sprejme se predlagani
dnevni red.

2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in imenovanje notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predlaganega
predsednika skupščine, preštevalca glasov
in imenuje notarja.

3. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za leto 1999 z mnenjem
nadzornega sveta v predlaganem besedilu.
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4. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2000.

Predlog sklepa: za revizorja družbe se
za poslovno leto 2000 imenuje revizijska
hiša v predlaganem besedilu.

5. Obravnava in predlog povečanja os-
novnega kapitala družbe s stvarnimi vložki
ter izključitvi prednostne pravice ostalih del-
ničarjev do nakupa delnic.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta družbe je predlog sklepa uprave:

1. Osnovni kapital družbe Bodočnost,
d.d., se poveča od sedanjega zneska
351,190.000 SIT za znesek 29,330.000
SIT, tako da znaša 380,520.000 SIT.

Predmet vložka je konverzija denar-
nih terjatev. Družba Bodočnost pridobi na-
vedeni vložek od Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva 20, Ljubljana. Ta vložek predstav-
lja nominalni znesek delnic v višini
29,330.000 SIT.

2. Za povečani kapital se izda 2.933
navadnih delnic z nominalno vrednostjo
10.000 SIT, ki pripadajo Republiki Sloveni-
ji, Gregorčičeva 20, Ljubljana.

Razlika med vrednostjo terjatev in no-
minalno vrednostjo delnic znaša 5.681,28
SIT in je vplačani presežek kapitala.

3. Prednostna pravica ostalih delni-
čarjev je izključena.

4. Na podlagi sklepa o povečanju os-
novnega kapitala se ustrezno spremenijo
določbe statuta družbe in izdela njegovo
prečiščeno besedilo v obliki notarskega za-
pisa.

6. Obravnava in predlog statusnega
preoblikovanja družbe.

Predlog sklepa: Bodočnost, podjetje za
rehabilitacijo in zaposlitev invalidov Maribor,
d.d., sedež 2000 Maribor, Dalmatinska ul.
1, skrajšana firma Bodočnost Maribor, d.d.,
se statusno preoblikuje v družbo z omejeno
odgovornostjo, ki bo poslovala kot Bodoč-
nost, podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev
invalidov  Maribor, d.o.o., sedež 2000 Ma-
ribor, Dalmatinska ul. 1, 2000 Maribor, sk-
rajšana firma Bodočnost Maribor, d.o.o.

Družba je ustanovljena za nedoločen čas
kot družba z omejeno odgovornostjo in bo
pričela z delom kot d.o.o., z dnem vpisa v
sodni register.

7. Obravnava in sprejem sklepa o razši-
ritvi dejavnosti družbe v predlaganem bese-
dilu.

Predlog sklepa: sprejme se predlog up-
rave o razširitvi dejavnosti družbe v predla-
ganem besedilu.

Na podlagi sklepa o razširitvi dejavnosti
se dejavnosti vpišejo v statut družbe in sod-
ni register.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošto do-
stavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Prosimo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred pričetkom
zasedanja seje prijavijo z osebnim ali dru-
gim identifikacijskim dokumentom v tajniš-
tvu družbe Dalmatinski ul. 1, in s podpisom
potrdijo svojo prisotnost na skupščini.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na voljo v kadrovsko splošnem sektorju

družbe vsak delovnik od 9. do 12. ure, v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno zasedanja skupščine. Morebitni
nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki obrazloženi in posredovani upra-
vi družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina in sklepčna ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Bodočnost, d.d., Maribor
uprava in nadzorni svet družbe

Ob-29786
Začasna uprava in začasni nadzorni svet

SCT Industrija apna Kresnice, d.d., Kresni-
ce 14, 1281 Kresnice, vabita delničarje na

1. sejo skupščine
delniške družbe SCT Industrija apna

Kresnice, d.d.,
ki bo v petek 28. julija 2000 ob 10. uri v

dvorani C Gospodarske zbornice Slovenije,
Dimičeva 13 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: za predsednika skupš-
čine se imenuje odvetnika Marjana Sušnika
za preštevalca glasov pa se imenujeta Kle-
men Vidergar in Polona Derenčin.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Bregar.

2. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju družbe.

3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za revizorja družbe
imenuje revizijska družba Revizija Plus,
d.o.o.

4. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993 do 1998 in sprejem letnega
poročila za poslovno leto 1999 z mnenjem
revizorja in začasnega nadzornega sveta s
predlogom o pokrivanju izgub in razporedi-
tvi dobička.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poslovnimi rezultati za obdobje od 1993 do
1998 in sprejme letno poročilo za poslovno
leto 1999 z mnenjem revizorja in začasne-
ga nadzornega sveta.

Predlog sklepa: dobiček iz preteklih let
se nameni za pokrivanje izgube. Dobiček iz
leta 1999 se zadrži kot nerazporejen.

5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta družbe.
6. Sprejem sklepa o določitvi višine sej-

nin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sve-

ta pripada za njihovo delo nagrada v višini
50.000 SIT bruto na sejo. Nagrada pred-
sednika nadzornega sveta je večja za 1/4.

7. Volitve članov nazornega sveta.
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta: za člana nadzornega sveta (predstav-
nika delničarjev) se izvolita odv. Marjan Su-
šnik, Slavko Lukijanovič.

Udeležba na skupščini in glasovanje.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico imajo delničarji oziroma njiho-

vi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v
delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi
na dan 25. 7. 2000 in so vsaj tri dni pred
sejo skupščine pisno prijavili svojo udelež-
bo. Prijava je možna tudi prek pošte ali po
faksu, kateremu pa mora slediti priporoče-
na pošta.

Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z oseb-
nim dokumentom, pooblaščenci pa z origi-
nalnim pismenim pooblastilom in osebnim
dokumentom.

Pozivamo vse udeležence, da na dan za-
sedanja svojo udeležbo evidentirajo na spre-
jemnem mestu, najkasneje pol ure pred za-
sedanjem, kjer se bodo podpisali na seznam
udeležencev in prevzeli glasovalne lističe.

Celotno skupščinsko gradivo bo na vpo-
gled od 7. julija 2000 do seje skupščine
vsak delovni dan med 11. in 13. uro v taj-
ništvu na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napoveda-
nega pričetka skupščina ponovno sestane
in je sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

SCT Industrija apna Kresnice, d.d.,
Kresnice

začasna uprava družbe
začasni nadzorni svet družbe

Št. 6143/00 Ob-29787
Na podlagi 3. točke 9. člena statuta del-

niške družbe Veletrgovina Potrošnik, d.d.,
uprava družbe sklicuje

4. sejo skupščine
Veletrgovine Potrošnik, d.d., Murska

Sobota,
ki bo v torek, dne 18. 7. 2000 ob 13. uri

na sedežu družbe v Murski Soboti, Arh. No-
vaka 2, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa uprave: skupščina za
predsednico izvoli Marijo Kočar, za prešte-
valko glasov pa imenuje Majdo Svetec.

Vabljeni notar je mag. Andrej Rošker.
2. Sprejem letnega poročila o poslova-

nju družbe v letu 1999 z mnenjem revizijske
družbe.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta uprave predlaga sklep: skupščina sprej-
me letno poročilo uprave o poslovanju druž-
be za leto 1999 z mnenjem nadzornega
sveta in revizijske družbe Audit, d.o.o., Mur-
ska Sobota, v predloženem besedilu.

3. Sprejem sklepa o delitvi čistega do-
bička.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta uprava predlaga sklep: skupščina sprej-
me sklep o razdelitvi čistega dobička.

Osnova za delitev je ustvarjeni čisti dobi-
ček iz leta 1999 v višini 2,934.414,17 SIT
in nerazporejeni revalorizirani čisti dobiček
iz leta 1996, 1997 in 1998 v višini
193,292.858,88 SIT.

Čisti dobiček se deli:
a) za leto 1996:
– ostane nerazporejeno: 54,079.523,31

SIT,
b) za leto 1997:
– se razporedi v rezerve: 69,194.065,80

SIT,
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c) za leto 1998:
– se razporedi v rezerve: 70,019.269,99

SIT,
d) za leto 1999:
– ostane nerazporejeno: 2,934.414,17

SIT.
4. Spremembe v sestavi nadzornega

sveta družbe.
Zaradi sprememb v lastniški strukturi

družbe se odpokličejo člani nadzornega
sveta: Anton Šarotar, Rihard Kolmanič, Slav-
ko Rogan, Martin Glavač.

Izvolijo se novi člani nadzornega sveta:
Branko Remic, Gorazd Tršan, Igor Špraj-
car, Andreja Škrjanc.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina imenuje za revizorja za po-

slovno leto 2000 revizijsko družbo Pricewa-
terhouseCoopers, d.d., Ljubljana.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na voljo v tajništvu Veletrgovi-
ne Potrošnik, d.d., Murska Sobota, Arhitekta
Novaka 2, vsak delovnik od 9. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisni, obrazloženi in oddani v 7 dneh po
objavi sklica skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo KDD na dan
30. 6. 2000 njihovi pooblaščenci in zastop-
niki, če najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine najavijo svojo udeležbo.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne ob
13.30 in bo takrat veljavno odločala ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Veletrgovina Potrošnik, d.d.,
direktor družbe

mag. Alojz Režonja, univ. dipl. ek.

Št. 000253 Ob-29973
Na podlagi 7.2. točke statuta družbe IBI

Kranj, Proizvodnja žakarskih tkanin, d.d.,
Jelenčeva ulica 1, Kranj, uprava družbe skli-
cuje

2. sejo skupščine
družbe IBI Kranj, d.d., Jelenčeva ulica

1, Kranj,
ki bo v sredo dne 19. 7. 2000 ob 10. uri

v sejni sobi, na sedežu družbe, Jelenčeva
ulica 1, Kranj.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika skupš-
čine imenuje Danica Klemenc, za prešteval-
ca glasov pa Jadviga Bogataj in Irena Dol-
har.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Duša Trobec Bučan.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme letno poročilo družbe za leto
1999 v predlaganem besedilu.

4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
družbe za leto 1999.

Predlog skepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se po-

kriva izguba iz leta 1999 v višini
738,193.256,25 SIT iz rezerv.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme
spremembe in dopolnitve statuta družbe.

Uprava je pooblaščena za čistopis statu-
ta in za njegovo predložitev registrskemu
sodišču.

6. Razrešitev in imenovanje člana nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa:
a) Na predlog nadzornega sveta se z

dnem sprejema tega sklepa razreši članstva
v nadzornem svetu na lastno željo Brigite
Raščan.

b) Na predlog nadzornega sveta se z
dnem sprejema tega sklepa imenuje v nad-
zorni svet družbe Igor Zobavnik, z manda-
tom do konca mandata ostalim članom nad-
zornega sveta.

7. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2000 imenuje revizijska hiša Pricewa-
terhouse Coopers, d.d., Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Glasuje
se osebno ali pooblaščencu oziroma za-
stopniku, in sicer na podlagi glasovnice ozi-
roma glasovalne kartice, ki jo prejme delni-
čar ob vstopu v prostor skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo na sede-
žu družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu, na sedežu
družbe v Kranju, Jelenčeva ulica 1, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane eno uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

IBI Kranj, d.d.,
uprava družbe

Ob-29974
Na podlagi 20. člena statuta delniške

družbe DANA, tovarna rastlinskih specialitet
in destilacija, d.d., Glavna cesta 34, Mirna,
vabi uprava družbe delničarje na

3. sejo skupščine
družbe DANA, d.d.,

ki bo v četrtek, 20. 7. 2000, s pričet-
kom ob 12. uri v prostorih društva Partizan,
Sokolska 2, Mirna.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep v na-
slednjem besedilu:

“Imenujejo se organi skupščine:
– za predsednika se imenuje Matjaž Lo-

gar,
– za preštevalca glasov se imenujeta Jo-

že Bajuk in Ruperčič Martina.
Skupščina se seznani s prisotnostjo no-

tarja Tončka Bevca, univ. dipl. prav.
2. Sprejem letnega poročila za poslovno

leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme sklep v na-
slednjem besedilu:

“Sprejme se revidirano letno poročilo
uprave za poslovno leto 1999 ob pozitiv-
nem mnenju nadzornega sveta.”

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme sklep v na-
slednjem besedilu:

“Dobiček poslovnega leta 1999 v višini
510.987,20 SIT ostane nerazporejen.”

4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se sprejme sklep v naslednjem bese-
dilu: “Za revizorja družbe za poslovno leto
2000 se imenuje revizijska družba DINA-
MIC, d.o.o., Novo mesto”.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na seji skupščine najkasneje do
vključno 17. 7. 2000 pisno prijavijo v tajniš-
tvu na sedežu družbe.

Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled do seje skupščine, in
sicer na sedežu družbe, v računovodstvu
vsak delovni dan od 10. do 13. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
skepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 13. uri. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

DANA, d.d.,
uprava družbe

Ob-29975
V skladu z določili statuta družbe KiG –

Kovinske industrije Ig, d.d., sklicujem

5. redno skupščino
KiG - Kovinske industrije Ig, d.d.,

ki bo v sredo 19. julija 2000, ob 13. uri
na sedežu družbe, Ig 233/a.

Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, sprejem dnevne-

ga reda in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa:
1.1. Skupščina sprejme dnevni red in

predlog imenovanj delovnih teles skupšči-
ne.

2. Obravanva poslovnega poročila za le-
to 1999 z mnenjem revizorja poslovanja in
mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
2.1. Skupščina sprejme poslovno poro-

čilo družbe za leto 1999 po priloženem gra-
divu, ki je na vpogled v tajništvu družbe,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
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3. Obravnava in sklepanje o delitvi do-
bička za leto 1999.

Predlog sklepa:
3.1. Skupščina sprejme sklep, da se do-

biček deli po priloženem predlogu uprave
družbe in mnenju nadzornega sveta.

4. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.

4.1. Predlog sklepa: po danem predlo-
gu se izvolijo novi člani nadzornega sveta za
obdobje 4 let.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa:
5.5. Skupščina imenuje EOS Revizijo,

d.o.o. Ljubljana, za revizijo poslovanja za
leto 2000.

Gradivo:
Gradivo in ostale informacije za zaseda-

nje skupščine bodo na voljo delničarjem (ali
njihovim pooblaščencem) v tajništvu upra-
ve, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Nasprotni predlogi delničarejv morajo biti
pisno vloženi v roku 7 dni od objave tega
vabila in obrazloženi.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le tisti delničarji (ali njihovi poob-
laščenci), ki bodo svojo udeležbo in glaso-
vanje na skupščini pisno prijavili družbi ta-
ko, da priporočeno pismo s prijavo za ude-
ležbo in glasovanje prispe na družbo vsaj tri
dni pred dnem zasedanja skupščine.

Sklepčnost
Če na prvem sklicu skupščine ne bo

dosežena sklepčnost, bo ponovno zaseda-
nje istega dne na istem mestu ob 15. uri.
Na ponovnem zasedanju skupščine se ve-
ljavno odloča, ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

KiG, d.d., Ig
direktor družbe

Stanislav Podkrižnik, l. r.

Št. 2627 Ob-29976
Uprava – direktor družbe Gozdno gos-

podarstvo Postojna, d.d., Vojkova 9, Po-
stojna, vabi delničarje na

5. sejo skupšcine
Gozdnega gospodarstva Postojna, d.d.,

Vojkova 9, Postojna,
ki bo v četrtek, 20. 7. 2000 ob 12. uri,

na sedežu družbe Vojkova 9, 6230 Postoj-
na, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-
ta: ugotovi se sklepčnost, izvoli se predsed-
nika, dva preštevalca glasov in zapisnikarja.

Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la družbe za leto 1999 z mnenjem pooblaš-
čenega revizorja.

Po predlogu uprave in pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta je predlog sklepa na-
slednji: sprejme se letno poročilo družbe za
leto 1999 z mnenjem pooblaščenega revi-
zorja v predlozenem besedilu.

3. Delitev dobička.
Po predlogu uprave in pozitivnem mne-

nju nadzornega sveta je predlog sklepa na-
slednji:

– nerazporejeni dobiček iz leta 1996
skupaj z revalorizacijo v višini 65,078.157
SIT ostane nerazporejen,

– nerazporejeni dobiček iz leta 1997 sku-
paj z revalorizacijo v višini 29,930.935 SIT
se nameni za pokrivanje izgube leta 1998,

– dobiček iz leta 1999 v višini
28,527.558,04 SIT se nameni za pokriva-
nje izgube leta 1998.

4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizorja za leto 2000 se imenuje revizijska
hiša Podboršek, revizijska družba, k.d., Uli-
ca Gradnikove brigade 4, Ljubljana.

5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Po predlogu uprave in pozitivnem mne-

nju nadzornega sveta je predlog sklepa na-
slednji: sprejme se predlagane spremembe
in dopolnitve statuta družbe Gozdno gospo-
darstvo Postojna, d.d.

6. Spremembe poslovnika o delu skupš-
čine.

Po predlogu uprave in pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta je predlog sklepa na-
slednji: sprejme se predlagane spremembe
poslovnika o delu skupščine družbe Gozd-
no gospodarstvo Postojna.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta je na-

slednji: za člane nadzornega sveta, pred-
stavnike delničarjev se izvolijo:

– Marija Rot,
– Viktor Zakrajšek,
– Rajko Rešek,
– Jože Sterle.
Skupščina se seznani z izvolitvijo dveh

članov nadzornega sveta kot predstavnika
delavcev družbe.

Mandat članov nadzornega sveta začne
teči s 1. 3. 2001.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki bodo vpisani v delniški knjigi pri Klirinško –
depotni družbi na dan 12. 7. 2000, oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.

Pooblastila morajo biti pisna in jih shrani
družba.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zako-
niti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega
registra.

Prijava udeležbe na skupščini
Vsi udeleženci, ki se nameravajo udele-

žiti zasedanja skupščine, svojo udeležbo na
skupščini praviloma sporočijo družbi najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine v
pisni obliki.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom v sprejemni
pisarni, s podpisom potrdijo svojo prisot-
nost na skupščini in prevzamejo gradivo ter
glasovalne lističe.

Gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi

sklepov je na vpogled vsak delovni dan pri
Bernardi Fatur-Nikolič in Darji Dolenc, od
12. do 14. ure.

Predlogi delničarjev
Spreminjevalni predlogi delničarjev gle-

de dnevnega reda morajo biti predloženi
najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 12.30, na istem mestu.

V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d.
uprava – direktor

Ob-29995
Na podlagi 66. člena ZTVP-1 objavljamo

sklic
5. skupščine

delničarjev delniške družbe Gorenjski
tisk, grafična dejavnost, d.d., Mirka

Vadnova 6, Kranj,
ki jo sklicuje uprava družbe na podlagi

7/3 člena statuta delniške družbe.
Skupščina bo v ponedeljek, 17. julija

2000, ob 15. uri, v sejni sobi družbe - III.
nadstropje poslovne stavbe, soba št. 331,
Mirka Vadnova 6, Kranj.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, predstavitev notarja ter izvolitev de-
lovnih organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-
ščina sklepčna in da seji prisostvuje notar.
Izvolijo se organi skupščine, in sicer za pred-
sednika skupščine Dragan Manjulov, MBA
ter verifikacijska komisija v sestavi: predse-
dnik Adam Rus, d.i., članica Alenka Ogris,
ek., članica Barbara Grilanc.

2. Sprejem letnega poročila družbe za
leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1999.

3. Razporeditev dobička.
Predlog sklepa:
1. Čisti dobiček poslovnega leta 1999 v

višini 193,460.429,72 SIT se razporedi v
nerazporejeni dobiček.

2. Za dividende se razporedi del revalo-
riziranega nerazporejenega dobička iz pre-
teklih let v višini 68,031.860 SIT.

Bruto dividenda na delnico znaša 65 SIT.
Dividende bodo izplačane v 60 dneh po
zasedanju skupščine delničarjem po stanju
delniške knjige v centralnem registru KDD
na dan 20. 7. 2000.

4. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet družbe

Gorenjski tisk, d.d., Kranj se izvolijo: prof.
dr. Ljubo Sirc, dr. Franc Križanič, Franc
Lotrič, dipl. ek., Dean Mikolič, dipl. ek.

Mandat nadzornega sveta traja 4 leta ter
prične teči z 18. 7. 2000. S tem dnem
preneha mandat dosedanjim članom nad-
zornega sveta.

5. Določitev nagrad in sejnin članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
1. Določi se višina sejnin nadzornemu

svetu v bruto zneskih, in sicer: za predsedni-
ka 90.000 SIT, za namestnika predsednika
70.000 SIT in za člane 50.000 SIT.

2. Ob izteku mandata se izplačajo na-
grade nadzornemu svetu v bruto zneskih, in
sicer predsedniku 900.000 SIT, namestni-
ku predsednika 700.000 SIT in članom po
500.000 SIT.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2000 imenuje revizijska hiša KPMG Slo-
venija d.o.o., management, consulting in re-
vizija, Ljubljana.
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7. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:

1. Spremenijo se prvi trije odstavki
petega člena statuta delniške družbe in se
glasijo:

5.1. Uprava vodi družbo samostojno
in na lastno odgovornost. Uprava zastopa in
predstavlja družbo brez omejitev. Uprava
podpisuje listine družbe brez omejitev.

5.2. Upravo imenuje in razrešuje nad-
zorni svet.

5.3. Uprava ima enega člana – direk-
torja. Mandat uprave družbe traja 5 let z
možnostjo ponovnega imenovanja.

Sprememba petega člena statuta zač-
ne veljati z dnem vpisa sprememb statuta v
sodni register, uporabljati pa se začne 19.
7. 2001.

2. Spremeni se prvi stavek četrtega
odstavka sedmega člena statuta delniške
družbe in se glasi:

7.4. Skupščina se skliče vsaj mesec
dni pred sejo z objavo v dnevnem časopisu
Delo.

Sprememba sedmega člena statuta zač-
ne veljati z dnem vpisa sprememb statuta v
sodni register.

Gradivo
Gradivo za skupščino je na razpolago na

sedežu družbe v tajništvu, Mirka Vadnova 6,
Kranj, vse delovne dni od 16. 6. 2000 do
17. 7. 2000 od 9. do 11. ure. Nasprotni
predlogi delničarjev morajo biti v pisni obli-
ki, obrazloženi in oddani v 7 dneh po objavi
tega sklica v tajništvo uprave družbe.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in ure-

sničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in poo-
blaščenci, v korist katerih so delnice delni-
ške družbe vknjižene na računu vrednostnih
papirjev pri Klirinško depotni družbi (KDD)
na dan 10. 7. 2000 in ki bodo najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine, to je 13.
7. 2000 družbi pisno prijavili udeležbo.

Pisne prijave morajo prispeti v tajništvo
družbe po pošti, osebno ali na fax
064/241-323.

Pooblaščenci in zastopniki prijavi priložijo
pooblastila oziroma potrdila za zastopanje.

Udeležence vljudno prosimo, da se pri-
javijo na kraju zasedanja skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer se bodo iz-
kazali z osebnim dokumentom, s podpisom
potrdili svojo udeležbo in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.

Skupščina je sklepčna, če bo ob uri skli-
ca prisotnih več kot 15% vseh glasov. Če
skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 15.30 na
mestu prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gorenjski tisk, d.d., Kranj
predsednica uprave:

Kristina Kobal, dipl. jur.

Ob-30025
V skladu s 6.3 členom statuta Kopitarne

Sevnica, d.d., uprava sklicuje

4. redno sejo skupščine
Kopitarna Sevnica, d.d.,

ki bo dne 18. 7. 2000 ob 12. uri na
sedežu družbe v Sevnici, Prvomajska 8.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles - predsednika

in preštevalca glasov ter zapisnikarja.
Predlog sklepa: imenujejo se organi

skupščine v predlagani sestavi.
3. Obravnava in sprejem dopolnitev sta-

tuta.
Predlog sklepa: sprejme se dopolnitev

statuta.
4. Sprejem letnega poročila uprave druž-

be za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave družbe za leto 1999.
5. Sprejem sklepa o uporabi dobička.
Predlog sklepa: sprejme se razporeditev

dobička za leto 1999 in prenesenega ne-
razporejenega čistega dobička iz preteklih
vključno s pripadajočo revalorizacijo neraz-
porejenega dobička iz preteklih let, in sicer:
13,604.256,35 SIT v rezerve družbe,
6,827.952, SIT za dividende, ki se izplača-
jo do 31. 12. 2000 in pripadajo vsem delni-
čarjem, ki so tri dni pred zasedanjem skupš-
čine vpisani v delniško knjigo pri KDD,
6,827.952 SIT ostane nerazporejeno.

6. Določitev sejnin predsedniku in čla-
nom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: zvišajo se sejnine pred-
sedniku in članom nadzornega sveta, in si-
cer predsedniku na  30.000 SIT neto in
članom na 20.000 SIT neto.

7. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za revizijski pregled za

leto 2000 se imenuje Dinamic, d.o.o., No-
vo mesto.

Celoviti predlogi sklepov in gradivo k po-
sameznim točkam dnevnega reda so delni-
čarjem na vpogled v tajništvu družbe od dne-
va objave sklica pa do dneva skupščine vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.

Delničarji lahko v tednu dni po sklicu
skupščine podajo predlog za dopolnitev
dnevnega reda, oziroma nasprotne predlo-
ge na sedežu družbe. Predlogi delničarjev
so lahko pisni in morajo biti razumno uteme-
ljeni.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki vsaj 3
dni pred skupščino pisno napovejo udelež-
bo. Pooblastilo za zastopanje mora biti pi-
sno.

V primeru, da skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se skupščina ponovi
istega dne ob 13. uri v istih prostorih.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Kopitarna Sevnica, d.d.
uprava

Ob-30030
Na podlagi 7.4. točke statuta Unior Ko-

vaške industrije d. d., uprava sklicuje

4. sejo skupščine
družbe Unior d. d.,

ki bo v četrtek 20. 7. 2000 ob 12. uri v
sejni dvorani hotela Dobrava Terme Zreče.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine in se na predlog uprave izvoli
predsednik skupščine in verifikacijska ko-

misija v sestavi predsednika in dveh prešte-
valcev glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Franc
Marguč.

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 v pre-
dloženem besedilu.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razdeli-
tvi dobička.

Predlog sklepa:
a) Čisti dobiček v znesku

659,437.489,91 SIT za leto 1999 po pre-
dlogu uprave in na podlagi mnenja nadzor-
nega sveta ostane nerazporejen.

b) Do 31. 12. 1999 revalorizirani neraz-
porejeni dobiček iz leta 1997 v znesku
185,218.613,60 SIT se uporabi:

– za dividende v višini 66,67 SIT bruto
za delnico,

– za udeležbo na dobičku članom upra-
ve v višini 5% dobička, ki je namenjen za
delitev dividend,

– za udeležbo na dobičku članom nad-
zornega sveta v višini 2,5% dobička, ki je
namenjen za delitev dividend,

– razlika nerazporejenega dobička osta-
ne nerazporejena.

Delničarjem, ki bodo na dan 14. 7. 2000
vpisani v delniško knjigo družbe, pripadajo
dividende v višini 66,67 SIT bruto na delni-
co in se izplačajo delničarjem najkasneje
do 30. 9. 2000. Dividende bodo izplačane
v obliki delnic družbe po vrednosti 4.000
SIT za delnico. Preostanek dividende do
polne delnice bo izplačan v gotovini.

4. Sprejem sklepa o spremembi dejav-
nosti.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep:

I. Spremeni se dejavnost družbe tako,
da se razširi za naslednje dejavnosti:
– B 05.010 Ribištvo
– B 05.020 Ribogojstvo, ribiške storitve
– DA 15.810 Proizvodnja kruha, svežega

peciva in slaščic
– DJ 28.511 Prekrivanje kovin s kovino
– DJ 28.512 Druga površinska in toplotna

obdelava kovin
– DJ 28.621 Proizvodnja ročnega orodja
– DJ 28.622 Proizvodnja orodja za stroje
– DK 29.230 Proizvodnja hladilnih in prez-

račevalnih naprav, razen za
gospodinjstva

– E 40.300 Oskrba s paro in toplo vodo
– G 51.410 Trgovina na debelo s teksti-

lom
– G 51.420 Trgovina na debelo z oblačili

in obutvijo
– G 51.430 Trgovina na debelo z elek-

tričnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati

– G 51.470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe

– G 51.520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami

– G 51.530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in
sanitarno opremo

– G 52.463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom

– H 55.100 Dejavnost hotelov in podo-
bnih obratov
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– H 55.210 Dejavnost planinskih in mla-
dinskih prenočišč

– H 55.220 Dejavnost kampov
– H 55.231 Dejavnost otroških letovišč,

počitniških in sindikalnih do-
mov

– H 55.232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi

– H 55.233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom

– H 55.239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n.

– H 55.302 Dejavnost okrepčevalnic,sa-
mopostrežnih restavracij,
picerij

– H 55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn
– H 55.401 Točenje pijač in napitkov v

točilnicah in dnevnih barih
– H 55.510 Dejavnost menz
– I 60.220 Dejavnost taksistov
– I 63.300 Dejavnost potovalnih agencij

in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.

– J 65.220 Drugo kreditno posredništvo
– J 65.230 Drugo finančno posredniš-

tvo, d.n.
– K 70.120 Trgovanje z lastnimi nepre-

mičninami
– K 73.101 Raziskovanje in eksperimen-

talni razvoj na področju nara-
voslovja

– K 73.102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju te-
hnologije

– K 74.150 Dejavnost holdingov
– K 74.400 Oglaševanje
– N 85.121 Osnovna izvenbolnišnična

dejavnost
– N 85.122 Specialistična izvenbolnišnič-

na dejavnost
– O 90.004 Kanalizacija in delovanje či-

stilnih naprav
– O 93.040 Druge dejavnosti za nego

telesa
II. Spremeni se dejavnost družbe tako,

da se brišejo naslednje dejavnosti:
– DA 15.811 Dejavnost pekarn
– DA 15.812 Dejavnost slaščičarn
– DJ 28.511 Galvanizacija
– DJ 28.512 Druga površinska obdelava in

prekrivanje kovin
– DJ 28.620 Proizvodnja drugega orodja
– E 40.301 Proizvodnja pare in tople vo-

de
– E 40.302 Distribucija pare in tople vo-

de
– H 55.111 Dejavnost hotelov z restavra-

cijo
– H 55.112 Dejavnost penzionov
– H 55.120 Dejavnost hotelov brez resta-

vracije
– H 55.210 Dejavnost planinskih in dru-

gih domov
– H 55.220 Storitve kampov
– H 55.230 Druge nastanitve za krajši čas
– H 55.302 Dejavnost okrepčevalnic
– H 55.401 Točenje pijač in napitkov v to-

čilnicah
– H 55.510 Storitve menz
– I 60.220 Storitve taksistov
– I 63.300 Storitve potovalnih agencij in

organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti,
d.n.

– K 70.100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami

– K 74.150 Upravljanje s holding družba-
mi

– K 74.400 Ekonomsko propagiranje
– N 85.121 Osnovna zdravstvena dejav-

nost
– N 85.122 Specialistična ambulantna de-

javnost
– O 93.030 Druge storitve za nego telesa

5. Sprejem sklepa o spremembi statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta družbe Unior
d.d. v predloženem besedilu in prečiščeno
besedilo statuta družbe Unior d.d.

6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic v višini 467,682.800 SIT iz nerazpo-
rejenega dobička iz leta 1997 in iz leta 1998
v skladu s 1. in 2. alineo I. odstavka 240.
člena zakona o gospodarskih družbah.

Podrobnejša pravila za oblikovanje sklada
lastnih delnic sprejme nadzorni svet najkasne-
je v roku 60 dni po izvedbi te skupščine.

7. Informacija uprave o poslovanju dru-
žbe v letu 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
skupščina seznani s poslovanjem družbe v
letu 2000.

8. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se potrdi predlagana revizijska družba
PricewaterhouseCoopers d. d., da opravi
revizijo poslovanja družbe za leto 2000.

9. Določitev sejnin in drugih nadomestil
članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme sklep, da pripada članom nadzor-
nega sveta iz naslova sejnine bruto znesek
700 DEM v tolarski protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
predsedniku nadzornega sveta pa bruto zne-
sek 900 DEM. Poleg sejnine pripada čla-
nom nadzornega sveta tudi povračilo dejan-
sko nastalih potnih stroškov in dnevnica za
udeležbo na seji v skladu s Kolektivno po-
godbo za dejavnost kovinskih materialov in
livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slo-
venije (Uradni list RS, št. 37/96, 14/99 in
50/99).

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se

lahko udeležijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci in zastopniki. Za udeležbo na skup-
ščini se fizične osebe izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z
izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci
morajo pisno pooblastilo dostaviti družbi vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in mora
biti ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščino: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški
knjigi na dan 14. 7. 2000.

Pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine, to je do ponedeljka,
17. 7. 2000 do 15. ure. Pozivamo udele-
žence, da se ob prihodu na skupščino uro
pred začetkom seje prijavijo pred vhodom v
dvorano z osebno izkaznico ali drugim iden-

tifikacijskim dokumentom in s podpisom po-
trdijo svojo prisotnost na skupščini ter pre-
vzamejo glasovalne lističe.

Spremembe statuta s prečiščenim be-
sedilom ter druga gradiva za skupščino so
na vpogled vsak delovni dan od 10. do 12.
ure na sedežu družbe v pravni službi.

Predlogi delničarjev: prosimo, da svoje
utemeljene nasprotne predloge k posamez-
nim točkam dnevnega reda pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh od objave sklica.

Ponovno zasedanje skupščine: če skup-
ščina ob napovedani uri ne bo sklepčna,
nastopi polurni odmor, po katerem se skup-
ščina ponovno sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Unior, d.d., Zreče
predsednik uprave:

Janez Špes

Št. 022-00 Ob-30035
Uprava družbe Novolit Podjetje za pro-

izvodnjo izolacijskih izdelkov d.d., Nova vas
56, 1385 Nova vas na Blokah sklicuje

4. sejo skupščine
delniške družbe Novolit d.d.,

ki bo dne 18. 7. 2000 ob 13. uri na
sedežu družbe v Novi vasi na Blokah.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: skupščina za predsedu-
jočega skupščine izvoli odvetnika Marjana
Sušnika, ugotovi prisotnost vabljenega no-
tarja, za preštevalca glasov pa izvoli Ivico
Oražem in Rada Ponikvarja.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1999.

3. Razdelitev dobička.
Predlog sklepa:
– nerazporejen dobiček iz leta 1998 v

znesku 16,276.000 SIT s pripadajočo re-
valorizacijo se prerazporedi v rezerve,

– dobiček poslovnega leta 1999 v zne-
sku 62,429.000 SIT se razporedi:

– 40,000.000 SIT v rezerve,
– 22,429.000 SIT v sklad lastnih delnic,
– za dividende se nameni 8,074.728 SIT

iz dobička preteklih let kar znaša 36
SIT/delnico.

4. Imenovanje revizijske hiše.
Predlog sklepa: za leto 2000 se imenuje

revizorsko hišo Podboršek  revizijska druž-
ba k.d. po predlogu nadzornega sveta.

Celotno skupščinsko gradivo je na vpo-
gled vsak delovni dan med 11. in 13. uro v
tajništvu na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico imajo delničarji oziroma nji-
hovi pooblaščenci  in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniški knjigi pri Klirinško depotni
družbi na dan 14. 7. 2000.

Delničarje in njihove pooblaščence po-
zivamo, da svojo udeležbo na skupščini pi-
sno  najavijo najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine. Prijava je možna tudi prek
pošte ali fax-a, kateremu pa mora slediti
priporočena pošta.

Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z  oseb-
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nim dokumentom, pooblaščenci pa z  origi-
nalnim pismenim pooblastilom in osebnim
dokumentom.

Pozivamo vse udeležence, da na dan
zasedanja svojo udeležbo evidentirajo  na
sprejemnem mestu najkasneje pol ure pred
zasedanjem, kjer se bodo podpisali na sez-
nam udeležencev in prevzeli glasovalne li-
stiče.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napoveda-
nega pričetka skupščina ponovno sestane
in je sklepčna  ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Novolit, d.d.,
nadzorni svet družbe

uprava družbe

Ob-30036
Na podlagi 7.3. statuta družbe Hoteli

Morje d.d. uprava sklicuje

5. skupščino delničarjev,

ki bo dne 21. 7. 2000 ob 13. uri v
konferenčni dvorani Hotela Slovenija, Oba-
la 33, Portorož.

Dnevi red:
1. Otvoritev skupščine.
a) Ugotovitev udeležbe in sklepčnosti

skupščine.
b) Izvolitev delovnih teles skupščine (iz-

volitev predsednika skupščine, preštevalke
glasov, zapisnikarja in potrditev notarja).

2. Sprejem in potrditev letnega poročila
o poslovanju družbe v letu 1999 z mnenjem
nadzornega sveta in revizijske hiše Audit
d.o.o., Murska Sobota.

3. Sprejem sklepa o uporabi dobička z
mnenjem nadzornega sveta.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev ter
čistopis statuta.

5. Izvolitev članov novega nadzornega
sveta.

6. Nagrada in povračilo stroškov članom
nadzornega sveta.

7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2000.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nad-
zorni svet, razen pod točko 6 in 8, kjer je
predlagatelj sklepov nadzorni svet sam.

Predlogi sklepov:
I. Predlog sklepa k 1. točki:
Izvolijo se:
– za predsednika skupščine – Milan Ma-

rinič,
– za preštevalko glasov – Laura Boškin,
– za zapisnikarja – Lorelo Dobrinja.
2. Za notarska opravila se imenuje no-

tarka Nevenka Kovačič.
Predlog sklepa k 2. točki: potrdi se letno

poročilo uprave o poslovanju družbe v letu
1999 z mnenjem nadzornega sveta in revi-
zijskim poročilom revizijske hiše Audit,
d.o.o., Murska Sobota.

3. Predlog sklepa k 3. točki: nerazpore-
jeni celoten čisti dobiček v znesku
353,206.385,25 SIT, ki je sestavljen iz ne-
razdeljenega dobička iz leta 1997 v znesku
8,862.848,33 SIT, nerazdeljenega dobič-
ka iz leta 1998 v znesku 76,660.456,75
SIT, čistega dobička iz leta 1999 v znesku
261,042.681,69 in revalorizacije prenese-
nega dobička iz leta 1997 in 1998 v skup-
nem znesku 6,640.398,48 SIT, se uporabi

tako, da se sredstva nerazdeljenega dobič-
ka iz leta 1997 v skupni vrednosti
8,862.848,33 SIT in sredstva revalorizacij-
skega popravka dobička iz leta 1997 v
skupni vrednosti 1,388.808,35 SIT torej
sredstva v skupni vrednosti 10,251.656,68
SIT namenijo:

a) za izplačilo dividend delničarjem, ki
bodo na dan 21. 7. 2000 vpisani v registru
Klirinško depotne družbe in sicer tako, da
se za eno delnico izplača dividenda v brutto
znesku 65,75 SIT, preostali del dobička v
znesku 342,954.728,57 SIT ostane neraz-
porejen.

