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Sodni register

CELJE

Rg-207143
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01488 z dne 28. 4. 1998 pri
subjektu vpisa KORG, transport in trgovi-
na, d.o.o., Planinska vas 45, Planina pri
Sevnici, sedež: Planinska vas 45, 3225
Planina pri Sevnici, pod vložno št.
1/05188/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter spremembo družbene pogodbe
z dne 2. 4. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5790204
Dejavnost, vpisana 28. 4. 1998: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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 trgo-
vini 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 trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravilo motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in ras-
tlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-

mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na dro-
bno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-

čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na dro-
bno s pohištvom, svetili in drugimi predme-
ti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na dro-
bno z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na dro-
bno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po poš-
ti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov
z restavracijo; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Po-
djetniško in poslovno svetovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti G/51.18 opravlja druž-
ba vse, razen farmacevtskih izdelkov; pri
dejavnosti J/67.13 opravlja družba le de-
javnost menjalnic in zastavljalnic.
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LJUBLJANA

Rg-2703
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04055 z dne 27. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32594/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zavod s temile podatki:

Matična št. 1430971
Firma: Šolski center Ljubljana
Skrajšana firma: ŠC Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Aškerčeva 1
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 17. 6.
1999, odgovarja do določene višine.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Berdajs Andrej, Ljubljana-Šentvid,
Tbilisijska ulica 98, imenovan 17. 6. 1999,
zastopa zavod kot v.d. direktorja; zastopnica
Voglar Anica, Prelog, Prečna pot 3, imeno-
vana 17. 6. 1999, zastopa zavod kot v.d.
ravnateljice organizacijske enote Splošne in
strokovne gimnazije ter Srednje kemijske šo-
le; zastopnik Velušček Vincenc, Ljubljana,
Bežigrad 1, imenovan 17. 6. 1999, zastopa
zavod kot v.d. ravnatelja organizacijske eno-
te Srednje lesarske šole; zastopnik Lapanja
Slavko, Ig pri Ljubljani, Ig 7, imenovan 17. 6.
1999, zastopa zavod kot v.d. ravnatelja or-
ganizacijske enote Šolske delavnice tehni-
ških šol; zastopnik Mohorič Ljubomir, Vrhni-
ka, Dobovičnikova ulica 50 A, imenovan 17.
6. 1999, zastopa zavod kot v.d. ravnatelja
organizacijske enote Srednje strojne šole.

Dejavnost, vpisana 27. 12. 1999:
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 80210 Srednje-
šolsko splošno izobraževanje; 80220 Sred-
nješolsko poklicno in strokovno izobraževa-
nje, Srednješolsko tehniško in poklicno izo-
braževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.

Ustanovitev zavoda zaradi spojitve Sred-
nje lesarske šole Ljubljana, Srednje kemij-
ske šole in gimnazije, Srednje šole za stroj-
ništvo Ljubljana in Šolskih delavnic tehni-
ških šol Ljubljana, na podlagi spojitvene po-
godbe z dne 17. 6. 1999.

Rg-404553
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01061 z dne 26. 5. 1999 pri subjektu
vpisa Krona, družba za upravljanje inve-
sticijskih skladov in družb, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Tržaška 116, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/24998/00 vpisalo v
sodni reister tega sodišča uskladitev dejav-
nosti, spremembo članov nadzornega sveta
in akta o ustanovitvi z dne 4. 2. 1999 s
temile podatki:

Matična št.: 5818001
Člani nadzornega sveta: Bogunič Dunja,

izstopila 4. 2. 1999, Kremser Iztok, izstopil
7. 12. 1998, Mulej Marko, izstopil 7. 12.
1998 in Kaštrun Matjaž, izstopil 4. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1999: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.

Rg-409393
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10033 z dne 25. 10. 1999 pri subjektu
vpisa Emona - Krmila, d.d., Kavčičeva 72,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08336/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta z dne 18. 6.
1999 s temile podatki:

Matična št.: 5004799

Rg-404679
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01884 z dne 30. 6. 1999 pri subjektu
vpisa BELFOR, podjetje za zunanjo trgo-
vino in zastopstva, Černivčeva 9, Ljublja-
na, sedež: Černivčeva 9, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/21094/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, naslova sedeža, osnovnega
kapitala, deležev, dejavnosti, uskladitev de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe z
dne 25. 5. 1999 s temile podatki:

Matična št.: 5715407
Firma: BELFOR, podjetje za trgovino

in zastopstva, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BELFOR, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska 59
Osnovni kapital: 2,107.000 SIT
Ustanovitelja: Vider Barbara in Vider Mat-

jaž, oba Ljubljana, Černivčeva 9, vstopila
20. 1. 1993, vložek vsak po 1,053.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1999: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodjalnah; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247 Trgovi-
na na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja, 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Oglaševanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-405453
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02717 z dne 8. 7. 1999 pri subjektu
vpisa RESNIK MI, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Moste 76, 1218 Komen-
da, sedež: Moste 76, 1218 Komenda,
pod vložno št. 1/06819/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev, dejavnosti in uskladitev de-
javnosti ter spremembo družbene pogodbe
z dne 20. 5. 1999 s temile podatki:

Matična št.: 5378524
Osnovni kapital: 8,393.000 SIT
Ustanovitelja:  Resnik Matjaž, vložil

4,280.430 SIT in Resnik Ksenja, vložila
4,112.570 SIT, oba Komenda, Moste 76,

vstopila 18. 5. 1999, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Resnik Ksenja, Komenda, Mo-
ste 76, imenovana 18. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 8. 7. 1999: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0124 Reja
perutnine; 0130 Mešano kmetijstvo; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1531 Predelava
in konzerviranje krompirja; 1571 Proizvod-
nja krmil; 1572 Proizvodnja hrane za hišne
živali; 1582 Proizvodnja prepečenca in piš-
kotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1585 Proizvodnja testenin; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje.

Rg-408932
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09824 z dne 24. 9. 1999 pri subjektu
vpisa MLAJ, Mizarstvo in tesarstvo Zado-
brova, d.d., sedež: Sneberska c. 138 b,
1260 Ljubljana - Polje, pod vložno št.
1/00626/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5015456
Člani nadzornega sveta: Smerajc Janez,

Sosič Smiljan in Koci Dušan, izstopili 31. 8.
1999; Kuk Barle Avrelija, Sosoč Smiljan in
Smerajc Janez, vstopili 31. 8. 1999.

MARIBOR

Srg 98/00476 Rg-300547
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00476 z dne 27. 11. 1998
pri subjektu vpisa ZIMCOM, družba za fi-
nance, trgovino in storitve, d.o.o., sedež:
Partizanska cesta 3-5, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09611/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka s temile podatki:

Matična št. 5906270
Ustanovitelja: Zimmel Peter, izstopil

26. 1. 1998 in Hekel Slovenija, podjetje za
proizvodnjo pralnih sredstev, kozmetike in
drugih kemičnih proizvodov in izvajanje,
d.o.o., Maribor, Industrijska 23, vstopil 26.
1. 1998, vložil 1,503.378,60 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Srg 98/00475 Rg-300548
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00475 z dne 27. 11. 1998
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pri subjektu vpisa GL TRADE, družba za
finance, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Partizanska cesta 3-5, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/09536/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dru-
žbenika s temile podatki:

Matična št.: 5901154
Ustanovitelja: Gladt Wolfgang Karl, izsto-

pil 26. 1. 1998 in Henkel Slovenija, podje-
tje za proizvodnjo pralnih sredstev, kozmeti-
ke in drugih kemičnih proizvodov za izvaja-
nje, d.o.o., Maribor, Indrustrijska 23, vsto-
pil 26. 1. 1998, vložil 1,734.667,70 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Srg 98/01655 Rg-400970
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01655 z dne 29. 3. 1999
pod št. vložka 1/10473/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča družbo pooblaščenko
s temile podatki:

Matična št. 1316923
Firma: MERINKA-DELNICA, družba po-

oblaščenka, d.d.
Skrajšana firma: MERINKA-DELNICA,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: družba pooblaščenka
Sedež: 2000 Maribor, Žitna ulica 12
Osnovni kapital: 5,270.000 SIT
Ustanovitelji: Voglar-Štic Danica, Fram,

Morje 103/f, vložek 357.000 SIT, Repič
Janko, Ptuj, Nova vas pri Ptuju 26/d, vložek
378.000 SIT, Žunko Ivan, Maribor, Ketteje-
va 13, vložek 388.000 SIT, Sušek Anton,
Radlje ob Dravi, Spodnja Vižinga 43/c, vlo-
žek 453.000 SIT, Ovin Tanja, Maribor, Mais-
trova ulica 28, vložek 484.000 SIT, Krajnc
Silvestra, Slovenska Bistrica, Jamova ulica
3, vložek 400.000 SIT, Červek Bojan, Mari-
bor, Ulica Veljka Vlahoviča 35, vložek
468.000 SIT, Gamse Marjan, Maribor, Bo-
rova vas 29, vložek 394.000 SIT, Kaiser
Stanislav Štefan, Maribor, Ulica Veljka Vlaho-
viča 37, vložek 468.000 SIT, Počkar Vida,
Kamnica, Potokarjeva ulica 2, vložek
382.000 SIT, Kaučič Nevenka, Maribor, Kot-
nikova 6, vložek 324.000 SIT, Planinc Ida,
Maribor, Lackova cesta 46, vložek
372.000 SIT in Zakelšek Janez, Ptuj, Žetale
35, vložek 402.000 SIT, vsi vstopili 30. 11.
1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kravanja Vojko, Šentilj v Slovenskih
goricah, Šentilj 123, imenovan 30. 11.
1998.

Člani nadzornega sveta: Voglar-Štic Da-
nica, Repič Janko in Gamse Marjan, vstopili
30. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 29. 3. 1999: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespeci-
aliziranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na dro-

bno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžer-
stvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pod šifro dejavnosti G 51.180 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pod šifro dejavnosti
G 52.488 se dopiše razen trgovine z oro-
žjem in strelivom; pod šifro dejavnosti K
74.120 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pod šifro dejavnosti K 74.140 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci.

NOVA GORICA

Rg-407913
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01496 z dne 26. 10. 1999
pri subjektu vpisa R.T.A., Gumarsko te-
hnični izdelki, d.o.o., Nova Gorica, se-
dež: Kidričeva 9/a, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/03686/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme s temile podatki:

Matična št. 1189336
Firma: VIG-RTA, Gumarsko tehnični iz-

delki, d.o.o.
Skrajšana firma: VIG-RTA, d.o.o.

PTUJ

Rg-404166
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00063 z dne 4. 6. 1999 pod št.
vložka 1/09636/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča komanditno družbo s te-
mile podatki:

Matična št.: 1404245
Firma: STEKLO, PETOVAR & CO., po-

sredništvo k.d. Ormož
Skrajšana firma: STEKLO, Petovar &

Co. k.d. Ormož
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 2270 Ormož, Kolodvorska 7
Osnovni kapital: 1.000 SIT
Ustanovitelja: Petovar Jasminka, komple-

mentka, Ormož, Hardek 3, odgovarja s svo-
jim premoženjem in en komanditist, vložek
1.000 SIT, oba vstopila 22. 2. 1999, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Petovar Jasminka, imenovana 22.
2. 1999, zastopa družbo brez omejitev in
prokurist Petovar Slavko, Ormož, Hardek
3, imenovan 22. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 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;
2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Ob-
likovanje in obdelava ravnega stekla; 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvod-
nja steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 2273/2000 Rg-67
Okrožno sodišče v Celju je v registrski

zadevi predlagatelja družbe z neomejeno od-
govornostjo FERCOM-SREBOTNJAK & co.
inženiring, trgovina, d.n.o., Celje, Škapino-
va 2, ki ga zastopa odv. Daša Gregorin-Štif-
ter iz Celja, za vpis prenehanja družbe po
skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep:

Družba FERCOM-SREBOTNJAK & co.
inženiring, trgovina, d.n.o., Celje, Škapi-
nova 2, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer Sre-
botnjak Dušana in Srebotnjak Vesno, oba
Škapinova 2, Celje, ki prevzameta obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeni-
koma.

Sklep sta sprejela družbenika dne 12. 5.
2000.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega ro-
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ka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sod-
nega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 6. 2000

Srg 3056/99 Rg-68
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljev družbe z omejeno odgovornostjo
Sherpa, trgovsko, proizvodno podjetje in
storitve, d.o.o., Celje, ki jo zastopa odvet-
nik Ivan Levec iz Celja za vpis prenehanja
družbe po skrajšanem postopku sklenilo ob-
javiti sklep:

Družba SHERPA, trgovsko, proizvod-
no podjetje in storitve, d.o.o., Celje, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer Eins-
pieler Renato in Einspieler Edota, oba Pod
Gabri 3, Celje, ki prevzameta obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benika po vloženih deležih.

Sklep sta sprejela družbenika dne 10. 9.
1999.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 6. 2000

KOPER

Srg 2830/99 Rg-6503
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba MAJ, d.o.o., Proizvodnja, trgo-

vina, storitve, Ilirska Bistrica, Vojkov dre-
vored 14, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/4129/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu družbenice z dne
30. 11. 1999.

Družbenica Ivanka Žgur, Rozmanova
24f, Ilirska Bistrica, izjavlja, da družba nima
nepoplačanih obveznosti, da so urejena vsa
razmerja z delavci in da prevzema obvez-
nost plačila morebitnih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe bo družbenica
prevzela premoženje družbe v sorazmerju s
svojim vloženim poslovnim vložkom.

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 6. 6. 2000

Srg 503/99 Rg-403917
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba Ekor, d.o.o., Reciklaža suro-

vin, Koper, Sermin 8, Bertoki, ki je vpisa-
na pri tem sodišču pod vložno št.
1/2824/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenika z dne 2. 12.
1998.

Družbenik Montrone Michele, Via Anto-
nio Grego 18/2, Trst, Italija, izjavlja, da ima
družba poplačane vse svoje obveznosti in
da tedaj nima neporavnanih obveznosti do

tretjih, da družba nikoli ni zaposlovala delav-
cev in da tedaj nima neurejenih razmerij z
njimi. Družbenik prevzame obveznost do
plačila morebitnih preostalih obveznosti dru-
žbe, dospelih v enem letu, šteto od objave
izbrisa družbe iz sodnega registra.