4. Predlog sklepa k 4. točki: sprejmejo
se predlagane spremembe, dopolnitve in
čistopis statuta.

5. Predlog sklepa k 5. točki: izvoli se
nov nadzorni svet v sestavi:

– Milan Marinič, Palovška 8, Kamik,
– Borut Kuharič, Dermatova 13, Ljublja-

na.
Novoizvoljeni nadzorni svet prične z man-

datom dne 23. 12. 2000 oziroma z dnem
izteka mandata dosedanjim članom nadzor-
nega sveta.

6. Predlog sklepa k 6. točki: člani nad-
zornega sveta imajo pravico do nagrade ozi-
roma sejnine, ki za vsako posamezno sejo
znaša:

– za predsednika – 50.000 SIT,
– za člane – 40.000 SIT.
Poleg nagrade pripada članom nadzor-

nega sveta še povračilo stroškov za prihod
na sejo. Povračilo stroškov se določi v viši-
ni, ki jo priznava uredba o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih prejem-
kov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove
priznava kot odhodek (Ur. l. RS, št. 72/93,
43/94, 62/94, 7/95 in 5/98).

7. Predlog sklepa k 7. točki: za revidira-
nje računovodskih izkazov družbe za leto
2000 imenuje revizijska hiša Audit d.o.o.,
Murska Sobota.

Skupščine se lahko udeleži delničar ali
njegov pooblaščenec ali zastopnik, ki je naj-
kasneje 3 dni pred dnevom zasedanja
skupščine, to je 18. 7. 2000, družbi pisno
prijavil svojo udeležbo. Prijava se šteje za
pravočasno, če najkasneje do 18. 7. 2000
prispe na sedež družbe.

Pooblaščenec delničarja mora imeti pi-
sno pooblastilo, na katerem je navedeno:

– za fizične osebe: ime in priimek, na-
slov ter rojstni datum pooblaščenca ter
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja,

– za pravne osebe: poleg podatkov o
pooblaščencu in število glasov, še firma,
sedež ter podpis in žig pooblastitelja. Pisno
pooblastilo se shrani pri družbi.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda in predlagane spremembe, dopol-
nitve in čistopis statuta je na vpogled na
sedežu družbe, Obala 33, Portorož in sicer
vsak delavnik od 9. ure do 12. ure od dne-
va objave sklica skupščine do dneva sklica
skupščine.

Dvorana bo, zaradi ugotovitve prisotno-
sti delničarjev, oziroma njihovih pooblaščen-
cev ali zastopnikov in zaradi sestave in pod-
pisa seznama prisotnih oziroma zastopanih
delničarjev, odprta 30 minut pred začetkom
pred začetkom zasedanja skupščine. Ude-
leženci seje skupščine so dolžni podpisati

seznam prisotnih na seji skupščine najmanj
30 minut pred uradnim začetkom skupšči-
ne.

Glasovnice se dvignejo pred vhodom v
dvorano, najmanj pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov zasto-
panega osnovnega kapitala (prvi sklic). Ko-
likor v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupš-
čine istega dne, to je 21. 7. 2000 ob 13.30.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Hoteli Morje, d.d.
uprava družbe

Marino Antolovič

Ob-30037
Na podlagi 39. člena statuta družbe

Elektro Gorenjska, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, d.d.,uprava skli-
cuje

3. skupščino
družbe Elektro Gorenjska, javno

podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Kranj, Bleiweisova cesta

6,
ki bo dne 20. 7. 2000 ob 13.uri v PE

Kranj, v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3, z
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 verifikacijska komisija v sestavi:
– Ignac Ahačič - predsednik,
– preštevalki glasov: Jasna Levc, Rozali-

ja Sabo.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko

Pintar.
2. Sprejem letnega poročila za leto

1999.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 1999 v pred-
loženem besedilu z mnenjem revizorja in
sicer po naslednjih postavkah:

v 1000 SIT
– stalna sredstva 40.468.396
– gibljiva sredstva 1.763.603
Skupaj sredstva 42.231.999.

Kapital 38.331.002
- izguba poslovnega leta 302.016
- prenesena čista izguba
prejšnjih let skupaj z
revalorizacijo 718.047
Skupaj obveznosti do
virov sredstev 42.231.999.

3. Sprejem sklepa o pokritju izgube iz let
1998 in 1999.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: ugotovljena iz-
guba v višini 667,330.298,56 SIT in reva-
lorizacijski popravek izgube v višini
50,717.102,69 SIT iz leta 1998 ter ugo-
tovljena izguba v višini 302,016.051,99 SIT
iz leta 1999, skupaj 1.020,063.453,24
SIT, se v celoti pokrije po stanju na dan 1.
1. 2000:
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– 789.265.796,30 SIT iz rezerv,
– 230.797.656,94 SIT iz revalorizacij-

skega popravka rezerv.
4. Sprejem temeljev poslovne politike

družbe Elektro Gorenjska, d.d. za leto
2000.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme temelje poslovne politike družbe
Elektro Gorenjska, d.d., za leto 2000 v
predloženem besedilu.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2000 skupščina
imenuje PricewaterhouseCoopers d.d., Par-
mova 53, Ljubljana.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in 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 prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Elektro Gorenjska, d.d., Kranj
direktor:

mag. Drago Štefe

Ob-30039
Na podlagi 22. člena statuta družbe

Elektro Primorska, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, d.d., uprava skli-
cuje

3. skupščino
družbe Elektro Primorska, javno

podjetje za distribucijo električne
energije, d.d.,

ki bo dne 21. 7. 2000 ob 13. uri na
sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva 22
(sejna soba - pritličje), z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine.

Za predsedujočo skupščine se izvoli
Branka Neffat, univ. dipl. prav.

Izvoli se verifikacijska komisija v sestavi:
– Nives Pipan – predsednica.
– preštevalki glasov: Boža Petrovčič, An-

dreja Smole.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Eva Lučovnik.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1999

z mnenjem revizorja in sklepa o ugotovitvi in
kritju izgube za leto 1999.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:

a) Skupščina sprejme letno poročilo za
leto 1999 v predloženem besedilu, in sicer
po naslednjih postavkah:
– stalna sredstva 37.081,521.464 SIT
– giblijiva sredstva 2.626,235.391 SIT
Skupna sredstva: 39.707,756.855 SIT

Kapital: 36.388,736.505 SIT
- izguba iz poslovnega
leta 1.331,342.782 SIT
- prenesena izguba iz
prejšnjih let /
Skupne obveznosti do
virov sredstev: 4.650,363.132 SIT.

b) Ugotovi se izguba v letu 1999, ki zna-
ša 1.331,342.782,22 SIT in se krije po
stanju na dan 1. 1. 2000 iz revaloriziranega
popravka osnovnega kapitala.

3. Sprejem gospodarskega načrta za le-
to 2000.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme ob pozi-
tivnem mnenju nadzornega sveta gospodar-
ski načrt poslovanja za leto 2000 v predlo-
ženem besedilu.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2000 skupščina
imenuje PricewaterhouseCoopers, d.d.,
Parmova 53, Ljubljana.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo 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 prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupš-

čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica
direktor

David Valentinčič, univ. dipl. inž.

Št. 54/2000 Ob-30104
Direktorica družbe Gostinsko podjetje

Vič, d.d., Gradaška 10, Ljubljana, sklicuje
na podlagi 283. člena ZGD in v skladu s
XXVI. členom statuta

redno skupščino
družbe GP Vič, d.d.,

ki bo dne 17. 7. 2000 ob 9. uri, v Gostil-
ni Pod Rožnikom, Cesta na Rožnik 18, Ljub-
ljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
Direktorica in nadzorni svet predlagata,

da predsedujoči skupščine skladno z dolo-
čili XXXII. člena statuta ugotovi prisotnost in
sklepčnost zasedanja skupščine na podlagi
seznama prisotnih oziroma zastopanih del-
ničarjev ter o tem poroča skupščini pred
pričetkom glasovanja.

2. Izvolitev preštevalcec glasov.
Nadzorni svet skladno z določilom

XXXIII.D člena statuta predlaga sklep: za
preštevalca glasov se izvoli Ljuba Marinček.

3. Obravnava in sklepanje o letnem po-
ročilu za leto 1999.

Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep: sprejme se letno poročilo za leto
1999.

4. Zmanjšanje kapitala z umikom delnic
v breme dobička.

Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep:

a) Z dnem 1. 1. 2000 se ukine sklad
lastnih delnic ter se za znesek 78,000.000
SIT povečajo naslednje sestavine kapitala:

– dobiček za leto 1993 z revalorizacijo
do 31. 12. 1999: 2,658.259,27 SIT,

– dobiček za leto 1995 z revalorizacijo
do 31. 12. 1999: 1,643.535,67 SIT,

– dobiček za leto 1996 z revalorizacijo
do 31. 12. 1999: 14,890.446,76 SIT,

– dobiček za leto 1997 z revalorizacijo
do 31. 12. 1999: 13,833.936,21 SIT,

– dobiček za leto 1998 z revalorizacijo
do 31. 12. 1999: 29,852.931,09 SIT,

– rezerve z revalorizacijo do 31. 12.
1999: 15,120.891 SIT.

Uprava družbe izdela bilanco stanja na dan
1. 1. 2000, upoštevaje sklep o ukinitvi sklada
lastnih delnic ter o povečanju zgoraj navede-
nih sestavin kapitala, ki jo potrdi revizor.

b) Osnovni kapital družbe se zaradi umi-
ka lastnih delnic zmanjša z zneska
51,200.000 SIT za znesek 20,480.000
SIT, tako da poslej znaša 30,720.000 SIT.

c) Zmanjšanje osnovnega kapitala za
znesek 20,480.000 SIT se izvede z umi-
kom 2.048 delnic družbe, ki so bile že pri-
dobljene s strani družbe in pri katerih je na
dan sprejetja tega sklepa družba GP Vič,
d.d., vpisana kot delničar v KDD.

d) Za umik delnic se uporabi dobiček, ki
po ukinitvi sklada lastnih delnic še ni razpo-
rejen za druge namene, in sicer:

– za leto 1993 v znesku 2,860.286,90
SIT,
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– za leto 1994 v znesku 8,578.853,38
SIT,

– za leto 1997 v znesku 3,019.938,90
SIT,

– za leto 1998 v znesku 32,121.753,89
SIT,

– za leto 1999 v znesku 31,038.366,93
SIT.

e) Skladno z določilom 356.5 člena ZGD
se znesek, ki je enak celotnemu nominalne-
mu znesku umaknjenih delnic, to je
20,480.000 SIT, odvede v rezerve.

f) Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
spremeni statut družbe v delu, ki zadeva
uskladitev njegovega besedila, s sklepom o
zmanjšanju kapitala z umikom delnic.

5. Sklepanje o delitvi dobička za leto
1994.

Direktor in nadzorni svet predlagata sk-
lep: še nerazporejeni dobiček za leto 1994
v znesku 8,601.600 SIT se nameni za iz-
plačilo dividend, tako da dividenda na delni-
co znaša 2.800 SIT, povečano za revalori-
zacijo po uradnih stopnjah od 1. 1. 2000
do 30. 6. 2000; uprava je dolžna dividende
izplačati do 30. 8. 2000.

6. Imenovanje revizorja.
Direktorica in nadzorni svet predlagata

sklep: za revizorja se imenuje revizorska
družba Price Waterhouse Coopers.

7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Direktorica in začasni nadzorni svet pred-

lagata sklep: za namene iz 1. do 3. točke
240.l člena ZGD se v breme rezerv oblikuje
sklad lastnih delnic v višini 11,704.000 SIT.

Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe.

Če v prvem sklicu skupščina ne bo
sklepčna (15% vsega kapitala), bo ponovna
seja skupščine dne 24. 7. 2000 ob 9. uri, v
istem prostoru.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo svojo udeležbo na skupščini v skla-
du s XXXVII.B. členom statuta prijaviti družbi
najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava
mora prispeti na naslov družbe najkasneje
14. 7. 2000. Prijavo je mogoče poslati s
priporočeno pošto ali s telegramom na na-
slov družbe ali po telefaksu 126-34-68. V
prijavi se navede ime in priimek delničarja
oziroma firmo delničarja, naslov oziroma se-
dež delničarja in število delnic, ki jih ima
delničar. V prijavi se lahko navede tudi ime
in priimek pooblaščenca ter njegov naslov.
Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev,
lahko pošljejo družbi seznam delničarjev, ki
jih zastopajo, s prej navedenimi podatki. Pi-
sna pooblastila morajo pooblaščenci pred-
ložiti najkasneje ob priglasitvi udeležbe na
zasedanju skupščine družbe.

GP Vič, d.d.
direktorica

Janja Šerjak

Ob-30115
Na podlagi določil 25. točke statuta del-

niške družbe Glinek, d.d., Škofljica in v skla-
du z določbami zakona o gospodarskih
družbah sklicujem

4. sejo skupščine
družbe Glinek, d.d., Škofljica,

ki bo v ponedeljek, 24. 7. 2000 ob 12.
uri, na sedežu družbe, Glinek 5, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-
čina sklepčna. Na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Igorja Mizgur-
ja, za preštevalca glasov pa Jožefa Lederer-
ja in Vinka Borštarja. Seji bo prisostvoval
vabljeni notar Marjan Kotar.

2. Letno poročilo o poslovanju za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se sprejme revidirano letno poročilo o
poslovanju za leto 1999.

3. Razporeditev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep z naslednjim besedilom:

a) čisti dobiček poslovnega leta 1999 v
višini 54.992,29 SIT ostane nerazporejen,

b) revalorizacijski popravek izgube v višini
59.936,85 SIT s pripadajočo revalorizacijo
do sprejetja sklepa skupščine se pokrije iz
nerazporejenega čistega dobička iz leta 1997.

4. Obravnava in sprejem predloga spre-
memb in dopolnitev statuta družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta se sprejme pred-
lagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe, določene v predlogu sklepov števil-
ka 01. do 09.

5. Razrešitev članov nadzornega sveta in
imenovanje novih članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na podlagi spremembe
točke “štiriindvajsetič” statuta, kjer je spre-
jeta sprememba števila članov nadzornega
sveta iz sedanjih šest na tri člane, se razre-
šijo sedanji člani nadzornega sveta: Ambro-
žič Gabrijel, Robežnik Ana, Mizgur Igor in
Volarič Bojan in predstavnika delavcev Bor-
štar Vinko in Kordiš Anton. Za nova člana
nadzornega sveta, predstavnika delničarjev,
se izvolita Lederer Jožef in Mizgur Igor.

Svet delavcev bo imenoval v nadzorni
svet svojega člana in o imenovanju seznanil
skupščino.

6. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za leto 2000 imenuje
revizijsko družbo Podboršek, k.d., Ljubljana.

Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe dan po objavi
zasedanja skupščine, vsak delovni dan od
10. do 14. ure, v tajništvu družbe.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopol-
nitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge. Predlogi so lahko le v pisni obliki
in razumno utemeljeni.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje 3 dni pred sejo skupš-
čine pisno prijavijo na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne, v
istih prostorih, z istim dnevnim redom, ob
13. uri. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala, ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Glinek, d.d.
Škofljica
direktor

Gabrijel Ambrožič

Ob-30161
Uprava družbe na podlagi 14. člena sta-

tuta delniške družbe Tanin Sevnica, Kemič-
na industrija, d.d., Hermanova 1, Sevnica,
sklicuje

3. redno sejo skupščine
delniške družbe Tanin Sevnica, d.d.,

ki bo v petek, 21. 7. 2000 ob 12. uri, na
sedežu družbe, Hermanova 1, Sevnica, v
jedilnici družbe in skupaj z nadzornim sve-
tom predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-
čina sklepčna in se izvolijo delovna telesa
skupščine v naslednji sestavi:

– za predsednika skupščine se izvoli od-
vetnik Simon Jeglič iz Ljubljane, Jadranska
18,

– za preštevalca glasov se imenujeta
Mojca Ratajc in Tina Šteblaj, obe iz Tanin
Sevnica, d.d.,

– za sestavo notarskega zapisnika in za
udeležbo na skupščini se potrdi notar Alojz
Vidic iz Sevnice, Glavni trg 41.

2. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu uprave za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave za leto 1999 z mnenjem revizor-
ja v predloženem besedilu.

3. Uporaba dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-

lep, da se dobiček za leto 1999 po stanju
na 31. 12. 1999, ki znaša 8,680.449,26
SIT, v celoti razporedi v rezerve družbe.

4. Obravnava sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba

statuta družbe v predloženem besedilu.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi

sklepov in predlagano spremembo statuta
družbe je delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe Tanin Sevnica, d.d., Hermanova
1, Sevnica, v tajništvu uprave, vsak delovni
dan med 12. in 13. uro, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi pri Klirinško depotni družbi na dan
30. 6. 2000, oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi
glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prej-
mejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno in
ga shrani družba.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki morajo svojo udeležbo na skupšči-
ni in uresničevanje glasovalnih pravic napo-
vedati upravi pisno vsaj tri dni pred zaseda-
njem skupščine. Pooblaščenci morajo v is-
tem roku poslati tudi pisna pooblastila.

Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu

prisotnih več kot 15% vseh glasov. Če
skupščina ob prvem sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje z istim dnevnim re-
dom, istega dne ob 13. uri, na mestu prve-
ga sklica. Na ponovljenem sklicu bo skupš-
čina veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
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Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo na mestu zaseda-
nja skupščine vsaj pol ure pred začetkom
skupščine.

Tanin Sevnica, d.d.
uprava

Ivan Mirt

Ob-30162
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98,
84/98, 6/99, 54/99, 36/00) in točke 7.4.
statuta družbe Kras, mesnopredelovalna in-
dustrija, d.d., Mirka Pirca 4, Sežana, direk-
tor družbe Kras, d.d., sklicuje

četrto skupščino
družbe Kras, mesnopredelovalna

industrija, d.d.,
ki bo v četrtek, 20. 7. 2000 ob 13. uri, v

prostorih Pršutarne v Šepuljah, Šepulje 31.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine in predhod-

na ugotovitev sklepčnosti.
Direktor in nadzorni svet predlagata spre-

jem naslednjega sklepa: na skupščini je za-
stopanih toliko delnic z glasovalno pravico,
da je skupščina sklepčna ter nadaljuje za-
sedanje z naslednjo točko dnevnega reda.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine in
ugotovitev prisotnosti notarja.

Direktor družbe in nadzorni svet predla-
gata sprejem naslednjega sklepa:

1. Za predsednico četrte skupščine
družbe Kras, mesnopredelovalna industrija,
d.d., se izvoli Furlan Patricijo.

2. Za članico verifikacijske komisije
za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glaso-
vanja po posameznih točkah dnevnega re-
da se izvolijo:

– Pavlovčič Vesna – predsednica,
– Zlosel Helena – preštevalka glasov,
– Stanič Mirjam – preštevalka glasov.
3. Za zapisnikarko se izvoli Pahor Ire-

no.
4. Ugotovi se, da seji skupščine pri-

sostvuje povabljeni notar Milan Mesar iz Se-
žane.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe Kras, d.d., za poslovno leto 1999.

Direktor in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa: sprejme se letno
poročilo družbe Kras, d.d., za poslovno le-
to 1999 v vsebini, kot ga je predložil direk-
tor družbe, s pozitivnim mnenjem nadzorne-
ga sveta družbe in s pozitivnim mnenjem
revizorske družbe In Revizija – družba za
revidiranje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ukini-
tvi dela neporabljenega sklada lastnih del-
nic.

Direktor in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa: ukine se del nepo-
rabljenega sklada lastnih delnic v višini
126,121.395,42 SIT, ki je bil oblikovan s
sklepom skupščine z dne 14. 7. 1999 in
revalorizacijski popravek sklada lastnih del-
nic v višini 18,240.000 SIT, po stanju na
dan 31. 12. 1999.

Navedeni znesek se prenese v dobro vi-
ra, iz katerega je bil oblikovan – med neraz-
porejeni dobiček iz poslovnega leta 1998.

5. Sprejem sklepa o ugotovitvi in upora-
bi čistega dobička iz poslovnega leta 1999

ter razporeditvi dela nerazporejenega do-
bička iz preteklih let.

Direktor in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa:

1. Čisti dobiček družbe Kras, d.d., iz
poslovnega leta 1999, ugotovljen na podla-
gi revidiranih letnih računovodskih izkazov
za poslovno leto 1999 po stanju na dan 31.
12. 1999 v znesku 327,053.840,89 SIT,
se nameni:

a) 240,000.000 SIT za oblikovanje
sklada lastnih delnic; družba oblikuje sklad
lastnih delnic za namene iz prvega odstavka
240. člena zakona o gospodarskih druž-
bah;

b) 87,053.840,89 SIT ostane neraz-
porejen.

2. Del nerazporejenega dobička iz
preteklih let (iz poslovnih let 1993–1996)
po stanju na dan 31. 12. 1999, brez neraz-
porejenega dobička iz poslovnega leta
1997 ter nerazporejenega dobička iz po-
slovnega leta 1998, se uporabi:

a) 59,619.150 SIT za izplačilo divi-
dend, in sicer 150 SIT bruto na delnico;
dividende se v roku 30 dni po sprejemu
sklepa izplačajo delničarjem, ki so vpisani v
delniško knjigo družbe na dan 11. 7. 2000;

b) 3,758.553,50 SIT za nagrade šti-
rim članom nadzornega sveta; nagrade se
izplačajo članom nadzornega sveta v roku
30 dni po sprejemu sklepa.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja družbe za revidiranje raču-
novodskih izkazov družbe za poslovno leto
2000.

Nadzorni svet predlaga sprejem nasled-
njega sklepa: za revidiranje letnih računo-
vodskih izkazov družbe Kras, d.d., za po-
slovno leto 2000 se imenuje In Revizija –
družba za revidiranje in svetovanje, d.o.o.,
Linhartova 1, Ljubljana.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo
Gradivo k posameznim točkam dnevne-

ga reda in predlogi sklepov so na vpogled
na sedežu družbe v Sežani, Mirka Pirca 4,
vsak delovnik od 8. do 16. ure, do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Za vpogled v gradivo se delničar izkaže
s potrdilom o lastništvu delnic in osebnim
dokumentom; pooblaščenec ali zastopnik
pa s pisnim pooblastilom.

Nasprotni predlogi
Delničarji lahko sporočijo svoje nasprot-

ne predloge družbi v 7 dneh od dneva te
objave.

Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in
posredovani direktorju na sedež družbe.

Direktor bo do utemeljenih predlogov
sprejel ustrezno stališče ter jih najkasneje v
12 dneh od objave sklica te skupščine, sku-
paj s sklicem skupščine, sporočil vsem
imenskim delničarjem.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD –
Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljub-
ljana (centralni register) na dan 11. 7. 2000.

Skupščine se lahko udeležijo tudi poob-
laščenci delničarjev oziroma njihovi zakoniti
zastopniki.

Pooblaščenec oziroma zastopnik delni-
čarja se mora izkazati s pisnim pooblastilom
ter osebnim dokumentom; zastopnik prav-

nih oseb pa še z izpiskom iz sodnega regi-
stra.

Pisno pooblastilo se shrani pri družbi in
je pri njej shranjeno ves čas trajanja poobla-
stilnega razmerja.

Pogoj za udeležbo na skupščini je, da
delničarji oziroma njihovi zastopniki do
vključno 17. 7. 2000 direktorju družbe pri-
javijo svojo udeležbo oziroma pošljejo pisna
pooblastila.

Poleg osebne prijave na sedežu družbe
v Sežani, Mirka Pirca 4, je mogoče prijavo
za udeležbo oziroma pooblastilo podati tudi
s priporočenim pismom.

Glasovanje
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu

oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja. Glasovnice bodo služi-
le kot vstopnica za udeležbo na seji.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Vsaka delnica daje delni-
čarju en glas.

Prostor bo odprt od 12. ure dalje. Ude-
ležence prosimo, da se zglasijo vsaj pol ure
pred zasedanjem skupščine zaradi ugotav-
ljanja prisotnosti in sestave seznama prisot-
nih udeležencev ter prevzema glasovnic.

Udeležence prosimo, da pravočasno za-
sedejo mesta v prostoru, kjer bo potekala
seja.

Sklepčnost
Skupščina bo veljavno odločala, če bo-

do na seji prisotni delničarji z glasovalno
pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopa-
nega osnovnega kapitala (prvi sklic).

Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne, 20. 7. 2000 ob 15. uri. Skupš-
čina bo takrat veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Kras, d.d.
Sežana

direktor Fonda Edvard

Ob-30133
Na podlagi 37. člena statuta družbe

JEM, Jeseniške mesnine, d.d., Jesenice,
Spodnji plavž 14, uprava sklicuje

3. skupščino družbe
JEM, Jeseniške mesnine, d.d.,

Jesenice, Spodnji plavž 14,
ki bo dne 18. 7. 2000 ob 9. uri, v gostil-

ni Poljane, Kočna 43/a, Jesenice, 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.

Izvoli se preštevalki glasov: Mojca Zalar
in Mihaela Černe.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1999
z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 1999 v pred-
loženem besedilu z mnenjem revizorja.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in pokrit-
ju izgube iz leta 1999.
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Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: ugotovljena iz-
guba v poslovnem letu 1999 znaša
9,256.472,23 SIT in se v celoti pokrije v
višini:

– 5,719.460,51 SIT iz nerazporejene-
ga čistega dobička preteklih let;

– 712.287,97 SIT iz revalorizacijskega
popravka nerazporejenega čistega dobička
preteklih let;

– 2,442.831,51 SIT iz rezerv;
– 381.892,24 SIT iz revalorizacijskega

popravka rezerv.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto

2000.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da

sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2000 skupščina
imenuje Ernst & Young, d.o.o., Dunajska
111, Ljubljana.

5. Poročilo o delu nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da

sprejme naslednji sklep: sprejme se poroči-
lo o delu nadzornega sveta za obdobje od
2. 7. 1998 do 30. 4. 2000.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo 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 uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

JEM, Jeseniške mesnine, d.d.,
Jesenice

direktor Tomaž Pirih, dr. vet. med.

Ob-30226
Na podlagi 19. člena statuta Pomurke

mesne industrije, d.d., Murska Sobota, Pa-
nonska 11, uprava družbe sklicuje

3. redno sejo skupščine
družbe Pomurka mesna industrija, d.d.,

Murska Sobota, Panonska 11,
ki bo dne 17. 7. 2000 ob 11. uri v

prostorih družbe v Murski Soboti, Panon-
ska 11.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev seje in predhodna ugotovi-

tev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugoto-

vitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za

predsednika skupščine izvoli Boris Štefa-
nec, za preštevalca glasov pa Sonja Rendu-
lič.

Seji prisostvuje vabljeni notar mag. An-
drej Rošker za sestavo notarskega zapisni-
ka.

3. Poročilo o poslovanju družbe v ob-
dobju od 1. 1. do 30. 4. 2000.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe v obdobju od 1. 1. do
30. 4. 2000.

4. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z današnjim dnem se

razrešijo člani nadzornega sveta družbe:
1. Čadež Anka,
2. Marija Zagožen,
3. Štefan Cigüt.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta se z današnjim dnem imenujejo:
1. Marič Ludvik,
2. Flisar Stanko,
3. Šnurer Vinko.

Udeležba na skupščini: glasovalno pra-
vico na skupščini bodo imeli delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo na dan 14.
7. 2000 (tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne).

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine, ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini: pravico
do udeležbe na skupščini in glasovalno pra-
vico lahko uresničujejo delničarji, pooblaš-
čenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno
ali s priporočeno pošto dostavijo družbi ta-
ko, da jo le-ta sprejme najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine.

Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred njenim začet-
kom. Ob prihodu se prijavijo z osebno iz-
kaznico ali z drugim dokumnetom identifika-
cije in prevzamejo glasovalne lističe.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak

delovni dan v tajništvu na sedežu družbe
Murska Sobota, Panonska 11.

Predlog delničarjev
Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica

skupščine s priporočeno pošto pošljejo
upravi utemeljene nasprotne predloge in do-
polnilne predloge k dnevnemu redu.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro ka-
sneje istega dne v istih prostorih. Skupšči-
na bo v takem primeru odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Pomurka mesna industrija, d.d.,
Murska Sobota

predsednik uprave družbe
Milan Vrečič, univ. dipl. ek.

Ob-30227
Uprava družbe Bohor Žaga in furnirnica

d.d. Šentjur, Leona Dobrotinška 9, sklicuje

4. sejo skupščine
Bohor Žaga in furnirnica d.d. Šentjur,

Leona Dobrotinška 9,
ki bo dne 20. 7. 2000 ob 12. uri v menzi

družbe Bohor Žaga in furnirnica d.d. Šentjur.
Predlog dnevnega reda.
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, ali je

na skupščini zastopanih toliko delnic, da
lahko zaseda.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: izvoli se predlaganega predsednika
skupščine in dva preštevalca glasov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Ja-
sna Bečaj Božičnik.

3. Ugotovitev sklepčnosti.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov

predsednik skupščine ugotovi sklepčnost
skupščine.

4. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1999 z revizijskim poročilom
in mnenjem nadzornega sveta.

Na predlog uprave in ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta se sprejme letno po-
ročilo za leto 1999 v predloženem besedi-
lu.

5. Obravnavanje in odločanje o pokriva-
nju izgube leta 1999.

Na predlog uprave in nadzornega sveta
je predlog sklepa: izguba iz leta 1999 v
višini 17,430.614,60 SIT se pokriva iz re-
valorizacije rezerv v višini 17,430.614,60
SIT.

6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Na predlog uprave in nadzornega sveta

je predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih
delnic za namene iz 1. odstavka 240. člena
ZGD. Za delovanje sklada se nameni
50,000.000 SIT iz revalorizacije rezerv.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizorja se imenuje pooblaščena revizorska
hiša Revisto, d.o.o., Celje.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe na
podlagi podatkov Klirinško depotne družbe,
d.d., na dan 10. 7. 2000, njihovi pooblaš-
čenci in zastopniki.

Glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki, ki pisno prijavo dostavijo družbi vsaj tri
dni pred skupščino.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo predstavniku družbe na mestu,
kjer bo potekala seja, s podpisom potrdijo
svojo prisotnost na skupščini ter prevzame-
jo glasovalne lističe. Za udeležbo na skupš-
čini se fizične osebe izkažejo z osebnim
identifikacijskim dokumentom, pooblaščen-
ci pa s pisnim pooblastilom.
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Gradivo
Gradivo za skupščino s celovitimi pred-

logi skepov je na vpogled vsem delničarjem
na sedežu družbe vsak dan od 10. do 12.
ure v tajništvu družbe.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica.

Ponovno zasedanje skupščine
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih

več kot 15% vseh glasov. Če skupščina ob
napovedani uri ne bo sklepčna, bo zaseda-
nje skupščine istega dne ob 12.30. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Bohor, d.d., Šentjur
uprava

Ob-30229
Na podlagi zakona o gospodarskih druž-

bah in 7.3. točke statuta delniške družbe
Grad, Obrtno gradbeno podjetje, d.d., Bled,
Grajska 44, sklicujem

5. sejo skupščine družbe
OGP Grad Bled, d.d., Bled,

ki bo dne 20. 7. 2000 ob 13. uri na
sedežu družbe na Bledu, Grajska 44 in
predlagam naslednji dnevni red s predlogi
sklepov:

1. Ugotovitev sklepčnosti in otvoritev
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine družbe.

2. Sprejem predlaganega dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: potrdi se dnevni red
skupščine družbe.

3. Izvolitev predsednika skupščine, pre-
števalca glasov in potrditev notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, preštevalec glasov in potrdi no-
tar za sestavo notarskega zapisa skupšči-
ne.

4. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe za leto 1999.

Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-
zornega sveta: skupščina sprejme letno po-
ročilo o poslovanju v letu 1999 z mnenjem
nadzornega sveta.

5. Odločanje o razporeditvi dobička in
pokrivanju izgube.

Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-
zornega sveta: skupščina sprejme sklep o
razporeditvi dobička iz leta 1996 in pokriva-
nju izgube iz leta 1997 in 1999.

6. Podaljšanje mandata članom nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta predstavnikom delničarjev se podaljša
mandat od 11. 7. 2000 do 20. 7. 2000.
Skupščini se predlaga, da se enako podalj-
ša tudi mandat članu nadzornega sveta
predstavniku delavcev.

7. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolita se predlagana

člana nadzornega sveta predstavnika delni-
čarjev. Seznani se s članom nadzornega
sveta predstavnikom delavcev. Štiriletni
mandat novoizvoljenih članov nadzornega
sveta nastopi z 20. 7. 2000.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.

Pogoji za udeležbo in glasovalno pravico
na skupščini družbe: skupščine družbe se
lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi za-
koniti zastopniki in pooblaščenci, ki so naj-
kasneje 10 dni pred zasedanjem skupščine
vpisani kot imetniki delnic v delniško knjigo
družbe. Vsak delničar ali pooblaščenec pri-
javi svojo udeležbo na skupščini najkasneje
tri dni pred zasedanjem. Pisne prijave spre-
jema uprava.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvijo bo na voljo na sedežu druž-
be pri upravi družbe vsak delovni dan med
12. in 14. uro.

Glasovanje o vsaki točki dnevnega reda
bo potekalo javno.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji oziroma njihovi pooblaščenci z
glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15%
zastopanega osnovnega kapitala družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri v istih prostorih. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

OGP Grad, d.d., Bled
direktor družbe

Ob-30231
Na podlagi 7.3. člena statuta družbe

Adriacommerce, financiranje, ustanavljanje
in upravljanje podjetij, d.d., Koper, Prista-
niška ulica 8, uprava sklicuje

3. sejo skupščine
delniške družbe Adriacommerce,

financiranje, ustanavljanje in
upravljanje podjetij, d.d., Koper,

Pristaniška ulica 8,
ki bo dne 19. julija 2000 ob 15. uri v

poslovnih prostorih na sedežu družbe v IV.
nadstropju, Koper, Pristaniška ulica 8, z na-
slednjim dnevnim redom.

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine.

Za predsedujočega skupščini se izvoli
Marko Mencin.

Izvoli se dve preštevalki glasov v sestavi
Maša Miloš in Laura Črešnar.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo
Ferligoj.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1999
z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 1999 v pred-
loženem besedilu z mnenjem revizorja in
predlagano delitvijo dobička.

3. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: sprejmejo se
predlagane spremembe statuta družbe, ki
glasi: skrajšana firma družbe je ACK, d.d.

Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami
statuta in izdela njegovo prečiščeno bese-
dilo.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2000
skupščina imenuje Ernst & Young Revizija,

davčno in poslovno svetovanje, d.o.o., Du-
najska 111, Ljubljana.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Delničarjem je gradivo za skupščino s

predlogi sklepov na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Skupščine se lahko udeležijo in glaso-
valno pravico uresničujejo delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na
sedežu družbe pisno prijavijo svojo udelež-
bo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščinno eno uro pred zasedanjem, za-
radi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skup-
ščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupšči-
na bo takrat ponovno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Adriacommerce, d.d., Koper
predsednik uprave

Dimitrij Živec, univ. dipl. ek.

Ob-30232
Na podlagi 7. točke statuta družbe Ke-

ma Puconci, d.d., Puconci 109, sklicuje
uprava družbe

3. sejo skupščine
družbe Kema Puconci, d.d.,

ki bo v sredo, 19. julija 2000 ob 12. uri
na sedežu družbe, Puconci 109.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, imenovanje organov skupšči-
ne in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupš-
čine imenuje Franc Franko, za preštevalca
glasov pa Branka Ouček in Milan Hašaj.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Andrej Rošker.

Potrdi se predlagani dnevni red skupšči-
ne.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
revidirano letno poročilo za leto 1999 z
mnenjem nadzornega sveta.

3. Razporeditev čistega dobička iz leta
1999 in nerazporejenega dobička iz prejš-
njih let.

Predlog sklepa: ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta je predlog uprave: neraz-
porejeni dobiček do vključno leta 1996 v
znesku 52,054.684 SIT in revalorizacijski
popravek nerazporejenega dobička do
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vključno leta 1996 v znesku
25,457.819,55 SIT se razporedi:

– za izplačilo dividend 21,734.600 SIT,
– za izplačilo nagrade upravi, zaposlen-

im s posebnimi pooblastili in nadzornemu
svetu 5,620.000 SIT,

– nerazporejeno ostane 33,668.171
SIT dobička leta 1996 in 16,489.732,55
SIT revalorizacijskega popravka nerazpore-
jenega dobička leta 1996;

– nerazporejeni dobiček leta 1997 v
znesku 89,840.407,47 SIT se razporedi v
rezerve,

– revalorizacijski popravek nerazporeje-
nega dobička leta 1997 v znesku
14,077.991,85 SIT  se razporedi
8,785.223,66 SIT za sklad lastnih delnic,
5,292.768,19 SIT pa v rezerve;

– nerazporejeni dobiček leta 1998 v
znesku 66,571.548,09 SIT skupaj z reva-
lorizacijskim popravkom v znesku
5,059.437,65 SIT se razporedi v rezerve;

– ugotovljeni čisti dobiček družbe v letu
1999 v višini 70,425.503,82 SIT ostane
nerazporejen.

Dividende v višini 100 SIT bruto na del-
nico oziroma 21,734.600 SIT in nagrade
upravi zaposlenim s posebnimi pooblastili in
nadzornemu svetu v višini 5,620.000 SIT
se izplačajo do 30. 9. 2000.

Upravičenci do izplačila dividend so del-
ničarji, vpisani v delniški knjigi pri KDD na
dan 31. 7. 2000.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za poslovni leti
2000 in 2001 imenuje revizijska hiša Audit,
d.o.o., Murska Sobota, Lendavska 18.

5. Oblikovanje sklada lastnih delnic
Predlog sklepa: ob pozitivnem mnenju

nadzornega sveta je predlog uprave: obli-
kuje se sklad lastnih delnic do višine 10%
osnovnega kapitala, kar je 21,734.600 SIT
iz prostih rezerv in revalorizacijskega po-
pravka rezerv v znesku 12,943.376,34 SIT
ter iz revalorizacijskega popravka nerazpo-
rejenga dobička leta 1997 v znesku
8,785.223,66 SIT.

Družba oblikuje sklad lastnih delnic za
namen iz prve, druge in tretje alinee prvega
odstavka 240. člena zakona o gospodar-
skih družbah.

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-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupš-
čine prijavili svojo udeležbo na sedežu upra-
ve družbe in so vpisani v delniško knjigo pri
KDD po stanju na dan 13. 7. 2000.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v ra-
čunovodskem sektorju vsak delovni dan od
10. do 13. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna in bo veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Kema Puconci, d.d.,
uprava

Ob-29956

Na podlagi 66. člena ZTVP-1 CETIS,
grafično podjetje, d.d., Celje, Čopova
24, objavlja vsebino sklepov sprejetih na 5.
skupščini z dne 8. junija 2000:

1. Za predsednika skupščine se imenu-
je Ivan Levec. Za preštevalce glasov se ime-
nujejo Miro Zakrajšek, Bernard Gregl in Ro-
bert Ernestl. Za notarja se imenuje Anton
Rojec iz Celja.

2. Sprejme se letno poročilo z revizij-
skim mnenjem in mnenjem nadzornega sve-
ta za leto 1999, po predlogu uprave in nad-
zornega sveta.

3. Zaradi prevelikega osnovnega kapita-
la glede na obseg poslov se zmanjša osnov-
ni kapital gospodarske družbe Cetis, d.d.,
za 20.642 rednih delnic v nominalni vred-
nosti 247,704.000 SIT v breme nerazpore-
jenega dobička iz let 1998 in 1999 in nje-
gove revalorizacije po 356. člena zakona o
gospodarskih družbah.