Po prenehanju družbe se celotno pre-
moženje in pravice družbe prenesejo na
družbenika.

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 18. 6. 1999

LJUBLJANA

Srg 5948/2000 Rg-6071
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog EPRIMA, proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Novo Po-
lje cesta VII/67, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe EPRIMA, d.o.o., Ljubljana,
objavlja sklep:

EPRIMA, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl.
1/6321/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 23. 3.
2000.

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

Ustanovitelj je Žirovnik Janez, Cesta
VII/67, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,500.000 SIT ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku vse ostalo premoženje v celoti
prevzame Janez Žirovnik.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2000

Srg 4123/2000 Rg-6213
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog družbe KKM CENTER,
Družba za miselno korekcijo in komunika-
cijo, d.o.o., Koprska 94, Ljubljana, za pre-
nehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra družbe KKM
CENTER, družba za miselno korekcijo in
komunikacijo, Koprska 94, Ljubljana, ob-
javlja sklep:

Družba KKM CENTER, Družba za mi-
selno korekcijo in komunikacijo, d.o.o.,
Koprska 94, Ljubljana, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
28. 5. 1999.

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

Ustanovitelja sta Hribar Tatjana, Žaucer-
jeva 2, Ljubljana in Papajana Ruben, Ulica

Ajgestan, Erevan, Armenija, z ustanovitve-
nim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema-
ta obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na oba družbenika, vsak od ene
polovice.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2000

Srg 2000/3617 Rg-6308
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 in-
teresno združenje, Šmartinska 130,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku 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 3, 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 združenja iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2000

Srg 7768/2000 Rg-6310

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe SIMANDL, biro oprema,
d.o.o., Ljubljana, Mestni trg 8, objavlja sk-
lep:

SIMANDL, biro oprema, d.o.o., Ljub-
ljana, Mestni trg 8,  reg. št. vl.
1/05069/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 16. 3.
2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Simandl Onča, Ljublja-
na, Mestni trg 8, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanoviteljico.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2000

Srg 3709/2000 Rg-6381
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog Splošno gradbeno podjetje
Slovenija ceste tehnika obnova, d.d., Ljub-
ljana, Slovenska 56, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe objavlja sklep:

Družba SCT - AFRO, d.o.o., podjetje
za gradbene storitve in inženiring, Ljub-
ljana, Pražakova 8, reg. št. vl.
1/18666/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 13. 3.
2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Splošno gradbeno podje-
tje Slovenija ceste tehnika obnova, d.d.,
Ljubljana, Slovenska 56, z ustanovitvenim
kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti 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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2000

Srg 163/2000 Rg-6502
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog UNI-PACK, družba za proiz-
vodnjo in prodajo embalaže, d.o.o., Gradi-
šče 1, 1360 Vrhnika, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe UNI-PACK, družba za
proizvodnjo in prodajo embalaže, d.o.o.,
Gradišče 1, 1360 Vrhnika, objavlja sklep:

UNI-PACK, družba za proizvodnjo in
prodajo embalaže, d.o.o., Gradišče 1,
1360 Vrhnika, reg. št. vl. 1/26955/00,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 4. 1. 2000.

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

Ustanovitelj je Juvan Marko, Moste 98,
Komenda, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje v celoti
prevzame družbenik.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2000

Srg 16176/1994 Rg-6543
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče je po sodnici Gorše Mušič Heleni, v
zvezi z ugovorm družbe Poslovni sistem
Mercator, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta
107 kot upnika, proti sklepu o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku CEKINUS,
podjetje za finančno računovodske storitve,
d.o.o., Turjaško naselje 8, Kočevje, dne
28. 3. 2000 sklenilo:

Ugovoru se ugodi in se sklep o preneha-
nju družbe po skrajšanem postopku razvelja-
vi ter se začne postopek izbrisa subjekta vpi-
sa iz sodnega registra po uradni dolžnosti.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 2000

Srg 8729/2000 Rg-8927
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na prelog ALIĆ & WILLY, Proizvodnja,
storitve, trgovina, k.d., Goričane 24, Med-
vode, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra druž-
be ALIĆ & WILLY, Proizvodnja, storitve, tr-
govina k.d., Medvode, objavlja sklep:

Družba ALIĆ & WILLY, Proizvodnja,
storitve, trgovina k.d., Goričane 24, Med-
vode, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 8. 5. 2000.

Vse obveznosti družbe so poplačane,
družba nima v delovnem razmerju nobene-
ga delavca.

Ustanovitelja sta Enes Alić, 12. aprila
319, Zenica, BIH in Sejad Podojak, Armije,
BIH 15, Zenica, BIH (prej A. Hafizović 65,
Zenica, BIH).

Oba družbenika prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznsoti
družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe,
ter z izbrisom iz registra, prevzame komple-
mentar Enes Alić, ki je vse premoženje dru-
žbi tudi zagotovil.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 6. 2000

Srg 94/16823 Rg-104046
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16823 z dne 15. 10. 1996 pod št. vlož-
ka 1/04694/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: TOMIGA, inženiring, svetova-
nje, trgovina in zunanjetrgovinsko po-
slovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ul. Po-
horskega bataljona 199

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Pohor-
skega bataljona 199

Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Pretnar Mirjana, Lešnjak

Melanija in Valič Gregor, vsi izstopili 21. 12.
1994.

Sklep skupščine z dne 21. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Pretnar Mirjana, Smokuč 75, Žirovnica,
Lešnjak Melanija, Poljanškova 19, Ljubljana
in Valič Gregor, Lavričeva 5, Ljubljana.

Srg 94/10012 Rg-407041
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10012 z dne 24. 8. 99 pod št. vložka
1/21941/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: F & P, podjetje za trgovino,
marketing in storitve, d.o.o., Kamnik

Skrajšana firma: F & P, d.o.o., Kamnik
Sedež: 1240 Kamnik, Matije Blejca 18
Osnovni kapital: 104.000 SIT
Ustanovitelj: Flisar Leopold, izstop 24. 5.

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

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Flisar Leopold, Matije Blejca 18,
Kamnik.