Skupščina pooblašča nadzorni svet del-
niške družbe za spremembo statuta o zmanj-
šanju osnovnega kapitala z umikom delnic v
breme dobička.

4. Sprejmejo se dopolnitve in spremem-
be statuta oziroma čistopis statuta po pred-
logu uprave in nadzorenga sveta.

5. Za revizorja za poslovno leto 2000 se
imenuje družba Pricewaterhousecoopers,
d.d., Ljubljana.

6. Za člana nadzornega sveta za dobo
štirih let se izvoli Goranka Volf.

Besedilo dopolnitev in sprememb statu-
ta in čistopisa statuta je delničarjem dostop-
no v pravni pisarni na sedežu družbe.

CETIS, d.d.,
uprava

Ob-30263

“Na podlagi 288. člena zakona o gospo-
darskih družbah uprava družbe Intereuro-
pa mednarodna špedicija, transport in
pomorska agencija, delniška družba, s
sedežem v Kopru, Vojkovo nabrežje 32,
objavlja

nasprotni predlog

delničarja Slovenska odškodninska druž-
ba, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana k predlogu
sklepa pod 6. točko dnevnega reda 7.
skupščine družbe, sklicane za dne 7. 7.
2000 ob 12. uri .

V 6. točki dnevnega reda: “Seznanitev
skupščine s prenehanjem članstva Igorja
Kraglja v nadzornem svetu družbe Intereu-
ropa, d.d., in izvolitev nadomestnega člana
nadzornega sveta družbe Intereuropa, d.d.”
se predlaga naslednji sklep:

Skupščina je seznanjena, da je po dolo-
čilih 4. alinee 2. odstavka 263. člena zako-
na o gospodarskih družbah prenehalo
članstvo Igorju Kraglju v nadzornem svetu
družbe Intereuropa d.d.

Za nadomestnega člana nadzornega sve-
ta - predstavnika delničarjev z mandatom do
prve skupščine v letu 2003 se izvoli Mile
Šetinc.

Obrazložitev:
Slovenska odškodninska družba, d.d.,

je največji posamični delničar v delniški
družbi Intereuropa d.d., in v nadzornem sve-
tu trenutno nima svojega predstavnika, zato
meni, da je predlagani nasprotni volilni pred-
log utemeljen.

Intereuropa, d.d.
predsednik uprave

Jože Kranjc, univ.dipl.prav.
Prokurist

Rasto Plesničar

Razne objave

Ob-29989

Šolski center za pošto, ekonomijo in te-
lekomunikacije Ljubljana, 1000 Ljubljana,
Celjska 16, razpisuje

ponudbo
za najem šolske kuhinje

Šolski center za pošto, ekonomijo in te-
lekomunikacije razpisuje oddajo prostorov
šolske kuhinje, pripravo šolske prehrane in
njeno razdeljevanje.

Pogodbo bomo sklenili z najboljšim po-
nudnikom, ki bo znal pod ugodnimi pogoji
pripraviti zdravo hrano za učence, študente,
udeležence seminarjev in delavce šole.

Na šoli je opremljena kuhinja z jedilnico.
Prijave z življenjepisom, izkušnjami in

predlogom vaše ponudbe pošljite v osmih
dneh po objavi na naš naslov: ŠC PET, Celj-
ska 16, 1000 Ljubljana, s pripisom “za ku-
hinjo”.

Pričetek dela s 1. 9. 2000.
Šolski center za pošto, ekonomijo

in telekomunikacije Ljubljana

Ob-29958

Nama, d.d., Ljubljana, Tomšičeva 1, ob-
javlja, da iz obtoka umika vse stare bone
Nama, oziroma so le-ti unovčljivi najkasneje
do 30. 6. 2000. Po navedenem datumu
niso več veljavno plačilno sredstvo.

S 1. 7. 2000 so veljavni samo novi boni,
razpoznavni znak na bonu je fotografija Ve-
leblagovnice Nama Ljubljana in nov logotip
“nama”, izpisan z malimi tiskanimi črkami.
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Štampiljke

Abanka, d.d., Ljubljana, Glavna podruž-
nica Celje, Ekspozitura Velenje, Kersnikova
1, 3320 Velenje, preklicuje štampiljko pra-
vokotne oblike z merami 2,5 cm × 1 cm.
Štampiljka je razdeljena s tremi črtami od
katerih se prva nahaja na zgornjem robu. V
zgornjem delu štampiljke je v sredini z veli-
kimi tiskanimi črkami napis ABANKA pod
katerim se nahaja črta čez celo štampiljko.
Čez cel srednji del je z velikimi tiskanimi
črtami napis D.D. LJUBLJANA pod katerim
se ravno tako nahaja črta čez celo štampilj-
ko, pod črto je z velikimi tiskanimi črkami
napis GLAVNA PODRUŽNICA CELJE, pod
katerim se ne nahaja črta in še pod tem
napisom je še napis z malimi črkami Ekspo-
zitura Velenje ter ob desnem robu številka
5. Pod spodnjim delom štampiljke ni črte.
Ob-30257

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Ve-
čna pot 2, Ljubljana, štampiljko premera 32
mm, obrobljen z dvema koncentričnima kro-
goma, z napisom Zavod za gozdove Slove-
nije OE Ljubljana Krajevna enota Škofljica
04-08, v notranjosti sta dva stilizirana lista.
gnz-27454

Priglasitveni list

Artič Pavel s.p., Hofmanova 4, Rogatec,
obrtno dovoljenje, št. 042741, izdano dne
6. 3. 1995. gnj-27412

Bratina Valerija, Vrhovlje, Kojsko, prigla-
sitveni list, opravilna št. 37-417-94.
gnh-27464

Čaušević Hajrudin, Strniševa 31, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna št. 24-
2306/00 - original, izdan dne 10. 4. 2000.
gnj-27587

Dolenc Kristina, Machova 1, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-4037/97,
izdan dne 1. 1. 1997. gnd-27418

Janc Mojca, Velike Brusnice 63, Brusni-
ce, priglasitveni list, opravilna št.
038/0078-94. gnb-27420

Kočevar Milan s.p., Gornja Lokvica 1/a,
Metlika, priglasitveni list, opravilna št. 34-
0354/96. gne-27417

Lipovec Srečko, Tržna ulica 3, Ljublja-
na, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in
reprezentativno obrtno dovolenje, št.
31302-1767/00-37/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnf-27666

Malnar Anton s.p., Štalcerji 36, Kočev-
ska Reka, priglasitveni list, opravilna št. 16-
0679/99, izdan dne 29. 1. 1999.
gnj-27862

Miljavec Mitja s.p., Zoletova 5, Ljublja-
na, priglasitveni list, opravilna št. 27-
0775/99. gnp-27481

Novak Sonja s.p., Mokronog 99, Mok-
ronog, obrtno dovoljenje, št. 31302-
0057/00, št. reg. 009959, izdano dne 6.
3. 1995. gnv-27600

Pogačar Ivana, Studenčice 7, Lesce, pri-
glasitveni list, opravilna št. 44-1460/95, iz-
dan dne 1. 1. 1995. gny-27422

Pogačar Ivana, Studenčice 7, Lesce, od-
ločbo o obrtnem dovoljenju, št.
015113/3476/00-54/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gni-27413

Pretnar Nejc, Partizanska 22, Bled, pri-
glasitveni list, opravilna št. 44-1082/94, iz-
dan dne 9. 12. 1994. gnh-27414

Stare Jože, Cankarjeva 26, Radovljica,
priglasitveni list, opravilna št. 44-1586/95,
izdan dne 1. 6. 1995. gnz-27796

Šarbek Milan, Jevnica 5, Kresnice, prig-
lasitveni list, opravilna št. 23-0109/94, iz-
dan dne 1. 6. 1994. gnz-27596

Vidmar Branko s.p., Sinja Gorica 3/a,
Vrhnika, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
009380/0011/00-70/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gng-27640

Vidmar Peter s.p., Sinja Gorica 3/a, Vr-
hnika, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
009405/0052/00-70/1995, izdana dne
6. 3. 199. gnf-27641

Zaletel Simona, Gregoričeva 23, Kranj,
priglasitveni list, opravilna št. 18-2218/97,
izdan dne 4. 11. 1997. gnl-27535

Potne listine

Ališič Zlatko, Ulica Matije Murka 36, Ma-
ribor, potni list, št. BA 108432, izdala UE
Maribor. gno-27807

Antanasković Miloš, Steletova 8, Ljublja-
na, potni list, št. BA 902641, izdala UE
Ljubljana. gnm-27684

Bartol Ivan, Cesta 13. julija 44, Ljublja-
na, potni list, št. AA 245299, izdala UE
Ljubljana. gnf-27591

Bavrlić Radoja, Polje, Cesta V/7, Ljub-
ljana-Polje, potni list, št. BA 637403, izdala
UE Ljubljana. gnu-27726

Behrić Zlatan, Posavskega ulica 26, Lju-
bljana, potni list, št. BA 665306, izdala UE
Ljubljana. gno-27582

Bidar Anica, Zalog pri Cerkljah 17, Cer-
klje na Gorenjskem, potni list, št. BA
280284, izdala UE Kranj. gnm-27634

Bobovnik Rolando, Spodnja Vižinga 57,
Radlje ob Dravi, potni list, št. BA 824825,
izdala UE Radlje ob Dravi. gny-27572

Botonjić Sadeta, Beblerjev trg 7, Ljublja-
na, potni list, št. BA 521312, izdala UE
Ljubljana. gnn-27658

Colnarič Drago, Lukavci 47, Križevci pri
Ljutomeru, potni list, št. AA 0786895, izda-
la UE Ljutomer. gnk-27636

Cotič Borut, Gradnikove brigade 51,
Nova Gorica, potni list, št. BA 357659, iz-
dala UE Nova Gorica. gnc-27469

Crljenica Miro, Martina Krpana ulica 1,
Ljubljana, potni list, št. BA 732626, izdala
UE Ljubljana. gnc-27819

Cuk Terezija, Banuta 1, Lendava - Lend-
va, potni list, št. AA 413185, izdala UE Len-
dava. gng-27515

Cvar Borut, Lili Novy 34, Ljubljana, potni
list, št. AA 319305, izdala UE Ljubljana.
gnv-27525

Čemažar Matevž, Rodine 44, Žirovnica,
potni list, št. BA 963688, izdala UE Jeseni-
ce. gnc-27519

Detela Jurij, Cesta Borisa Kidriča 31,
Jesenice, potni list, št. AA 907752, izdala
UE Jesenice. gne-27771

Djukanović Vladimir, Kvedrova 36, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 769066, izdala UE
Ljubljana. gnt-27627

Esih Alojz, Cesta na Roglo 17/c, Zreče,
potni list, št. AA 927635, izdala UE Sloven-
ske Konjice. gnn-27762

Farazin Aleksandra, Kidričeva ulica 18,
Maribor, potni list, št. VA 873227, izdala
UE Maribor. gnh-27564

Glas Rudolf, Presladol 49/a, Brestani-
ca, potni list, št. BA 985068, izdala UE
Krško. gnm-27784

Glavnik Andrej, Bratovševa ploščad 24,
Ljubljana, potni list, št. AA 465565, izdala
UE Ljubljana. gnd-27743

Golob Anton, Sp. Palovče 20, Kamnik,
potni list, št. BA 173603, izdala UE Kam-
nik. gnr-27879

Golob Jasmina, Viška c. 4, Dravograd,
potni list, št. BA 531050, izdala UE Dravog-
rad. gnt-27852

Golob Viljem, Kotredež 14, Zagorje ob
Savi, potni list, št. AA 866540, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnj-27462

Gorenc Anton, Vinica pri Šmarjeti 25,
Šmarješke Toplice, potni list, št. BA 170165,
izdala UE Novo mesto. gnd-27843

Goričanec Nataša, Gozdna 11, Rače,
potni list, št. BA 836975, izdala UE Mari-
bor. gnx-27848

Habe Pranjič Vesna, Moškričeva ulica
42, Ljubljana, potni list, št. BA 224964,
izdala UE Ljubljana. gnw-27599

Halas Danijel, Bratovševa ploščad 25,
Ljubljana, potni list, št. AA 273836, izdala
UE Ljubljana. gnz-27721

Hasanbegović Almira, Svetelka 8/b, Dra-
mlje, potni list, št. BA 878239, izdala UE
Celje. gni-27738

Hasani Silva, Travnik 37, Cerkno, potni
list, št. AA 746484, izdala UE Idrija.
gnl-27635

Hostnik Peter, Pod hribom cesta II/24
a, Grosuplje, potni list, št. AA 944125, iz-
dala UE Grosuplje. gns-27782

Hrašar Matej, Polzela 120, Polzela, pot-
ni list, št. BA 517311, izdala UE Žalec.
gnl-27460

Hrvat Matija, Einspielerjeva 11, Ljublja-
na, potni list, št. AA 530174, izdala UE
Ljubljana. gno-27857

Hvala Venceslav, Gradnikove brigade
27, Nova Gorica, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 92065, izdala UE Nova Gorica.
gnv-27650

Ignjatović Milica, Čanžekova ulica 1, Lju-
bljana, potni list, št. BA 335125, izdala UE
Ljubljana. gnr-27829

Iršič Marko, Kuzmičeva 2, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 316296, izdala UE Ljubljana.
gnd-27568

Javh Glavnik Irena, Bratovševa ploščad
24, Ljubljana, potni list, št. AA 465564,
izdala UE Ljubljana. gnb-27745

Jazbec Marjan, Lindek 5, Frankolovo,
potni list, št. BA 872144, izdala UE Celje.
gnd-27518

Jeram Roman, Ig 250, Ig, potni list, št. AA
304765, izdala UE Ljubljana. gnw-27499

Izgubljene listine
preklicujejo
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Jovičić Mišo, Zlato polje 3, Kranj, potni
list, št. BA 788054, izdala UE Kranj.
gnm-27659

Kalan Luka, Virmaše 206, Škofja Loka,
potni list, št. BA 750253, izdala UE Škofja
Loka. gnk-27711

Kaučič Albin, Vukovski dol 30, Jarenina,
potni list, št. BA 628920, izdala UE Pesni-
ca. m-898

Kejžar Renata, Sp. Gorje 147, Zgornje
Gorje, preklic potnega lista, objavljen v Ur.
l. RS, št. 35/2000. gnt-27727

Kemec Velimir, Šalek 86, Velenje, potni
list, št. BA 831641, izdala UE Velenje.
gnm-27809

Knez Nejc, Tbilisijska 5, Ljubljana, potni
list, št. BA 637853, izdala UE Ljubljana.
gnh-27939

Koren Andrej, Šentilj 51/h, Šentilj v
Slov.goricah, potni list, št. AA 250407. m-907

Košar Aleš, Hrastje Mota 8/c, Radenci,
potni list, št. BA 667216, izdala UE Gornja
Radgona. gnm-27759

Košar Vlasta, Cesta 13. julija 44, Ljublja-
na, potni list, št. AA 467686, izdala UE
Ljubljana. gne-27592

Kovačič Beltram, Rakitna 112, Preser-
je, potni list, št. AA 817952, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-27448

Kračun Marko, Pristava 9, Vojnik, potni
list, št. BA 450224, izdala UE Celje.
gnu-27926

Kunstelj Sandra, Cesta 1. maja 12, Je-
senice, potni list, št. BA 635500, izdala UE
Jesenice. gnt-27502

Kupnik Dejan, Cesta proletarskih brigad
62, Maribor, potni list, št. AA 371717, izda-
la UE Maribor. gnd-27768

Kurež Mateja, Cesta na jezero 3, Vele-
nje, potni list, št. BA 992170, izdala UE
Velenje. gnn-27458

Lavrič Irena, Ulica 30. divizije 15/b,
Nova Gorica, potni list, št. BA 201715, iz-
dala UE Nova Gorica. gnc-27744

Lavrič Irena, Ulica 30. divizije 15/b, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
140152, izdala UE Nova Gorica. gne-27742

Lipovšek Boštjan, Cesta na Loko 39/a,
Ljubljana, potni list, št. AA 42374, izdala UE
Ljubljana. gne-27467

Ložina Franc, Majcenova cesta 4, Trbo-
vlje, potni list, št. BA 148241, izdala UE
Trbovlje. gnq-27830

Lukančič Simon, Igriška ulica 15, Žiri,
potni list, št. BA 632043, izdala UE Škofja
Loka. gnh-27668

Marin Bojan, Topniška 43, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 143649, izdala UE Ljubljana.
gnl-27710

Marksl Ksenija, Plintovec 14/a, Zgornja
Korena, potni list, št. BA 608000, izdala
UE Pesnica. m-902

Medveš Martina, Ulica bratov Hvalič 38,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 97228, izdala UE Nova Gorica.
gnu-27651

Mermolja Borut, Bevkova ulica 7, Ajdov-
ščina, potni list, št. BA 955811, izdala UE
Ajdovščina. gnx-27498

Miketič Denis, Gorazdova ulica 17, Lju-
bljana, potni list, št. BA 771583, izdala UE
Ljubljana. gnr-27729

Mišmaš Darja, Gabrovčec 23/a, Grosu-
plje, potni list, št. AA 992195, izdala UE
Grosuplje. gny-27897

Mrvoš Nedeljka, Drenovec 3/a, Vinica,
potni list, št. BA 979056, izdala UE Črno-
melj. gnq-27855

Muhič Terezija, Goriška 23/b, Maribor,
potni list, št. AA 691144, izdala UE Mari-
bor. gnj-27637

Murić Iztok, Celovška 163, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 876953, izdala UE Ljubljana.
gns-27453

Muršec Rudi, Zgornja Senarska 49,
Sv.trojica v Slov.goricah, potni list, št. BA
705488, izdala UE Lenart. gnh-27739

Nedeljković Anita, Komanova 2, Ljublja-
na, potni list, št. BA 719648, izdala UE
Ljubljana. gne-27542

Nemec Cirila, Ulica XXX. divizije 54, So-
lkan, maloobmejno prepustnico, št. AI
83999, izdala UE Nova Gorica. gnx-27477

Nučič Danica, Vinica pri Šmarjeti 25,
Šmarješke Toplice, potni list, št. BA 170164,
izdala UE Novo mesto. gnc-27844

Pavličič Branko, Hrastje 20, Limbuš, po-
tni list, št. AA 776475, izdala UE Maribor.
gnn-27512

Perhavec Andraž, Ledine 32, Nova Go-
rica, potni list, št. BA 831079, izdala UE
Nova Gorica. gns-27653

Pezdirc Katja, Cokova 2, Grosuplje, pot-
ni list, št. BA 759549, izdala UE Grosuplje.
gnp-27631

Pirc Dušan, Kovinarska cesta 14/a, Ka-
mnik, potni list, št. AA 579517, izdala UE
Kamnik. gnl-27885

Plahutnik Dunja, Kocenova 3, Celje, pre-
klic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
67/1998. gnf-27566

Polenšek Marko, Ulica bratov Komel 66,
Ljubljana, potni list, št. BA 378017, izdala
UE Ljubljana. gnb-27674

Požek Franc, Vojkova ulica 37, Portorož
- Portorose, potni list, št. BA 381052, izda-
la UE Trbovlje. gnz-27471

Presl Edda, Vipavska 11, Ajdovščina, po-
tni list, št. BA 35507, izdala UE Ajdovščina.
gnq-27734

Prezelj Tomaž, Zadnikarjeva 3, Ljublja-
na, potni list, št. AA 459144, izdala UE
Ljubljana. gno-27482

Prosenc Iztok, Krožna ulica 7/a, Kranj,
potni list, št. AA 028264, izdala UE Kranj.
gnt-27681

Raković Adena, C. A. Travna, Slovenski
Javornik, Jesenice, potni list, št. AA
574767, izdala UE Jesenice. gnd-27497

Repovž Marija, Poljanska 11, Ljubljana,
potni list, št. BA 379788, izdala UE Ljublja-
na. gnl-27860

Rozman Leonardo, Črneče 153/a, Dra-
vograd, potni list, št. BA 713115, izdala UE
Dravograd. gne-27767

Rožič Franc, Kovačičeva 18/a, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 47791, izdala
UE Koper. gne-27842

Sapač Marjana, Cesta proletarskih bri-
gad 65, Maribor, potni list, št. BA 679263,
izdala UE Maribor. gnm-27563

Sardoč Ambrož, Prvomajska ulica 7,
Nova Gorica, potni list, št. AA 984044, iz-
dala UE Nova Gorica. gnb-27470

Skenderović Elvin, Cesta maršala Tita
74, Jesenice, potni list, št. AA 907098,
izdala UE Jesenice. gnu-27526

Skubin Vojko, Cankarjeva 82, Nova Go-
rica, potni list, št. AA 25116, izdala UE Nova
Gorica. gns-27478

Srčič Luka, Cesta revolucije 2/b, Jese-
nice, potni list, št. BA 963473, izdala UE
Jesenice. gnd-27672

Stančević Saša, Ulica 1. avgusta 11,
Kranj, potni list, št. BA 749337, izdala UE
Kranj. gnz-27821

Steiner Jure, Cesta IX/21, Velenje, pot-
ni list, št. BA 698116, izdala UE Velenje.
gni-27763

Špan Marko, Ambrož pod Krvavcem 85,
Cerklje na Gorenjskem, potni list, št. AA
308082, izdala UE Ljubljana. gnk-27715

Štrtak Bernardka, Rogaševci 21/c, Mu-
rska Sobota, potni list, št. AA 807662, izda-
lo MZZ RS dne 7. 5. 1993. gns-27578

Tisel Majda, Repnje 27, Ljubljana, potni
list, št. AA 596678, izdala UE Ljubljana.
gng-27865

Trišić Mitra, Steletova 8, Ljubljana, potni
list, št. BA 288119, izdala UE Ljubljana.
gnn-27683

Vasiljević Jevrosima, Ulica 30. divizije
15/b, Nova Gorica, maloobmejno prepust-
nico, št. AI 92197, izdala UE Nova Gorica.
gng-27740

Veber Marko, Na otoku 12, Celje, potni
list, št. AA 565242, izdala UE Celje.
gnk-27886

Vide Janez, Tomažja vas 11, Škocjan,
potni list, št. BA 897215, izdala UE Novo
mesto. gns-27953

Zanoškar Urban, Pot za razori 10, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 2335, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-27654

Zgonec Remškar Alojzija, Golo 40, Ig,
potni list, št. BA 738474, izdala UE Ljublja-
na. gni-27488

Zjeći Ergyn, Jamova cesta 50, Ljublja-
na, potni list, št. BA 720461, izdala UE
Ljubljana. gnq-27655

Osebne izkaznice

Agović Anela, Matija Blejca 16, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 261889. gnq-27730

Andrović Željko, Prešernova ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 207187.
gnb-27520

Beganović Elvira, Kunaverjeva 14, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 10223. gno-27832

Berginc Gregor, Idrsko 117, Kobarid,
osebno izkaznico, št. 196443. gnx-27473

Bricelj Avgust, Slavina 33, Prestranek,
osebno izkaznico, št. 87892. gnk-27761

Demirović Dobrosav, Pot na Rakovo jel-
šo 299, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
174123. gnj-27937

Despotovski Ljupčo, Rojčeva ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 51223.
gnx-27823

Dušanić Dragan, Tomšičeva 70/c, Je-
senice, osebno izkaznico, št. 222372.
gnt-27527

Fermišek Ana, Jurčičeva 5, Pragersko,
osebno izkaznico, št. 180159. gnb-27570

Florjančič Špela, Clevelandska ulica 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 216615.
gnd-27868

Gašper Boris, Sv. duh 243, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 99652. gne-27942

Golčman Anja, Kovinarska 8, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 258106. gnm-27459
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Golob Janez, Pod Rifnikom 2, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 80231. gnh-27514

Goršin Franc, Kidričeva 7, Postojna,
osebno izkaznico, št. 326581. gny-27847

Himelrajh Dušan, Glinškova ploščad 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 279837.
gno-27757

Jakopin Drago, Koroška cesta 124, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 228670.
gnr-27854

Janežič Petra, Stari trg 14, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 270956.
gny-27772

Januš Mario, Sladki vrh 8, Sladki Vrh,
osebno izkaznico, št. 327617. m-903

Josipović Žarko, Oldhamska 8, Kranj,
osebno izkaznico, št. 302474. gnv-27675

Kolar Darija, Koroškega bataljona 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 297770.
gnf-27416

Konc Damijan, Erazmova 26, Postojna,
osebno izkaznico, št. 141927. gni-27638

Korošec Ervin, Stanetova ulica 7, Celje,
osebno izkaznico, št. 227997. gnb-27845

Košir Ana, V Radno 27, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 114378.
gne-27892

Kovačič Nejc, Tratnikova 25, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 217315. gnt-27677

Kramberger Mario, Radehova 5, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
10256. m-932

Kupljen Majda, Sladki vrh 54, Sladki Vrh,
osebno izkaznico, št. 152369. m-951

Langerholz Albina, Ulica Pohorskega ba-
taljona 17, Slovenska Bistrica, osebno izka-
znico, št. 238654. gnx-27573

Lavrič Marko, Gerbičeva 38, Cerknica,
osebno izkaznico, št. 72509. gnp-27581

Lenassi Matjaž, Tabor 29, Logatec, ose-
bno izkaznico, št. 67526. gns-27753

Mermolja Borut, Bevkova ulica 7, Ajdov-
ščina, osebno izkaznico, št. 336943.
gnv-27500

Merslavič David, Goričica 21, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 22720. gnl-27510

Merzel Klemen, Ulica bratov Poglajen
10, Litija, osebno izkaznico, št. 310495.
gnm-27559

Milavec Tina, Milčinskega ulica 49, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 294360.
gnr-27679

Mlakar Aleš, Tržeč 45/a, Videm pri Ptu-
ju, osebno izkaznico, št. 291350.
gnv-27850

Močnik Robert, Trubarjeva 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 6303. gng-27815

Mraz Jožefa, Trg revolucije 16, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 92563. gnf-27841

Novak Emil, Ključarovci 27, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 258220.
gnf-27766

Orel Tomaž, Lačja vas 5, Nazarje, oseb-
no izkaznico, št. 166547. gnr-27804

Papotnik Jure, Lackova cesta 219, Lim-
buš, osebno izkaznico, št. 90901.
gnn-27858

Pečar Lidija, Koroška cesta 30, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 347544.
gnl-27810

Petek Leopold, Mlače 36/a, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 143019.
gnn-27808

Pirc Dušan, Kovinarska 14/a, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 250009. gnh-27889

Rajh Raphael, Marije Mlinar 15, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 113163.
gnj-27912

Rous Miran, Naselje Jožeta Kerenčiča
14, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
151829. gnz-27521

Rudolf Renato, Kidričeva 20, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 217746. gnt-27652

Sitar Vladimir, Zg. Duplje 2, Duplje, ose-
bno izkaznico, št. 88537. gnl-27685

Slapnik Igor, Juvanova ulica 1, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 49821.
gnt-27752

Smolič Nina, Pot na Fužine 41, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 198131.
gng-27840

Šerjak Jože, Trata 14, Cerklje na Gore-
njskem, osebno izkaznico, št. 17865.
gne-27492

Škrinar Romana, Poklukarjeva 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 219418.
gnt-27877

Temlin Karel, Vučja gomila 69, Fokovci,
osebno izkaznico, št. 108590. gnn-27733

Unuk Dragan, Keltska 9, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 123608. gns-27853

Uršič Praček Nataša, Glavni trg 14, Vi-
pava, osebno izkaznico, št. 254215.
gnj-27562

Verbič Ivana, Nad Dravo 82, Brestanica,
osebno izkaznico, št. 294310. gny-27522

Zadković Anton, Ukmarjeva 20, Porto-
rož - Portorose, osebno izkaznico, št.
15492. gnu-27851

Zajec Pavla, Loška c. 56, Žiri, osebno
izkaznico, št. 251651. gnd-27593

Zorec Marija, Kvedrova 2, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 282155. gnq-27480

Žiberna Tjaša, Križ 248, Sežana, oseb-
no izkaznico, št. 197664. gns-27528

Živić Sašo, Prešernova 6, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 219828. gnh-27664

Žmahar Vincencij, Sončna ulica 4, Šent-
jur, osebno izkaznico, št. 73412.
gne-27817

Žužek Robert, Podulaka 7, Velike Laš-
če, osebno izkaznico, št. 156731.
gnb-27720

Vozniška dovoljenja

Andrović Željko, Prešernova 12, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
99463, reg. št. 82207. m-933

Arh Matej, Jelovška 17, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 11325099, reg.
št. 24966. gns-27603

Arnuš Marjana, Na Ledini 3, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
908279, reg. št. 76536, izdala UE Mari-
bor. m-944

Balažic Janez, Sebeborci 100, Martjan-
ci, vozniško dovoljenje, št. 36176.
gne-27692

Batagelj Leon, Cesta na Rožnik 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1215705, reg. št. 177722, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-27506

Bekrić Anica, Ljubljanska cesta 7, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11067, izdala UE Kamnik. gnx-27748

Benedik Darja, Ješetova 99, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1355192,
reg. št. 51695, izdala UE Kranj.
gnw-27649

Berginc Gregor, Idrsko 117, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. S 1032453, izdala
UE Tolmin. gni-27438

Bevc Anamarija, Šišenka cesta 33, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1190208, reg. št. 219526, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-27712

Bezlaj Jiri, Kržčeva ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
168086, reg. št. 160609, izdala UE Ljub-
ljana. gng-27665

Blejec Petja, Vošnjakova ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
972187, reg. št. 139176, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-27780

Bogdan Jure, Podsvetija 34, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 484538, reg. št. 173871, izdala UE
Ljubljana. gnn-27708

Bohinc Mateja, Globoko 7, Rimske Top-
lice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1060563, izdala UE Laško. gne-27642

Bon Vincenc Jožef, Kred 64, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. S 156553, izdala
UE Tolmin. gnr-27429

Bračič Blaž, Dolenjska cesta 57, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1369607, reg. št. 213262, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-27724

Bricelj Franc, Periška cesta 60, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
412506, reg. št. 88794, izdala UE Ljublja-
na. gnh-27814

Bubnič Ivan, Obrov 61/b, Obrov, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 2175, iz-
dala UE Sežana. gnc-27694

Burzić Nijaz, Dajnkova ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024598, reg. št. 205666, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-27781

Cej Boštjan, Gradišče nad Prvačino 39,
Renče, vozniško dovoljenje. gnc-27794

Cilenšek Mitja, Podlog 9/c, Šempeter v
Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 903859, izdala UE Žalec.
gnv-27450

Cuk Terezija, Banuta 1, Lendava - Lend-
va, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3678, izdala UE Lendava. gnf-27516

Cunta Miljana, Stjenkova 15, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, št. 51599,
izdala UE Nova Gorica. gns-27628

Čehovin Andrej, Planina 7, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1426527, izdala UE Ajdovščina.
gng-27465

Čurič Peter, Sečovlje 30, Sečovlje - Sic-
ciole, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 2337, izdala UE Piran. gni-27688

Derganc Miha, Raičeva ulica 68, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
731528, reg. št. 157363, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-27408

Despotovski Ljupčo, Rojčeva ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 292832, reg. št. 152949, izdala UE
Ljubljana. gny-27822

Doberšek Dejan, Zg. Duplek 48/a, Spo-
dnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 163242, reg. št. 94866, izdala UE
Maribor. m-897
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Dogpa Leonida, Ptujska cesta 16/b,
Kog, vozniško dovoljenje, reg. št. 9904,
izdala UE Ormož. gnh-27793

Dolžan Alenka, Oblakova 26, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14011, iz-
dala UE Celje. gnw-27524

Erjavec Boštjan, Robanov kot 22, Sol-
čava, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 1197, izdala UE Mozirje. gnl-27760

Erniša Borut, Tešanovci 54, Moravske
Toplice, vozniško dovoljenje, št. 21233.
gnt-27602

Eržen Uroš, Blegoška 16, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGHE, št.
27410, izdala UE Škofja Loka. gnb-27645

Ferjančič Primož, Černetova ulica 5, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1163671, reg. št. 219109, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-27656

Ferkov Gorazd, Krožna pot 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1103979, reg. št. 166429, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-27866

Fideršek Darko, Cesta 17. julija 11, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1176810, reg. št. 86863, izdala UE Mari-
bor. m-936

Flander Jožefa, Zadobrova 37/b, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, št. 2110.
gnc-27494

Florjančič Danilo, Gotovlje 168/c, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
452517, izdala UE Žalec. gnl-27660

Florjančič Špela, Clevelandska ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1367002, reg. št. 234375, izdala UE
Ljubljana. gne-27867

Franc Jure, Benedikt 10, Benedikt, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 13340, iz-
dala UE Lenart. m-950

Francelj Franc, Roška cesta 10, Kočev-
je, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg.
št. 978, izdala UE Kočevje. gnz-27696

Gabrovec Anita, Želimlje 83, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1286665, reg. št. 227296, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-27833

Garvas Mojca, Pot na mah 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1285426, reg. št. 118057, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-27758

Gašper Boris, Sv. duh 243, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8280,
izdala UE Škofja Loka. gnf-27941

Geč Olga, Zamušani 29/a, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5055,
izdala UE Ptuj. gnk-27686

Glavnik Andrej, Bratovševa ploščad 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 586247, reg. št. 127094, izdala UE
Ljubljana. gnf-27741

Golihleb Igor, Arclin 40, Škofja vas, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 29257.
gnz-27496

Golihleb Majda, Arclin 40, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1589.
gnb-27495

Golmajer Ivan, Zgoša 32, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 492618, reg. št. 17551. gnk-27436

Gorše Anton, Gorenje Gradišče 15, Do-
lenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 8637, izdala UE Novo me-
sto. gnv-27579

Grunt Jure, Rožna dolina, Cesta VI/10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1023763, reg. št. 206784, izdala UE
Ljubljana. gnk-27736

Hafner Samo, Ojstro 16/b, Trbovlje, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št.
7354, izdala UE Trbovlje. gnx-27423

Holcman Šarika, Ženavlje 22, Petrovci,
vozniško dovoljenje, št. 13853. gng-27440

Horvat Friderik, Trotkova 2, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. AB-
FGH, št. S 692211, reg. št. 2531, izdala
UE Lenart. m-910

Hraš Dragica, Bazoviška 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
234892, reg. št. 17255, izdala UE Mari-
bor. m-912

Hribar Tomaž, Lončarska steza 12, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 926581, reg. št. 51227, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-27648

Ilić Marjan, Trg 4. julija 36, Dravograd,
vozniško dovoljenje, reg. št. 2228.
gnv-27775

Ivanković Golub, Ulica Stanka Škalerja
17, Brežice, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 5424, izdala UE Brežice.
gnc-27444

Jamnikar Urška, Malnarjeva ulica 35/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1244283, reg. št. 201029, izdala UE
Ljubljana. gnr-27754

Janežič Petra, Stari trg 14, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 13337. gnc-27773

Jejčič Ivan, Vilharjeva ulica 43, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
197051, reg. št. 1349, izdala UE Ajdovšči-
na. gnd-27468

Jeler Damjana, Rašica 8, Ljubljana Šma-
rtno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
446140, reg. št. 184037, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-27896

Jesenovec Mojca, Dolenja Vas pri Pol-
hovem Gradcu 21/a, Polhov Gradec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1420002,
reg. št. 237279, izdala UE Ljubljana.
gnc-27644

Josipović Žarko, Oldhamska 8, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
805800, reg. št. 17570, izdala UE Kranj.
gnu-27676

Jugovec Tina, Spodnja Ložnica 45, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 22681, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnx-27623

Juhart Anton, Kostanjevec 26, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 2389. gnd-27443

Jurca Rok, Žigonova ulica 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1244242, reg. št. 223183, izdala UE Ljub-
ljana. gno-27907

Jureš Andrej, Čevica 12, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. S 476119, iz-
dala UE Logatec. gnc-27544

Kadić Elhamija, Ul. 4. jula 46, Bosanska
Krupa, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1343312, reg. št. 228781, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-27610

Kalan Uroš, Hafnerjevo naselje 107,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 23572, izdala UE Škofja Loka.
gnc-27569

Kalender Zarfija, Dunajska cesta 105,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1367121, reg. št. 234464, izdala UE
Ljubljana. gnx-27898

Kastelic Rajko, Dešeča vas 16, Žužem-
berk, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
19686, izdala UE Novo mesto. gnr-27604

Kobal Željko, Most na Soči 97, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, kat. ABCE, št. S
1054843, izdala UE Tolmin. gnm-27859

Kokol Mateja, Selska cesta 21, Ptuj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35569, iz-
dala UE Ptuj. gnm-27584

Kores Marija, Bukovci 5, Markovci, voz-
niško dovoljenje, kat. AGH, št. 30309, iz-
dala UE Domžale. gnv-27425

Košič Ludvik, Kamna gora 19, Frankolo-
vo, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH.
gnt-27777

Košir Aleš, Breže 1/c, Ribnica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 7563, iz-
dala UE Ribnica. gno-27586

Košir Cvetka, Svetozarevska 14, Slove-
nska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 12256. gnq-27530

Košir Tatjana, Grinova 2, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9913,
izdala UE Celje. gnz-27446

Kovač Lujo, Nika Šturma 1, Sežana, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 11317,
izdala UE Sežana. gnb-27695

Kovačič Jožef, Ivana Regenta 9, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 1598, izdala UE Izola. gnb-27870

Krajcar Erik, Ulica Sv. Petra 13, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
43187, izdala UE Koper. gnz-27621

Kramberger Mario, Radehova 5, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
FBGH, št. S 1333863, reg. št. 8145. m-31

Kraner Srećko, Jelenče 3/b, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BC-
DEFGH, št. 1922, izdala UE Pesnica.
m-905

Krasnigi Nexhat, Meljska cesta 85, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1379885, reg. št. 81978, izdala UE Mari-
bor. m-946

Krašovec Vincencij, Na Zelenici 4, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4174, izdala UE Vrhnika. gnn-27583

Krautberger Vojko, Mariborska cesta 5,
Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. 6117, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnk-27590

Kregar Ksenija, Stanetova ul. 43, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
19031, izdala UE Velenje. gnu-27451

Križman Stane, Žaga 121, Srpenica, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1233672, izdala UE Tolmin. gni-27663

Kršlin Janko, Ramovševa ulica 22, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
100490, reg. št. 182898, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-27906

Kvas Lovro, Bevkova 7, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 23604, izdala UE
Žalec. gnw-27574

Lesičar Franc, Dom in vrt 28, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 915,
izdala UE Trbovlje. gnd-27693

Leščak Damjan, Ljubljanska 100, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1127041, reg. št. 68999, izdala UE Mari-
bor. m-922
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Lipovšek Boštjan, Cesta na Loko 39/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 890872, reg. št. 173778, izdala UE
Ljubljana. gnf-27466

Lovar Risjo, Štrekljeva 64, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 912532,
reg. št. 103032. m-921

Lozej Davorin, Klementa Juga 10, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gnk-27561

Ložina Franc, Majcenova cesta 4, Trbo-
vlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 1222, izdala UE Trbovlje. gnp-27831

Malnarič Vladimir, Celovška cesta 106,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1189758, reg. št. 81669, izdala UE
Ljubljana. gno-27457