MARIBOR

Srg 2770/2000 Rg-69
Družba DISKONT ČAS – trgovina in

storitve, k.d., Ranca 4, Pesnica pri Mari-
boru, reg. št. vl. 1/9420-00, katere druž-
benika sta Žižek Ivan, Ranca 4, Pesnica pri
Mariboru in Čas Danica, Šentilj v Slovne-
skih goricah 131/e, Šentilj v Slovnskih go-
ricah, po sklepu družbenikov družbe z dne
11. 5. 2000 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Žižek Ivan
in Čas Danica.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 6. 2000

Srg 2475/2000 Rg-70
Družba SIMEX TRADE, trgovska in sto-

ritvena družba, d.o.o., Titova 87, Sloven-
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ska Bistrica, reg. št. vl. 1/2075-00, kate-
re družbenice so Dušej Dragica, Dušej Bar-
bara in Dušej Anja, vse Ribiška ulica 6, Slo-
venska Bistrica, po sklepu družbenic druž-
be z dne 9. 5. 2000 preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Dušej Dra-
gica, Dušej Barbara in Dušej Anja.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 6. 2000

MURSKA SOBOTA

Srg 40/95 Rg-66
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Action Corporation, Import - Export Gor-

nja Radgona, d.o.o., Gornja Radgona, Par-
tizanska 42, vpisano v vl. št. 1/1446/00,
preneha po skrajšanem postopku zakona o
gospodarskih družbah po sklepu z dne
29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Fortmuller Friedrich, Bad Radkersburg,
Theatergasse 1, Avstrija, kot ustanovitelj
prevzema obveznost plačila vseh morebit-
nih ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na ustanovitelja.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopu-
sten ugovor v 15 dneh od objave sklepa v
Uradnem listu RS. Če ugovora v odrejenem
roku ne bo, bo sodišče sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 2. 1995

Srg-2000/00619 Rg-9001
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2000/00619 z
dne 4. 7. 2000 pri subjektu vpisa BTC-BEL-
TRANS, mednarodna špedicija d.o.o. se-
dež: OBRTNA ULICA 2, 9000 MURSKA
SOBOTA vpisanem pod vložno št.
1/02306/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA FIRME, SEDEŽA IN
DRUŽBENE POGODBE s temile podatki:

Matična št.: 1194798
Firma: B ŠPEDICIJA - mednarodna

špedicija d.o.o.
Skrajšana firma: B ŠPEDICIJA d.o.o.
Sedež: NEMČAVCI 1/D, 9000 MUR-

SKA SOBOTA
Vpiše se sprememba družbene pogodbe,

sprejeta na skupščini družbe dne 5. 5. 2000.

Srg 984/94 Rg-11518
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Inpro, podjetje za proizvodnjo tržni in

izvajalski inženiring in svetovanje Ra-
denci, d.o.o., Radenci, Jurkovičeva 1,
vpisano v vl. št. 1/415-00, preneha po

skrajšanem postopku zakona o gospodar-
skih družbah po sklepu z dne 9. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Nada Bolam, 26. Eyre, St. Hill, E. C. 1
London, Great Britain, B.A., B.S.C. Londov
Unyveryty in Mateja Jaklič, Radenci, Jurko-
vičeva 1, kot ustanoviteljici prevzemata ob-
veznost plačila vseh morebitnih ostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov razdeli
med ustanovitelje v razmerju ustanovitvenih
deležev.

Zoper sklep družbenic o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopu-
sten ugovor v 15 dneh od objave sklepa v
Uradnem listu RS. Če ugovora v odrejenem
roku ne bo, bo sodišče sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 3. 1995

Srg 135/95 Rg-11519
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Nafta-Športcommerce, podjetje za

trgovino, turizem, gostinstvo, marketing
in poslovne usluge Lendava, d.o.o.,
Lendava, Kolodvorska ulica 7, vpisana v
vl. št. 1/1038/00, preneha po skrajša-
nem postopku zakona o gospodarskih
družbah po sklepu z dne 22. 2. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Nogometni klub Nafta Lendava, Kolod-
vorska 7, Šemovčan Mato, Lendavske Go-
rice 118 in Gros Branko, Lendava, Župan-
čičeva 6, kot ustanovitelji prevzemajo ob-
veznost plačila vseh morebitnih ostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na ustanovitelje.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopu-
sten ugovor v 15 dneh od objave sklepa v
Uradnem listu RS. Če ugovora v odrejenem
roku ne bo, bo sodišče sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 3. 1995

Srg 363/94 Rg-16902
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba Anja, Avto šola ter trgovsko in

storitveno podjetje Rakičan, d.o.o., Ra-
kičan, Panonska 24, vpisana pod vl. št.
1/778-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja Karoli Ivana, Ra-
kičan, Panonska 24, dne 26. 4. 1994.

Družba ima poplačane vse obveznosti
ter urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe je prevzel Karoli
Ivan, Rakičan, Panonska 24.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na ustanovitelja.

Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali pristojni državni organi v roku 15 dni

od dneva objave vložijo ugovor pri Okrož-
nem sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 6. 1995

Srg 336/94 Rg-17191
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba S & Š, podjetje za proizvodnjo

in trgovino, d.o.o., Radoslavci 38 a, Lju-
tomer, vpisano v vl. št. 1/1932-00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu usta-
novitelja Simonič Stanislava, Radoslavci
38/a, Ljutomer, dne 25. 4. 1994.

Družba ima poplačane vse obveznosti
ter urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe je prevzel Simo-
nič Stanislav, Radoslavci 38/a, Ljutomer.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na ustanovitelja.

Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali pristojni državni organi v roku 15 dni
od dneva objave vložijo ugovor pri Okrož-
nem sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 6. 1995

Srg 308/94 Rg-22268
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba Acta, Intelektualne storitve in

trgovina, Markišavci, d.o.o., Markišavci
36, Murska Sobota, vpisana pod št.
1/762/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu Toplak Miroslave, dne 26. 4.
1995.

Družba ima poplačane vse obveznosti
ter urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe je prevzela Toplak
Miroslava, Markišavci 36, Murska Sobota.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na ustanoviteljico.

Zoper sklep ustanoviteljice o preneha-
nju družbe po skrajšanem postopku lahko
upniki ali pristojni državni organi v roku 15
dni od dneva objave vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu dru-
žbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 9. 1995

Srg 653/94 Rg-25593
Družba SZ & BB, Podjetje za trgovino,

uvoz in izvoz, Police, d.o.o., Police 4,
Gornja Radgona, vpisana pod vl. št.
1/1799-00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu Benko Zvonka, Simoni-
čev breg 14, Gornja Radgona in Srt Boja-
na, Police 4, Gornja Radgona, dne 16. 5.
1994.

Družba ima poplačane vse obveznosti
ter urejena razmerja z delavci.
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Obveznost plačila vseh morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe sta prevzela Ben-
ko Zvonko, Simoničev breg 14, Gornja
Radgona in Srt Bojan, Police 4, Gornja
Radgona.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na ustanovitelja.

Zoper sklep ustanoviteljev o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali pristojni državni organi v roku 15 dni
od dneva objave vložijo ugovor pri Okrož-
nem sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 10. 1995

Srg 391/95 Rg-27780
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Metaloproizvodnja, podjetje za proiz-

vodnjo, promet in trgovino, d.o.o., Ljuto-
mer, Svilarska cesta n.h., vpisano v vl. št.
1/1302-00, preneha po skrajšanem po-
stopku zakona o gospodarskih družbah po
sklepu z dne 10. 10. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Tanović Hasan, Stari trg 10, Ljutomer,
kot ustanovitelj prevzema obveznost plačila
vseh morebitnih ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na ustanovitelja.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopu-
sten ugovor v 15 dneh od objave sklepa v
Uradnem listu RS. Če ugovora v odrejenem
roku ne bo, bo sodišče sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 12. 1995

Srg 698/94 Rg-40655
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba BESA, trgovina na veliko in

malo Lendava, d.o.o., Partizanska 19,
Lendava, vpisana pod vl. št. tukajšnjega
sodišča 1/1441-00, katere ustanovitelj je
Zejnuli Kazanfer, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja.