Mermolja Borut, Bevkova ul. 7, Ajdovš-
čina, preklic duplikata vozniškega dovolje-
nja, kat. BGH, št. S 1426533, izdala UE
Ajdovščina. gnu-27501

Mežnar Stanislav, Trnava 21/c, Gomil-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
111, izdala UE Žalec. gne-27517

Miklavec Karmen, Partizanska cesta 66,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 4566, izdala UE Sežana. gnm-27788

Miklošič Kristijan, Trboje 35, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 809379,
reg. št. 38734, izdala UE Kranj. gni-27863

Mišmaš Darja, Gabrovčec 23/a, Grosu-
plje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13092, izdala UE Grosuplje. gnc-27894

Mohar Anton, Pestotnikova 28, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
599602, reg. št. 21369, izdala UE Kranj.
gnq-27605

Mumel Boštjan, Lehen na Pohorju 47,
Podvelka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8163, izdala UE Radlje ob Dravi.
gng-27565

Mušič Tina, Gregorčičeva ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1265142, reg. št. 202621, izdala UE Ljub-
ljana. gni-27838

Orel Tomaž, Lačja vas 5, Nazarje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7855, izdala
UE Mozirje. gnq-27805

Osojnik Samo, Cvetlični hrib 17, Roga-
ška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. ABC-
GH, reg. št. 9055, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnd-27493

Ovsenjak Marta, Mlajtinci 1/a, Morav-
ske Toplice, vozniško dovoljenje, št. 34747.
gnu-27601

Pahor Gardi, Cesta 25. junij 25, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gns-27607

Pahor Robert, Cesta 25. junij 25, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gnt-27606

Papič Edvard, Ivanocijevo naselje 6, Mu-
rska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 3470.
gng-27690

Pavlovič Stojanka, Klemenčičeva 1, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
38710, izdala UE Novo mesto. gns-27428

Pečnik Milena, Vrazova 46, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1071811, reg. št. 40843. m-919

Pečovnik Franc, Karla Paja 13, Prager-
sko, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
3153. gnj-27687

Pelcar Drago, Matjaševci 47, Kuzma, vo-
zniško dovoljenje, št. 26111. gnf-27691

Penezič Živojin, Zlato polje 3/d, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 32855,
reg. št. 28804. gnp-27531

Petauer Marko, Brodarjev trg 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1137486, reg. št. 215909, izdala UE Ljub-
ljana. gno-27882

Pev Zdenka, Trubarjeva 11/a, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. gnr-27529

Pichler Dušan, Staneta Žagarja 14, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 193897, reg. št. 14954, izdala UE Rado-
vljica. gnh-27764

Pipenbacher Adolf, Knifičeva 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
494526, reg. št. 96952, izdala UE Mari-
bor. m-930

Planinšič Tomaž, Sv. Primož na Pohorju
29, Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8780, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnu-27776

Podboj Bojan, Kidričevo naselje 19, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 813, izdala UE Postojna. gnt-27427

Pogorevc Polona, Partizanska 10, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 20820. gne-27442

Poljanec Domen, Puštal 151, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21041, izdala UE Škofja Loka. gnr-27558

Popovič Veronika, Dolna težka voda 9/a,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 11914, izdala UE Novo me-
sto. gnh-27789

Potočnik Janez, Dašnica 27, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 14025,
izdala UE Škofja Loka. gne-27567

Pozvek Anton, Kersnikova 21, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
151648, reg. št. 4868, izdala UE Velenje.
gnc-27769

Pozvek Frančiška, Kersnikova 21, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
626090, reg. št. 10791, izdala UE Vele-
nje. gnf-27770

Praprotnik Stanislav, Črnivec 24, Brez-
je, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
26907, reg. št. 14695, izdala UE Radovlji-
ca. gnw-27824

Pšajt Alojz, Heroja Šlandra 25, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1278600, reg. št. 63850. m-935

Pungartnik Irena, Pristova 9, Dobrna, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28888.
gnk-27661

Rajh Raphael, Ulica Marije Mlinar 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1419160, reg. št. 237011, izdala UE
Ljubljana. gno-27932

Rakovnik Boštjan, Gmajna 18/a, Slove-
nj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11393, izdala UE Slovenj Gradec.
gnh-27689

Razgoršek Tatjana, Zavrh 22, Dobrna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
33281. gnr-27629

Razpotnik Marjan, Jelovškova ulica 1,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9460, izdala UE Kamnik. gns-27732

Reša Jakob, Jelovška 9, Radovljica, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
724141, reg. št. 7260. gnf-27441

Rogelj Andrej, Preserje 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1105931, reg. št. 212175, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-27484

Rotar Barbara, Rodičeva ulica 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

731398, reg. št. 158479, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-27589

Rous Miran, Naselje J. Kerenčiča 14,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
22713. gnh-27439

Rubin Samo, Pameče 110, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10608, izdala UE Slovenj Gradec.
gnq-27430

Rupar Mitja, Zavratec 10, Studenec, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1168069,
reg. št. 11101. gnn-27633

Rustja Damjan, Gradišče 42, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1067217, izdala UE Ajdovščina. gnl-27735

Salesin Primož, Kasaze 91/a, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1211389, izdala UE Žalec. gnj-27812

Sečko Jože, Travniška 13, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 19593. gne-27792

Segeri Anton, Norički vrh 41, Gornja Ra-
dgona, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
4506. gnu-27426

Simonič Danilo, Gregorčičeva 34/b, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
442225, reg. št. 74185. m-920

Slapnik Igor, Juvanova ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
567612, reg. št. 12308, izdala UE Ljublja-
na. gnu-27751

Srčič Luka, Cesta revolucje 2/b, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, št. S 1386346,
izdala UE Jesenice. gnx-27673

Starič Branko, Švabičeva ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
597748, reg. št. 88070, izdala UE Ljublja-
na. gnz-27846

Stepašnik Ivo, Robindvor 44, Dravog-
rad, vozniško dovoljenje, št. 131.
gnk-27511

Svoljšak Sandi, Dimičeva ulica 2, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
933790, reg. št. 30848, izdala UE Ljublja-
na. gnz-27646

Škrbot Boštjan, Cesta talcev 3, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1054615, reg. št. 22646, izdala UE Vele-
nje. gnx-27523

Šmigoc Branko, Gerečja vas 33, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
16880, izdala UE Ptuj. gny-27622

Šmon Janez, Cesta vstaje 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
815222, reg. št. 130041, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-27475

Štefanič Suzana, Mlače 7, Loče pri Po-
ljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12229. gnf-27791

Štempihar Simona, Golniška cesta 75,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1130372, reg. št. 47822, izdala UE Kranj.
gnk-27461

Šterk Milan, Kovinarska ulica 3/b, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
7758. gni-27513

Šuc Gianni, Parecag 25, Sečovlje - Sic-
ciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11915. gno-27432

Švajger Marjan, Pleterje 13/b, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
6446 in inštruktorsko vozniško dovoljenje
št. 43, izdala UE Krško. gnp-27856

Tajnšek Andrej, Preserje 11, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
357965, izdala UE Žalec. gnh-27639
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Talundžić Adin, Pokopališka 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
167428, reg. št. 147715, izdala UE Ljub-
ljana. gne-27617

Terčič Blaž, Verje 4/a, Medvode, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 63797, reg.
št. 182165, izdala UE Ljubljana. gnr-27779

Tome Stanko, Stanežiče 3, Ljubljana-Še-
ntvid, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 389700, reg. št. 102657, izdala UE Lju-
bljana. gnp-27406

Trunk Tomaž, Trdinova 2, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1408166,
reg. št. 35421, izdala UE Domžale.
gni-27613

Udovič Alojz, Repče 7, Trebnje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1101165,
reg. št. 10733, izdala UE Trebnje.
gnn-27483

Urh Janez, Breg ob Savi 77, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
288180, reg. št. 7063, izdala UE Kranj.
gnn-27508

Vatovec Stanko Josip, Cesta na postajo
53, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABGH, št. S 1286909, reg. št.
25939, izdala UE Ljubljana. gnl-27785

Veranič Luka, Dupleška 256, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1239955, reg. št. 114177, izdala UE Mari-
bor. m-894

Vidović Zoran, Topniška 45, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1368581, reg. št. 232842, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-27630

Vižin Boštjan, Zlatek 58, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1343015,
reg. št. 230755, izdala UE Ljubljana.
gnv-27575

Vrećek Janez, Mačkovo naselje 24, Še-
nčur, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
638589, reg. št. 19405, izdala UE Kranj.
gng-27790

Vuk Tomaž, Breg pri Litiji 41, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 18690,
izdala UE Litija. gnk-27811

Weingartner Frida, Reševa 8, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16068, iz-
dala UE Ptuj. gnm-27434

Zabukovec Mateja, Praproče pri Grosu-
pljem 11, Grosuplje, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 13690, izdala UE Grosu-
plje. gnk-27411

Zorman Matjaž, Ulica Josipa Ogrinca 2,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 13321, izdala UE Kamnik. gnd-27543

Zorman Milena, Bopolje 13, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1130130, reg. št. 39776, iz-
dala UE Kranj. gns-27678

Zrimšek Alojzij, Spodnji Rudnik I/2a, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 134417, reg. št. 10076, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-27452

Žanin Čopi, Ulica IX. korpusa 18, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24151. gnn-27608

Žitek Jernej, Hrastje Mota 24, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 12918,
izdala UE Gornja Radgona. gnc-27669

Župec Andrej, Podplešivica 60, Notra-
nje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. S 1137565, reg. št. 173698, izda-
la UE Ljubljana. gnj-27662

Zavarovalne police

Accetto Rok, Vošnjakova 8, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 101310468, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnf-27716

Adriatic, zavarovalna družba, d.d., PE
Koper, preklicuje zavarovalne police Tip S-
T-40/1 številka 0000560, Tip 1-AO-97 od
številke 00675886 do 00675900, Zelene
karte številka 00602002 in 00639551. Ob-
29960

Arnavt Marko, Veluščkova 8, Izola - Isola,
zavarovalno polico, št. 807187. gnv-27704

AVTO MLAKAR d.o.o., Dolenjska cesta
138, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
694218, izdala zavarovalnica Tilia.
gnq-27505

Beris Ficko, Zbigovci 48/a, Gornja Rad-
gona, zavarovalno polico, št. AO 665205.
gnw-27424

Bobek Petra, Partizanska 23, Ravne na
Koroškem, zavarovalno polico, št. AO
249012, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnw-27474

Cafuta Olga, Stanetinci 35/a, Cerkve-
njak, zavarovalno polico, št. 754242, izda-
la zavarovalnica Adriatik. m-899

Gale Anton, Turjak 7, Turjak, zavarova-
lno polico, št. 1996782, izdala zavarovalni-
ca Triglav. gnd-27718

Herinek Matjaž, Zg. Jakobski dol 10,
Jakobski Dol, zavarovalno polico, št.
311416, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d., filiala Maribor. gnh-27539

IMOBILIA d.o.o., Nazorjeva 2, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 592674, izdala za-
varovalnica Tilia d.d. Novo mesto.
gno-27707

Langerholc Franc, Sp. Bitnje 24, Žabni-
ca, zavarovalno polico, št. 327692, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnn-27433

Lesnjak Robert, Veliki vrh 21, Šmartno
ob Paki, zavarovalno polico, št. AO 229390,
izdala zavarovalnica Slovenica. gny-27472

Lešnik Zdenka, Meljski hrib 36, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 208294, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gni-27538

Lukič Toni, Goce Delčeva 23, Maribor,
zavarovalno polico, št. 173759, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. filiala Maribor.
gnt-27802

Milenković Marko, Lotričeva ulica 10,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 252424.
gnb-27795

Miter Ivan, Boškarji 16, Pobegi, zavaro-
valno polico, št. 738938. gnx-27698

Mušić Uroš, Novo Polje, Cesta I/53, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 101240912, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d. gnb-27895

Panič Boris, Ipavčeva 10, Brežice, zava-
rovalno polico, št. 733101, izdala zavaro-
valnica Tilia. gnd-27618

Poljanec Tomislav, Pot za Krajem 18,
Kranj, zavarovalno polico, št. 598977, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. gno-27532

Schweiger Alenka, Cesta v Zgornji log
32, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
254496, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnz-27671

Sevčnikar Janez, Lokovica 24, Šoštanj,
zavarovalno polico, št. 231730, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnu-27476

Šmitran Gordana, Preglov trg 13, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 254473, izda-
la zavarovalnica Slovenica. gnp-27756

Štukelj Leopold, Rožanec 18, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 101210693, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnu-27626

Torkar Drago, Trg svobode 1, Litija, za-
varovalno polico, št. 0688226, izdala zava-
rovalnica Tilia d.d.. gny-27447

Vrbnjak Marjetka, Karlovška cesta 11,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 298251
in 310366, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnx-27923

Vujanović Milan, Rudija Papeža 34, Kra-
nj, zavarovalno polico, št. 727156, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnj-27437

Spričevala

Andrejašič Zdenko, Oljčna pot 47, Ko-
per - Capodistria, spričevalo o zaključnem
izpitu , št. 27, izdano leta 1969. gnc-27619

Antunović Josip, Ulica padlih borcev 8,
Prestranek, indeks, št. 26102981, izdala
FGG v Ljubljani. gni-27463

Arnautović Hase, Stijena, Cazin, BIH, di-
plomo Srednje gradbene šole, izdana leta
1989. gnp-27835

Arnejčič Irena, Smederevska 6, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Ludvika Pliberška
Maribor, izdano v šolskem letu 1979/80.
m-942

Baljak Javor, Dupleška 262, Maribor, za-
ključno spričevalo Srednje živilske šole Ma-
ribor, mesar prodajalec, izdano leta 1983.
m-895

Birk Borut, Pot v Podgorje 5, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gra-
dbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano
leta 1980. gnh-27864

Bukovec Maja, Podreča 118, Mavčiče,
spričevalo 1. do 4. razreda OŠ Medvode,
izdano leta 1995. gni-27713

Cerkvenik Aleksander, Vinarska cesta 3,
Vipava, diplomo Srednje gradbene šole, iz-
dana leta 1959. gnv-27800

Čendak Nastja, Ribiška 6, Izola - Isola,
spričevalo 3. letnika Trgovske šole.
gnb-27445

Černivec Milan, Cirkulane 35, Cirkula-
ne, zaključno spričevalo Poklicne kovinar-
ske šole Maribor, smer klepar, izdano leta
1977. m-904

Čoderl Vera, Gradišče 3/a, Slovenj Gra-
dec, spričevalo 1. letnika Administrativne
šole, izdano leta 1973. gnk-27786

Drame Kramer Blanka, Dobrova 35, Zre-
če, spričevalo Srednje pedagoške šole -
gimnazije Center, izdano v šolskem letu
1984/85 na ime Drame Blanka. gnt-27702

Đokić Atif, Galiči bb, Kotor Varoš, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Centra strokov-
nih šol v Ljubljani, izdano leta 1983.
gnx-27723

Eberlinc Rudolf, Ulica Lizike Jančar 23,
Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika ter za-
ključno spričevalo Tekstilne tehniške šole
Kranj, izdano leta 1977 in 1978.
gns-27803

Fartelj Robert, Rakičan, Panonska 6,
Murska Sobota, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Poklicne kov. in strojne šole v Murski



Stran 5346 / Št. 54 / 16. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Soboti, št. 2911, izdano leta 1983.
gnj-27616

Galič Alenka, Podpeška cesta 272, Not-
ranje Gorice, diplomo Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdana leta 1992, na ime
Lavrič Alenka. gnp-27706

Gašparović Marko, Tbilisijska ulica 28,
Ljubljana, indeks, št. 44000310, izdala AG-
RFT v Ljubljani. gnp-27456

Gert Branko, Rošpoh 164/b, Kamnica,
zaključno spričevalo Slikopleskarske pokli-
cne šole Maribor, poklic slikopleskar, izda-
no leta 1981. m-926

Golob Erika, Cesta 13. julija 37, Ljublja-
na, indeks, št. 18970213, izdala Filozofska
fakulteta. gny-27597

Golob Križanič Urška, Poljče 17, Begu-
nje na Gorenjskem, spričevalo od 1 do 7.
razreda OŠ SF Lesce. gny-27722

Gorišek Gregor, Bresterniška ulica 67,
Bresternica, spričevalo o zaključnem izpitu
II. gimnazije v Mariboru, naravoslovna smer,
izdano leta 1994. m-946

Hvala Sebastijan, Jakopičeva 18, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole teh-
ničnih strok Šiška, izdano leta 1994.
gng-27765

Iljazović Amira, Cinkarniška pot 12, Ce-
lje, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstve-
ne šole, izdano leta 1981, izdano na ime
Delić Amira. gnk-27861

Ivanuša Martin, Orešje 74, Ptuj, zaključ-
no spričevalo vajenske šole elektro stroke v
Mariboru, izdano leta 1961. m-909

Jerovšek Alojzij, Nasovče 27/a, Komen-
da, spričevalo o končani šoli za policme
voznike na Ježici, izdano leta 1972.
gng-27615

Jošt Martin, Gradišče 8, Vojnik, spriče-
valo , št. 173 SSŠ Štore. gnu-27801

Kamenik Petra, Prisojna 17, Maribor, di-
plomo Srednje gostinske šole Maribor, smer
natakar, izdana leta 1988. m-893

Karadža Suvad, Smetanova 35, Maribor,
diplomo Srednje gradbene šole Maribor,
gradbinec I. izdano leta 1988. m-940

Kirm Vlasta, Kidričeva ulica 3, Trebnje,
spričevalo 1., 2., 3. in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje šole v Ivančni gorici.
gnm-27709

Kocjančič Leda, Rozmanova 26, Koper
- Capodistria, spričevalo 3., 4. letnika in
maturitetno spričevalo UAŠ Koper.
gnx-27798

Koritnik Petra, Črtomirova ulica 24, Lju-
bljana, spričevalo o končani OŠ Borisa Zi-
herla, izdano leta 1994. gny-27747

Krivonog Veronika, Podjavorškova 5,
Celje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
tehniške šole, izdano leta 1995 in 1996.
gnw-27849

Lončarić Štefanija, Koroška 20, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu gostinskega
šolskega centra Maribor, št. 2569, izdano
leta 1978. m-908

Madžarevič Branko, Tavčarjeva ulica 1,
Ljubljana, potrdilo o diplomi, izdala Filozof-
ska fakulteta leta 1977. gnm-27588

Mavsar Klemen, Vodnikova 36, Ljublja-
na, spričevalo od 1 do 8. razreda in spriče-
valo o končani OŠ Riharda Jakopiča.
gng-27598

Mehić Sinan, Zavidovići, BIH, diplomo
Srednje gradbene šole, poklic tesar, izdana
leta 1982. gnl-27585

Memagić Nedim, Tyrševa 23, Maribor,
indeks, št. 93390249, izdala Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko
v Mariboru. m-911

Mencin Božidar, Ul. Metoda Mikuža 10,
Ljubljana, zaključno spričevalo Poklicne ko-
vinarske in elektro šole - Litostroj, izdano
leta 1980. gnr-27479

Mesarič Jurij, Majšperk 99, Majšperk,
indeks, št. 21013232, izdala Fakulteta za
družbene vede. gnv-27825

Mihevc Anica, Seničica 17/a, Medvo-
de, spričevalo 4. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1984, izda-
no na ime Bečan Anica. gnz-27746

Mori Štefka, Falska 24, Ruše, zaključno
spričevalo Srednje kemijske šole Ruše, iz-
dano leta 1979. m-913

Mraz Roman, Ulica Malči Beličeve 21,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1994. gnq-27580

Muršec Igor, Ulica bratov Greif 22, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu 3. letni-
ka, smer slikopleskar, izdano leta 1990 v
Mariboru. m-923

Neumann Igor, Luize Pesjakove ulica 15,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Te-
hniške šole za elektrotehniško stroko v Lju-
bljani, odsek za šibki tok, izdano leta 1967.
gnb-27820