Obveznost plačila vseh morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe je prevzel Zejnuli
Kazanfer, Partizanska 19, Lendava.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe prenese na ustanovitelja.

Proti sklepu lahko družbenik, upniki ali
pristojni državni organi v roku 15 dni od
dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sod-
nega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 6. 1996

Srg 704/94 Rg-40661
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba Kardoš, podjetje za trgovsko

in turistično dejavnost, Kot d.o.o., Kot 3,
vpisana pod vl. št. tukajšnjega sodišča

1/1810-00, katere ustanovitelj je Kardoš
Jože Pavel, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja.

Obveznost plačila vseh morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe je prevzel Kardoš
Jože Pavel, Partizanska 97, Lendava.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe prenese na ustanovitelja.

Proti sklepu lahko družbenik, upniki ali
pristojni državni organi v roku 15 dni od
dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 6. 1996

Srg 276/95 Rg-42545
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba Jupiter, proizvodno storitveni

inženiring Murska Sobota d.o.o., Murska
Sobota, Mala nova ul. 14, vpisana pod vl.
št. tukajšnjega sodišča 1/1978/00, katere
ustanovitelj je Koprivec Damir, Murska So-
bota, Mala nova ul. 14, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja z dne
8. 6. 1995.

Obveznost plačila vseh morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe je prevzel Koprivec Da-
mir, Murska Sobota, Mala nova ul. 14.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe prenese na ustanovitelja.

Proti sklepu lahko družbenik, upniki ali
pristojni državni organi v roku 15 dni od
dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 8. 1996

Srg 1328/94 Rg-44408
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba Gradbeno podjetje BALEK,

Neradnovci, d.o.o., Neradnovci 17, pod
vl. št. 1/544/00, preneha po skrajšanem
postopku zakona o gospodarskih družbah
po sklepu z dne 28. 12. 1994.

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

Balek Karel, Neradnovci 17, kot družbe-
nik prevzema obveznost plačila vseh more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na Balek Karla.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenik, upni-
ki ali pristojni organi v roku 15 dni od objave
sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Murski Soboti, sicer bo sodišče po prete-
ku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 9. 1996

Srg 915/94 Rg-44503
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
SAVOX, trgovsko in storitveno podje-

tje Črešnjevci, d.o.o., Črešnjevci n.h.,

vpisano v vl. št. 1/1680-00, preneha po
skrajšanem postopku zakona o gospodar-
skih družbah po sklepu z dne 1. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Topić Savo, Gornja Radgona, Panonska
30 in Popović Miloš, Wiener Neustadt, Gra-
zer Strasse 17/1-3, Avstrija, kot ustanovite-
lja prevzemata obveznost plačila vseh mo-
rebitnih ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov razdeli
med ustanovitelje v razmerju ustanovitvenih
deležev.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopu-
sten ugovor v 15 dneh od objave sklepa v
Uradnem listu RS. Če ugovora v odrejenem
roku ne bo, bo sodišče sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 9. 1996

Srg 41/95 Rg-44507
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
CITY TRADE COMPANY, Import -

Export Gornja Radgona, d.o.o., Gornja
Radgona, Partizanska 42, vpisana v vl. št.
1/1442-00, preneha po skrajšanem po-
stopku zakona o gospodarskih družbah po
sklepu z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Friedrich Fortmuller, Bad Radkersburg,
Theatergasse 1, Avstrija, kot ustanovitelj
prevzema obveznost plačila vseh morebit-
nih ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na ustanovitelja.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopu-
sten ugovor v 15 dneh od objave sklepa v
Uradnem listu RS. Če ugovora v odrejenem
roku ne bo, bo sodišče sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 9. 1996

Srg 652/94 Rg-44513
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
ŽIGO - podjetje za gradbeni inženi-

ring, Murska Sobota, d.o.o., Murska So-
bota, Borovnjakova ul. 4, vpisano v vl. št.
1/1397-00, preneha po skrajšanem po-
stopku zakona o gospodarskih družbah po
sklepu z dne 16. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Žigo Stanislav, Murska Sobota, Borov-
njakova 4, kot ustanovitelj prevzema obvez-
nost plačila vseh morebitnih ostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na ustanovitelja.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopu-
sten ugovor v 15 dneh od objave sklepa v
Uradnem listu RS. Če ugovora v odrejenem
roku ne bo, bo sodišče sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 9. 1996.
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Srg 247/95 Rg-101728

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:

BLISK, finančni inženiring in trgovi-
na, Murska Sobota, d.o.o., Bjedičeva 3,
Murska Sobota, vpisano v vl. št.
1/1232-00, preneha po skrajšanem po-
stopku zakona o gospodarskih družbah po
sklepu z dne 28. 5. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Tomic Mirjam, Ljutomer, Kidričeva ulica
7, kot ustanoviteljica prevzema obveznost
plačila vseh morebitnih ostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na ustanoviteljico.

Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopu-
sten ugovor v 15 dneh od objave sklepa v
Uradnem listu RS. Če ugovora v odrejenem
roku ne bo, bo sodišče sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 1. 1997

Srg 508/97 Rg-114305

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:

Družba podjetje za projektiranje, pro-
izvodnjo in trgovino “ČARNI” Murska So-
bota, d.o.o., Murska Sobota, Tomšičeva
5, vpisano v vl. št. 1/1338/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu Čarni Bran-
ka, Murska Sobota, Tomšičeva 5, dne
15. 9. 1997.

Družba ima poplačane vse obveznosti
ter urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe je prevzel Čarni
Branko, Murska Sobota, Tomšičeva 5.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na ustanovitelja.

Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali pristojni državni organi v roku 15 dni
od dneva objave vložijo ugovor pri Okrož-
nem sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 10. 1997

Srg 617/97 Rg-204311

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:

Družba LUGO-TEX, Podjetje za proda-
jo, svetovanje in prezentacijo šivalnih
strojev ter trgovino na debelo in drobno,
uvoz - izvoz Murska Sobota, d.o.o., Mur-
ska Sobota, Obrtna cona, ki je vpisana v
registrskem vložku tukajšnjega sodišča št.
1/1885/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenika Luger Adolfa,
Passau, Huno Strasse 47, Nemčija, dne
28. 10. 1997.

Družba ima poplačane vse obveznosti,
zaposlenih delavcev pa ni imela.

Obveznost plačila vseh morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe je prevzel Lu-
ger Adolf, Passau, Huno Strasse 47,
Nemčija.

Po prenehanju družbe aktivno premože-
nje družbe v celoti prevzame družbenik.

Proti sklepu družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko
upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sod-
nega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 4. 1998

Srg 96/00372 Rg-210548
Družba ŠINKO, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in gostinstvo, Murska So-
bota, d.o.o., Murska Sobota, Lendavska
19, ki je vpisana v registrskem vložku tu-
kajšnjega sodišča št. 1/01283/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu druž-
benika Šinko Marjana z dne 26. 11. 1996.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe je prevzel Šinko Marjan,
Murska Sobota, Slovenska 5.

Osnovni kapital družbe se uporabi za pla-
čilo stroškov prenehanja družbe po skrajša-
nem postopku.