Obreza Matija, Mislinjska dobrava 59/b,
Šmartno, indeks, št. 93413605, izdala
FERI Maribor. m-941

Ojdanić Dušan, Plešičeva 10, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole tehničnih
strok Šiška, izdano leta 1996. gns-27728

Okorn Cid, Župančičeva ulica 11, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Poklic-
ne gostinske šole, št. 141/80, izdano leta
1980. gnk-27611

Omahen Slavka, Jurčkova cesta 5, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1982,
izdano na ime Ilnikar Slavka. gnc-27594

Panjtar Tine, Podbrdo 56, Tolmin, izkaz
o šolskem uspehu OŠ Simon Kos Podbrdo.
gnr-27404

Pelcl Petra, Šentilj 152, Šentilj v Slov.go-
ricah, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
živilske šole Maribor, izdano leta 1989 in
1990. m-943

Perše Marjeta, Cerovi log 54, Šentjer-
nej, spričevalo 1., 2., 4. letnika in spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano na ime
Zupančič Marjeta. gnm-27409

Peskar Špela, Krivec 60, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije pedagoške sme-
ri v Ljubljani, izdano leta 1968, izdano na
ime Sešek Špela. gnm-27834

Petrovčič Slavko, Grivška pot 25/c, Aj-
dovščina, zaključno spričevalo, št. 13/74
Poklicne gradbene šole Ajdovščina, šolsko
leto 1974/75. gnj-27612

Ponjević Asim, Pivška 1/a, Postojna, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostin-
ske šole v Izoli, izdano leta 1993.
gng-27490

Prelog Marija, Šafarsko 22/a, Ljutomer,
indeks, št. 61167223, izdala Pedagoška
fakulteta v Mariboru. gnx-27873

Protner Natalija, Dragučova 65/a, Per-
nica, diplomo Srednje aranžerske šole, iz-
dana leta 1990 v Mariboru. m-939

Radić Nikole Drago, Resljeva 5, Mari-
bor, zaključno spričevalo Gradbenega šol-
skega centra Maribor, poklic slikopleskar,
izdano leta 1968. m-924

Rakovec Andreja, Goriče 41, Golnik, in-
deks, št. 18990057, izdala Filozofska fa-
kulteta. gnb-27545

Ranzinger Herta, Valvazorjeva 12, Mari-
bor, maturitetno spričevalo II. gimnazije Mari-
bor, izdano v šolskem letu 1960/61. m-914

Reberšak Janez, Drensko rebro 34, Le-
sično, zaključno spričevalo Srednje tehnič-
ne šole Celje, št. I-GI/190 z dne 19. 6.
1987. gnv-27625

Redžić Mirhet, Titova 3, Jesenice, spri-
čevalo 2. letnika Trgovske šole v Kranju.
gng-27415

Ribič Boštjan, Pekel 27, Pesnica pri Ma-
riboru, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
strojne šole Maribor, smer avtomehanik, iz-
dano leta 1992 in 1993. m-918

Rifl Janez, Pionirska ulica 4, Radomlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Fotografske
šole, izdano leta 1973. gnq-27455

Sašek Iris, Vrhovci, Cesta XXI/7, Ljublja-
na, diplomo , št. 41-ST 283 z dne 11. 12.
1985 izdala Višja upravna šola v Ljubljani,
na ime Petek Iris. gnz-27725

Sašek Zajec Nevenka, Mekinje nad Stič-
no 41, Ivančna Gorica, spričevalo 3. in 4.
letnika Upravno administrativne šole v Ljub-
ljani, izdano na ime Sašek Nevenka.
gnd-27818

Selič Florjan Zdravko, Suhadolčanova
61, Ljubljana-Črnuče, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje elektro tehnične šole v
Ljubljani, izdano leta 1975. gnf-27816

Simovič Tamara, Rožna dolina c. XV/26,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. razreda OŠ
Vič. gnq-27405

Stakne Silvester, Rudarjevo 26, Črna na
Koroškem, zaključno spričevalo Gradbene-
ga šolskega centra Borisa Kraigherja, Po-
klicna gradbena šola, poklic soboslikar in
pleskar, izdano leta 1974. m-945

Stopar Božo, Regentova ulica 6, Anka-
ran - Ankarano, zaključno spričevalo Sred-
nje gradbene šole v Ljubljani, izdano leta
1972. gny-27647

Sužnik Nataša, Ulica Veljka Vlahoviča 51,
Maribor, spričevalo OŠ Draga Kobala v Ma-
riboru, izdano leta 1993. m-938

Škvorc Damir, Borštnikova 104, Maribor,
izkaz OŠ Tabor I, od 1. o 7. razreda, izdano v
letih 1994 do 1999 v Mariboru. m-949

Štangl Maša, Štepanjska cesta 16/c,
Ljubljana, indeks, št. 41043421, izdala Fa-
kulteta za organizacijske vede. gnw-27774

Švarc Simona, Kraigherjeva 7, Lenart v
Slov.goricah, indeks, št. 61086197, Peda-
goška fakulteta v Mariboru. m-896

Taljat Matjaž, Cankarjeva 84, Nova Gori-
ca, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gosti-
nske in turistične šole Izola. gnk-27836

Tomažič Zmago, Buje 17, Vremski Bri-
tof, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Poklicne
kovinarske šole Koper, smer strugar, izda-
no leta 1976, 1977 in 1978. gnl-27410

Tomc Romanca, Semič 48/c, Semič,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za pro-
dajalce v Brežicah, št. 174, izdano 26. 6.
1981. gnn-27533

Torelli Tina, Skaručna 26/a, Ljubljana,
indeks, št. 18940537, izdala Filozofska fa-
kulteta v Ljubljani. gnv-27750
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Trtnik Darja, Pokopališka 13, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne fo-
tografske šole v Ljubljani, izdano leta 1981.
gnj-27737

Vekuš Boštjan, Tovarniška 40, Poljčane,
letno spričevalo Srednje železniške šole Ma-
ribor, izdano leta 1995. m-917

Vidovič Dejan, Dornava 79, Dornava, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje kov.
str. metal. šole Maribor, izdano leta 1994.
m-906

Vitez Nada, Bilečanska ulica 5, Ljublja-
na, diplomo Visoke ekonomsko-komercia-
lne šole v Mariboru, diplomirani ekonomist,
izdana 27. 11. 1986. gnk-27486

Zupančič Andrejka, Ručetna vas 4, Čr-
nomelj, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Sred-
nje elektro šole Krško, šibki tok, izdano leta
1981, 1982 in 1983. gnk-27536

Zvezič Boštjan, Majcigerjeva 9, Maribor,
indeks, št. 81549799, izdala EPF Maribor.
m-928

Žibert Damijana, Gogalova 4, Kranj, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje vzgoji-
teljske šole. gnc-27419

Žibert Marko, Ob žici 3, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Šent-
vid, izdano leta 1993. gnw-27749

Žuvela Sandra, Banj 36, Kraljevica, pre-
klic indeksa, objavljenega v Ur. l. RS, št.
33/1999. gnp-27489

Ostali preklici

AC - MOBIL d.o.o., Baragova 9, Ljublja-
na, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1140532 in potrdilo za
registracijo uvoženega vozila ocarinjeno po
enotni carinski deklaraciji, št. 10584 z dne
5. 7. 1999, št. šasije SHH-
CG957OXU022627. gnn-27487

AC - MOBIL d.o.o., Baragova 9, Ljublja-
na, preklic izjave o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, objavljeno v Ur. l. RS,
št. 48/2000. gnp-27485

AC Dodič d.o.o., Podgrad 3, Podgrad,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1177337. gnj-27787

Agović Anela, Matija Blejca 16, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 19352101, izdala
Ekonomska fakulteta. gnp-27731

Arnautović Hase, Stijena, Cazin, BIH, de-
lovno knjižico. gnj-27837

Astrouška Boris, Sončna pot 36, Porto-
rož - Portorose, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 01/05-398/85, izda-
la 12. 5. 1985. gng-27540

Barbič Gorazd, Bratovševa ploščad 17,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-27839

BLISK MONTAŽA d.d., Plese 9, Murska
Sobota, original licenco št. 131/8, izdala
Gospodarska zbornica Slovenije dne 26. 9.
1997 za vozilo TAM 130 11B, z reg. ozna-
ko MS C1-889. gnu-27826

BLISK MONTAŽA d.d., Plese 9, Murska
Sobota, original licenco št. 131/8, izdala
Gospodarska zbornica Slovenije dne 26. 9.
1997 za vozilo TAM 130 11B, z reg. ozna-
ko MS C2-268. gnt-27827

BLISK MONTAŽA d.d., Plese 9, Murska
Sobota, original certifikat št. 131/8 ki glasi
na podjetje Blisk montaža d.d., izdala Gos-

podarska zbornica Slovenije dne 26. 9.
1997. gns-27828

Celestina Janez, Videm 27, Dol pri Ljub-
ljani, delovno knjižico. gnp-27556

Dragosavljević Rutar Walter, Gregorčiče-
va 16, Tolmin, delovno knjižico. gnl-27435

Družba VELO trgovina na veliko in malo,
d.d., Celovška 150, preklicuje izjavo o us-
treznosti vozila, in sicer za moped Tomos
APN 6 Alpino št. izjave A1147607.
Ob-29959

Džigal Peter, Ulica solidarnosti 5, Litija,
delovno knjižico. gne-27717

Ferhatović Muhamed, Levarjeva 4, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnc-27719

Fidler Štefan, Cankarjeva ul. 5, Šmarje
pri Jelšah, delovno knjižico, izdala UE Šma-
rje pri Jelšah. gnw-27449

Francelj Franc, Roška cesta 10, Kočev-
je, orožni list, št. 1206. gnw-27699

Fras Franc, Trčova 233, Maribor, delov-
no knjižico, reg. št. 3375, izdana leta 1985
v Mariboru. m-925

GARTNER TRANS d.o.o., Letališka ces-
ta 30, Ljubljana, veljavnost izdanih kopij li-
cenc št. 1862/47, izdala OZS, dne 22. 6.
1998, za vozila z reg. oznakami: LJ D5-
56P, LJ D5-57P, LJ D5-58P, LJ D5-59P,
LJ E9-24F. gno-27557

Golec Darko, Obrtna cesta 40, Celje,
študentsko izkaznico, št. 64980040, izdala
Fakulteta za elektrotehniko. gnw-27799

Gričar Mihael, Kastelčeva ulica 3, Novo
mesto, delovno knjižico, reg. št. 43484,
ser. št. 454417, izdana v Novem mestu.
gnj-27537

Hercog Vojko, Vranska cesta 103/c, Ka-
mnica, overjeno kopijo licence št.
2450/2120-LM74/1997. gnq-27705

ISTRABENZ AVTO d.o.o., Šmarska ces-
ta 5/a, Koper - Capodistria, izjavo o ustrez-
nosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1123687. gnz-27871

Ivanuša Martin, Orešje 74, Ptuj, delovno
knjižico. gny-27797

JAGUAR d.o.o. Avtošola, Pokopališka 2,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 166727 in A
73499. gnm-27509

Jakopin Miha, Jakopičeva 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 838, 100%
popust, izdal LPP. gnb-27595

Jama Andrej, Puhova 3, Ljubljana, dija-
ško izkaznico, izdala Srednja šola za elekt-
rotehniko in računalništvo v Ljubljani, št.
4295. gns-27703

Jamnik Franc, Podter 6, Ljubno ob Savi-
nji, delovno knjižico reg. št. 7807, ser. št.
225112, izdana 24. 5. 1979 v Mozirju.
gnt-27577

Jamnikar Urška, Malnarjeva ulica 35/a,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
30011101, izdala FKKT v Ljubljani.
gnq-27755

Januš Mario, Sladki vrh 8, Sladki Vrh,
delovno knjižico št. 2274, izdala UE Pesni-
ca. m-915

Jarc Marjeta, Tomšičeva 7, Slovenska
Bistrica, delovno knjižico št. 8099, izdana
leta 1986 v Mariboru. m-937

Kegl Valentina, Veljka Vlahoviča 75, Ma-
ribor, delovno knjižico št. 15204, izdana
leta 1989 v Mariboru. m-927

Križman Branislav, Tovarniška ulica 57,
Preserje, vpisni list za čoln, št. 01-01-

644/1-1997 z dne 11. 7. 1997.
gne-27571

Kumar Aleš, Gerbičeva ulica 64, Ljublja-
na, vpisni list za čoln, št. 01/03-421/95 z
dne 3. 7. 1995. gno-27407

Kumar Dušan, Balinarska pot 4, Ljublja-
na, vpisni list za čoln, št. 02/03-3872/98,
reg. št. KP 3848. gnq-27609

Kumar Dušan, Balinarska pot 4, Ljublja-
na, pooblastilo o usposobljenosti za morna-
rja morotista, št. 02/09-1400/85-11.
gnl-27614

Kurnik Marko Jurij, Derčeva ulica 8, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnf-27670

Marolt Milan, Jevšnikova 15, Kisovec,
vozno karto, št. za primestni potniški pro-
met, izdano pri društvu upokojencev Zagor-
je. gnw-27624

Meglič Jure, Zg. Duplje 40/a, Duplje,
letno vozovnico za relacijo Duplje - Ljublja-
na. gnv-27700

Miletić Vaso, Reboljeva 8, Ljubljana, iz-
javo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1204064. gnc-27869

Nahtigal Jana, Rašica 1/a, Ljubljana
Šmartno, študentsko izkaznico, št.
19340640, izdala Ekonomska fakulteta.
gni-27813

Neziri Rasim, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
delovno knjižico. gnp-27806

Ozvald Anja, Vnanje Gorice 59, Notranje
Gorice, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Poljane. gnf-27541

Pahernik Karl, Kresnica 39, Šentilj v
Slov.goricah, dvojnik delovne knjižice.
m-916

Perko Robert, Kolmanova cesta 91, Ma-
ribor, delovno knjižico št. 4904. m-934

Pintarič Tomaž, Lipovci 167/a, Beltinci,
študentsko izkaznico, št. 64970108, izdala
Fakulteta za elektrotehniko. gnl-27560

Podgornik Zdravko, Podgornik Denis,
Vodovodna 33, Orehova vas, vpisni list za
čoln, št. 01-03-495/1981, izdan v Izoli 8.
10. 1999. m-900

Podlogar Barbara, Maroltova ulica 4, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št.
32005702, NTF v Ljubljani. gns-27682

Porenta Darko, Reteče 57, Škofja Loka,
delovno knjižico. gnu-27701

Praprotnik Robert, Prušnikova 24, Mari-
bor, delovno knjižico reg. št. 6801, izdana
leta 1986 v Mariboru. m-901

Prislan Simona, Savska cesta 21, Dom-
žale, delovno knjižico. gny-27876

PROBANKA d.d., Gosposka 23, Mari-
bor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1174023, izdano 10. 2.
2000. gne-27546

PROBANKA d.d., Gosposka 23, Mari-
bor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1182007, izdano 22. 3.
2000. gnd-27547

PROBANKA d.d., Gosposka 23, Mari-
bor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1182170, izdano 3. 4.
2000. gnc-27548

PROBANKA d.d., Gosposka 23, Mari-
bor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1182169, izdano 3. 4.
2000. gnb-27549

PROBANKA d.d., Gosposka 23, Mari-
bor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1192836, izdano 18. 4.
2000. gnz-27550
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PROBANKA d.d., Gosposka 23, Mari-
bor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1173828, izdano 26. 1.
2000. gny-27551

PROBANKA d.d., Gosposka 23, Mari-
bor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1163348, izdano 24. 1.
2000. gnx-27552

PROBANKA d.d., Gosposka 23, Mari-
bor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1163346, izdano 24. 1.
2000. gnw-27553

PROBANKA d.d., Gosposka 23, Mari-
bor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1181587, izdano 1. 3.
2000. gnv-27554

PROBANKA d.d., Gosposka 23, Mari-
bor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1203245, izdano 3. 5.
2000. gnq-27555

RENAULT AVTOHIŠA VRTIN d.o.o., Ul.
Kočevje 21, Črnomelj, uradno potrdilo za
registracijo uvoženega vozila Renault sce-
nic 1,6 16v rxe ALIZE, št. šasije
VF1JA04B522845454. gnd-27643

Repaš Ištvan, Jezerska ulica 16, Žiri,
delovno knjižico. gnq-27680

Shaban Veselaj, Likovc, Glogovac, Ju-
goslavija, delovno knjižico. gnh-27714

Šepić Hafeza, Na prehodu 21, Maribor,
delovno knjižico. m-892

Tomše Dejan, Kozarska cesta 21, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 18980868,
izdala Filozofska fakulteta. gno-27507

Velikonja Zvonko, Žagarjeva, Tolmin, po-
trdilo o opravljenem tečaju za gozdne žični-
ce. gnf-27491

Vuk Suzana, Stranska ulica 10, Miklavž
na Dravskem polju, izjavo o ustreznosti po-

samično pregledanega vozila, št. B
1010851. m-948

Zadravec Jože, Drenov grič 169, Vrhni-
ka, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-4715/94. gnn-27783

Zaletel Simona, Gregoričeva ulica 23,
Kranj, delovno knjižico. gnm-27534

Založnik Mojca, Bolgarska ulica 14, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 71970040,
izdala Biotehniška fakulteta. gno-27657

Zeća Demuš, Levčeva 21, Maribor, de-
lovno knjižico, reg. št. 8165, izdana leta
1996 v Mariboru. m-929

Zorec Alenka, Tomšičeva 36, Kranj, de-
lovno knjižico. gnp-27431

Zupančič Rudolf, Slepšek 3, Trebnje,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1008666. gno-27632

Žmavc Albin, Juršinci 13/a, Juršinci, de-
lovno knjižico. gnz-27421

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Tone Dolčič – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktor Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna

SET, d.o.o., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si  – e-pošta: info@uradni-list.si

9 771318 918011

   ISSN 1318-9182

Sodni register 5221
Celje 5221
Koper 5225
Kranj 5225
Krško 5226
Ljubljana 5226
Maribor 5228
Murska Sobota 5228
Nova Gorica 5229
Novo mesto 5230
Slovenj Gradec 5233

Prenehanje družb po skrajšanem postopku in izbris  iz 
sodnega registra 5234
Koper 5234
Kranj 5234
Krško 5234
Ljubljana 5234
Maribor 5236
Murska Sobota 5236
Nova Gorica 5236
Novo Mesto 5236
Ptuj 5236

Evidenca statutov sindikatov 5237

Razglasi sodišč 5237
Oklici dedičem 5237
Oklici o skrbnikih in razpravah 5237
Stečajni postopki in likvidacije 5238

Razpisi delovnih mest 5241

Javna naročila po zakonu o javnih naročilih 5241
ZJN-01-B 5241
ZJN-01-GD 5242
ZJN-01-S 5242
ZJN-02-B 5242
ZJN-02-GD 5264
ZJN-02-S 5284
Dvostopenjski javni razpis 5297
ZJN-03-B - 42. člen 5298
ZJN-03-GD - 42. člen 5302
ZJN-03-S - 42. člen 5308
ZJN-04-B - 55. člen 5310
ZJN-04-GD - 55. člen 5312
ZJN-04-S - 55. člen 5312
ZJN-05-B - Sposobnost 5314
ZJN-05-S - Sposobnost 5315
Javni razpisi 5316
Sklepi o privatizaciji 5323
Objavedelniških družb 5323
Odkupi poslovnih deležev družb 5323
Sklici skupščin in nasprotni predlogi 5324
Razne objave 5339
Izgubljene listine preklicujejo 5340
Štampiljke 5340
Priglasitveni list 5340
Potne listine 5340
Osebne izkaznice 5341
Vozniška dovoljenja 5342
Zavarovalne police 5345
Spričevala 5345
Ostali preklici 5347

VSEBINA