Proti sklepu družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 10. 1998

NOVA GORICA

Rg-24419
Družba Makšped, export-import špe-

dicija Nova Gorica, d.o.o., s sedežem Tol-
minskih puntarjev 14, Nova Gorica, ki je
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici
v registru s št. reg. vl. 1-1307-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
vitelja družbe z dne 23. 12. 1994.

Ustanovitelj je Silvan Makuc, Tolminskih
puntarjev 14, Nova Gorica, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regis-
tra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 12. 1994

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 141-18/00-112 Ob-32758
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te

odločbe hrani pravila o organiziranju in de-
lovanju sindikalne podružnice SKEI Inženi-
ring biro Maribor, s sedežem sindikalne po-
družnice v Mariboru, Ul. Vita Kraigherja 10.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod
zaporedno številko 18 z dne 4. 7. 2000.

Identifikacija – matična številka sindikata
z imenom: Sindikat kovinske in elektroin-
dustrije Slovenije, Sindikalna podružni-
ca Inženiring Biro Maribor, je 1434772.

Št. 141-19/00-112 Ob-32759
Pravila sindikata zavoda Centra za uspo-

sabljanje slušno in govorno motenih Mari-
bor, vpisana v evidenco statutov sindikatov
pri Upravni enoti Maribor, z dne 24. 5.
1993, pod zaporedno številko 77, ki odslej
nosijo naziv: Pravila sindikata zavoda Centra
za sluh in govor Maribor, so bila spremenje-
na in sprejeta na sestanku sindikata, dne
28. 6. 2000, s sprejetjem pravil pa je bilo
spremenjeno tudi ime sindikata, ki odslej
glasi: Sindikat zdravstva in socialnega
skrbstva Slovenije, Center za sluh in go-
vor Maribor, s sedežem v Mariboru, Vi-
narska ul. 6.

Sprememba je vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 19 z dne 4. 7. 2000.
List sprememb pravil se hrani v Upravni eno-
ti Maribor.

Št. 141-20/00-112 Ob-32760
Pravila sindikata zavoda Centra za us-

posabljanje slušno in govorno motenih Ma-
ribor, vpisana v evidenco statutov sindika-
tov pri Upravni enoti Maribor z dne 7. 6.
1993, pod zaporedno številko 143, ki od-
slej nosijo naziv: Pravila sindikata zavoda
Centra za sluh in govor Maribor, so bila
spremenjena in sprejeta na sestanku sindi-
kata, dne 26. 6. 2000, s sprejetjem pravil
pa je bilo spremenjeno tudi ime sindikata,
ki odslej glasi: Sindikat vzgoje, izobraže-
vanja in znanosti Slovenije, Center za
sluh in govor Maribor, s sedežem v Mari-
boru, Vinarska ul. 6.

Sprememba je vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 20, z dne 4. 7. 2000.
List sprememb pravil se hrani v Upravni eno-
ti Maribor.

Št. 141-21/00-112 Ob-32761
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te

odločbe hrani pravila sindikata zavoda za
varstvo naravne in kulturne dediščine Mari-
bor, s sedežem sindikata v Mariboru, Slomš-
kov trg 6.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod za-
poredno številko 21 z dne 5. 7. 2000.
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Identifikacija – matična številka sindikata
z imenom: Sindikat vzgoje, izobraževa-
nja in znanosti Slovenije, Sindikat zavo-
da za varstvo naravne in kulturne dediš-
čine Maribor, skrajšano: SVIZ Slovenije,
ZVNKD Maribor, je 1434845.

Št. 121-01-011/95-004 Ob-32885
Pravila Območne organizacije ZSSS

za Belo krajino, Kolodvorska 34, Čr-
nomelj, ki so shranjena pri Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve, na podlagi
odločbe ministrstva št. 121-02-080/93 z
dne 11. 5. 1993 in vpisana v evidenco stat-
utov sindikatov pod zap. št. 46, se izbrišejo
iz evidence statutov sindikatov.

Razglasi sodišč

Oklici dedičem

D 260/95 R-409
Pred tem sodiščem je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Vojska Francu, roj.
21. 7. 1906, nazadnje stanujoč v ZDA New
York Queens, Ridgewood 355 Linden St,
umrl dne 8. 9. 1980 v ZDA.

Kot zakoniti dedinji po zapustniku bi pri-
šli v poštev med drugim tudi nečakinji zapu-
stnika, ki naj bi živeli nekje v tujini.

Ker bivališče dedinj sodišču ni znano, ju
s tem oklicem poziva, naj se priglasita na-
slovnemu sodišču v roku enega leta od ob-
jave tega oklica.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 5. 1999

D 272/2000 OD-8922
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju teče za-

puščinski postopek po dne 5. 4. 1976 umr-
lem Majhen Antonu, roj. 1. 6. 1911, nazad-
nje stanujočem Lancova vas št. 23.

Kot dedič pride v poštev nečak Majhen
Franc, roj. 1946, z zadnjim znanim bivali-
ščem v Puli, Gortanova ul. št. 14.

Ker sodišče ne razpolaga z njegovim na-
slovom, ga pozivamo, da se v roku enega
leta od objave oklica v Uradnem listu RS
zglasi pri tem sodišču ali sporoči svoj na-
slov, ker bo sodišče sicer opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi izjave postav-
ljenega skrbnika.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 14. 6. 2000

Oklici o skrbnikih in razpravah

P 43/2000 SR-6540
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni

sodnici-svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Samoela Malnariča iz
Vavpče vasi 25, Semič, zoper toženo stran-
ko Janeza Severja iz Nestoplje vasi 4, Se-
mič, sedaj neznanega bivališča v Ameriki -
ZDA, zaradi priznanja lastninske pravice in
izstavitve z.k. listine, pcto 10.000 SIT, v

smislu 82. člena zakona o pravdnem po-
stopku dne 8. 6. 2000 postavlja začasnega
zastopnika Janezu Severju iz Nestoplje vasi
4, Semič, sedaj neznanega bivališča v Ame-
riki - ZDA.

Začasni zastopnik je odvetnik Jože Petrov-
čič iz Črnomlja, Ulica Staneta Rozmana 16.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženo stranko Janeza Severja, vse do
takrat, dokler le-ta ali pa njegov pooblašče-
nec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
organ pristojen za socialne zadeve ne spo-
roči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 8. 6. 2000

III P 122/99 SR-8918
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Marjana Bernota, Zg.
Pavlovče 4, 1240 Kamnik, ki ga zastopa
odvetniška pisarna Mira Senice, proti toženi
stranki Zvonku Petokoviču, Golnik 67,
Kranj, trenutno na prestajanju kazni na Do-
bu, Mirzetu Mujagiču, Valjavčeva 14, Kranj,
trenutno na prestajanju kazni na Dobu, Igor-
ju Paunovu prijavljen na naslovu Jaka Plati-
še 5, Kranj, kjer pa dejansko ne biva, zaradi
plačila odškodnine 4,900.000 SIT, dne
16. 5. 2000 sklenilo:

Na podlagi določila 4. točke 82. člena
zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št.
26/99) se toženi stranki Igorju Paunovu po-
stavlja začasna zastopnica odvetnica Darja
Erceg iz Ljubljane.

Začasna zastopnica bo zastopala tretje-
toženo stranko v pravdni zadevi opr. št. III P
122/99, dokler tožena stranka ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2000

II P 1082/99 SR-8987
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Mateje Vidic, Hribska
pot 2, Grosuplje, proti toženi stranki Slavku
Vidicu, Polica 14, Grosuplje, zaradi razveze
zakonske zveze, dodelitve otrok in plačeva-
nja preživnine, dne 15. 6. 2000 sklenilo:

Toženi stranki Slavku Vidicu se kot zača-
sni zastopnik postavi odvetnik Bojan Visoč-
nik, Riharjeva 2, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko, dokler ne bosta tožena stranka ali
njen pooblaščenec nastopila pred sodiščem
oziroma dokler ji skrbstveni organ ne bo
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2000

P 526/99 SR-8988
Okrajno sodišče v Kranju je v pravdni

zadevi tožeče stranke Andreja Grzetiča, Sta-
ra Loka 70, Škofja Loka, proti toženi stranki
Ines Štupar, Naselje na Šahtu 25, Kisovec,
zaradi plačila 89.500 SIT s pp na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena zakona o
pravdnem postopku s sklepom opr. št.
P 526/99 z dne 27. 6. 2000 toženi stranki
Ines Štupar postavilo začasnega zastopni-
ka, odvetnico Marinko Mihovilovič iz Škofje
Loke.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdnem postopku vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 27. 6. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek

St 82/94 S-33020
V objavi zaključka stečajnega postopka,

objavljenega v Uradnem listu RS, št. 64 z
dne 14. 7. 2000, St 82/94, S-31888 se
popravek glasi:

To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
82/94 z dne 27. 6. 2000 v stečajnem po-
stopku nad Iskra orodja, p.o., Ljubljana,
Stegne 15, ustavilo nadaljnje vnovčevanje
razdelitvene mase, ker bi nadaljnja izvedba
postopka povzročila nesorazmerne stroške
in stečajni postopek zaključilo.”

V ostalem ostane tekst objave nespre-
menjen.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2000

St 1/2000-67 S-32780
To sodišče je s sklepom opr. št. St

1/2000 z dne 14. 6. 2000 potrdilo prisilno
poravnavo med dolžnikom Sitar, podjetje
za trgovino, gostinstvo, posredovanje,
kooperacijo, zastopanje in svetovanje
Radovljica, d.o.o., Spodnji Otok 3, Ra-
dovljica in njegovimi upniki sprejeto na na-
roku dne 14. 6. 2000.

Terjatve upnikov so razvrščene v razre-
de:

– prvi razred – terjatve izločitvenih upni-
kov, katerih položaj se s pravnomočnostjo
sklepa o potrditvi prisilne poravnave ne spre-
meni,

– drugi razred – terjatve po 160. členu
ZPPSL, katerih položaj se s pravnomočnost-
jo sklepa o potrditvi prisilne poravnave ne
spremeni,

– tretji razred – terjatve upnikov, ki se
poplačajo v denarju v višini 100% ugotovlje-
ne terjatve z obrestno mero TOM + 0% in z
odložitvijo plačila največ za pet let po prav-
nomočnosti sklepa o potrjeni prisilni porav-
navi,

– četrti razred – terjatve upnikov, ki se
poplačajo v denarju v višini 20% ugotovlje-
ne terjatve v nominalni višini v roku enega
leta po pravnomočnosti sklepa o potrjeni
prisilni poravnavi.

Seznam upnikov, katerih terjatve niso bi-
le prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov za poplačilo, je sestav-
ni del izreka sklepa o potrditvi prisilne po-
ravnave.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka ter proti upnikom, ki so se
udeležili postopka, pa so bile njihove terjat-
ve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
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Sklep o prisilni poravnavi je postal prav-
nomočen dne 5. 7. 2000.

Okrrožno sodišče v Kranju
dne 17. 7. 2000

St 16/2000 S-32781
To sodišče je s sklepom opr. št. St

16/2000 z dne 17. 7. 2000 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Kor-
metal, družba za predelavo barvastih ko-
vin, plastike in storitev, d.d., matična šte-
vilka dolžnika 5589436, šifra dejavnosti
dolžnika 24.160 ter odredilo imenovanje
upniškega odbora v sestavi:

– Rudnik Mežica, MPI – Metalurgija, pla-
stika in inženiring, d.o.o., Žerjav 79, Črna
na Koroškem,

– Elektro Celje, d.d., Poslovna enota
Slovenj Gradec,

– Blaž Germ, Center 147, Črna na Ko-
roškem kot delavski zaupnik.

Za upravitelja prisilne poravnave se do-
loči mag. Boris Kastivnik, univ. dipl. ek. iz
Raven na Koroškem, Navrški vrh 3c.

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 tej objavi izvlečka okli-
ca o pozivu za sklenitev prisilne poravnave.

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

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 17. 7.
2000.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 7. 2000

St 33/99 S-32782
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo nad dolžnikom Marinvest,
d.o.o., Izola, Tomažičeva 10, Izola, ki bo
dne 18. 10. 2000 ob 9. uri, v sobi št. 153,
tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v sobi št. 208/II tu-
kajšnjega sodišča med uradnimi urami za
stranke.

Upniki, ki bodo o predlagani prisilni po-
ravnavi glasovali pisno, naj poravnalnemu
senatu pošljejo glasovnico z originalnim
podpisom in žigom skupaj z dokazom, da je
vlogo podpisal zakoniti zastopnik oziroma
oseba, pooblaščena za zastopanje upnika.
Pri glasovanju se bodo upoštevale tiste pi-
sne glasovnice, ki bodo na senat prispele
najkasneje do konca glasovanja na naroku.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 7. 2000

St 103/2000 S-32783
To sodišče je s sklepom z dne 27. 6.

2000 pod opr. št. St 103/2000 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom Ci-
rej & Co., Trženje, d.o.o., Trubarjeva 45,
Ljubljana, matična številka 5840147, šifra
dejavnosti 51.190.

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.

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 (27. 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 se opozarja, 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 Željko Kranjc, odvetnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– RS, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava RS, Davčni urad Ljubljana, Dunajska
22, Ljubljana,

– Banka Domžale, d.d., Ljubljanska 62,
Domžale,

– Konto MIP, d.o.o., Levarjeva 5, Ljub-
ljana,

– Pivovarna Union, d.d., Pivovarniška 5,
Ljubljana,

– Irena Cierej, Levstikova 5, Ljubljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 27. 6. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 27. 6. 2000

St 89/99 S-32784
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

89/99 z dne 13. 7. 2000 zaključilo stečaj-
ni postopek nad Asya Trade, d.o.o., Do-
lenjska cesta 244, Ljubljana.

Po pravnomočnosti sklepa se navedeni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2000

St 15/99-137 S-32785
Narok za obravnavanje osnutka za glav-

no razdelitev – prva delitev v stečajnem po-
stopku nad dolžnikom Orby, obdelava ko-
vin, trgovina in storitve, d.o.o. – v steča-
ju, Alpska 43, Lesce, bo dne 5. 9. 2000
ob 8.30 v sobi št. 12 tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v času uradnih ur v stečaj-
ni pisarni soba št. 6 tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 7. 2000

St 13/2000-34 S-32786
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 13/2000 sklep v

skladu z določili 59. člena ZPPSL z dne
21. 6. 2000:

Potrdi se prisilna poravnava med dolžni-
kom: ESO Kiko, Kleparstvo, izolacije,
konstrukcije, d.o.o., Kajuhova 17/a, Šo-
štanj in njegovimi upniki, sprejeta na naro-
ku za prisilno poravnavo dne 21. 6. 2000.

Terjatve upnikov so bile razvrščene v šti-
ri razrede kot sledi:

Razred 1: sestavljajo obveznosti do do-
baviteljev, države in delavcev v višini
60,115.688,21 SIT. Za razred velja 80%
odpis terjatev, preostanek terjatev v višini
20% se poplača v roku 1 leta po potrjeni
prisilni poravnavi. Zmanjšane terjatve se od
dneva začetka postopka prisilne poravnave
do enoletnega roka za poplačila ne obre-
stujejo, v primeru morebitne zamude pri po-
plačilu terjatev tega razreda pa tečejo od
zapadlosti dalje zakonite zamudne obresti.

Razred 2: sestavljajo obveznosti do po-
sojilodajalcev v višni 42,024.923,08 SIT.
Terjatve tega razreda bodo poplačane v vi-
šini 100% v roku 5 let z moratorijem na
odplačilo glavnice za dobo 18 mesecev od
dneva potrditve prisilne poravnave, obrest-
na mera znaša T + 5% in teče od dneva
začetka postopka prisilne poravnave, od-
plačevanje z mesečnimi anuitetami.

Razred 3: predstavljajo dani predujemi za
posle v teku po 40. členu ZPPSL, zato nanje
sprejeta prisilna poravnava ne učinkuje.

Razred 4: predstavljajo obveznosti do
družbe Esotech, d.d., Velenje, v času po-
stopka prisilne poravnave po določbah čle-
na 43/V ZPPSL in se konvertira v stvarni
vložek z odložnim pogojem po členu 49.č/II
ZPPSL.

Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi ter seznam up-
nikov po razredih, katerih terjatve niso bile
prerekane, z navedbo ugotovljenih in zmanj-
šanih zneskov terjatev in rokov za njihovo
poplačilo, je sestavni del tega sklepa.

V tem postopku prisilne poravnave ni bi-
lo danih nobenih poroštev iz 4. točke dru-
gega odstavka 59. člena ZPPSL.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terja-
tve prerekane, če se naknadno ugotovijo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 6. 7. 2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 7. 2000

St 84/2000 S-32787
To sodišče je s sklepom St 84/2000

dne 18. 7. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom TST, podjetje za zunanjo
trgovino in turizem, d.o.o., Ljubljana, Tr-
žaška 2, matična številka 5574960.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Ve-
limir Malešič iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 18. 10. 2000 ob 11. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 7. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2000

St 146/2000 S-32788
To sodišče je s sklepom St 146/2000

dne 17. 7. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom TTT Export-import, tenis,
trgovina, turizem, d.o.o., Ljubljana, Dol-
gi most 6a, matična številka 5320801, ši-
fra dejavnosti 070129.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Bo-
ris Dolamič iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terja-
tve in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 11. 2000 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 7. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 2000

St 157/2000 S-32789
To sodišče je s sklepom St 157/2000

dne 18. 7. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Rotex, kovinsko predelo-
valno podjetje in trgovina na veliko,
d.o.o., Cesta 9. avgusta, Zagorje ob Sa-
vi, matična številka 5291801, šifra dejav-
nosti 11.311.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Iz-
tok Šubara, odvetnik iz Trbovelj.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 18. 10. 2000 ob 11.30, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 7. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2000

St 99/2000 S-32790
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom S Trade, d.o.o., Gumnišče
11, Škofljica, za dne 14. 9. 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 18. 7. 2000

St 44/2000 S-32791
To sodišče je s sklepom St 44/2000 dne

17. 7. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Gaby šport, podjetje za trgovi-
no, turizem in proizvodnjo, Ljubljana,
d.o.o., Kajakaška 29, Ljubljana, matična
številka 5288304, šifra dejavnosti 25.420.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Bo-
ris Dolamič iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 11. 2000 ob 11.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 7. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 2000

St 79/99 S-32792
To sodišče je s sklepom St 79/99 z dne

18. 7. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Šolarček, papirna galanterija,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 367, Ljublja-
na-Črnuče, matična št. 5718295, šifra de-
javnosti 51.190 ter nato z istim sklepom ta
postopek zaključilo.

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

Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi. O pritožbi, ki se vloži
pri tem sodišču, odloča Višje sodišče v Ljub-
ljani. Pritožba ne zadrži izvršitve tega sklepa.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2000

St 56/2000 S-32793
To sodišče je s sklepom opr. št. St

56/2000 z dne 14. 7. 2000 odločilo, da
se stečajni postopek nad dolžnikom Alfa –
promet z nepremičninami, ekonomski
consulting in turizem, d.o.o., Koper, Pri-
staniška 2, Koper, matična številka
5613329, šifra dejavnosti 70.310, začne
in takoj zaključi ter po pravnomočnosti skle-
pa odredilo izbris družbe iz sodnega regi-
stra tukajšnjega sodišča.

Zoper sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni po tej objavi sklepa.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 7. 2000

St 48/2000 S-32794
Na podlagi sklepa tukajšnjega sodišča

opr. št. St 48/2000 z dne19. 7. 2000 se
nad dolžnikom Tokis, proizvodnja organ-

skih kislin in soli, d.o.o., Ilirska Bistrica,
Vojkov drevored 14, matična številka
5455367, šifra dejavnosti 24.140, začne
stečajni postopek.

Za stečajnega upravitelja se določi odvet-
nik Brane Gorše, Cigaletova 7, Ljubljana.

Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh iz-
vodih in s priloženimi dokazi prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica.

Dolžnike pozivamo da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.

Narok za preizkusu terjatev bo dne
8. 11. 2000 ob 9. uri v sobi št. 153/I tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic je bil nabit na sodno desko tukajš-
njega sodišča dne 19. 7. 2000.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 7. 2000

St 29/2000 S-32795
Na podlagi sklepa tukajšnjega sodišča

opr. št. St 29/00 z dne 19. 7. 2000 se nad
dolžnikom Ingen, Gradbeni inženiring,
d.o.o., Piran, Fornače št. 33, Piran, ma-
tična številka 5513901, šifra dejavnosti
11.040, začne stečajni postopek.

Za stečajnega upravitelja se določi odvet-
nik Brane Gorše, Cigaletova 7, Ljubljana.

Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh iz-
vodih in s priloženimi dokazi prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica.

Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove stečajnega dolžnika.

Narok za preizkus terjatev bo dne 8. 11.
2000 ob 10. uri, v sobi št. 153/I tukajšnje-
ga sodišča.

Oklic je bil nabit na sodno desko tukajš-
njega sodišča dne 19. 7. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2000

St 54/99-20 S-32882
To sodišče je s sklepom St 54/99 dne

20. 7. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom ALPOMA, Borzno posredniška
družba, d.d., Domžale, Ljubljanska 47,
Domžale, matična številka: 5779570, šifra
dejavnosti 65.230.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Su-
zana Gale Robežnik, odvetniška pisarna
Razdrih, Celovška 30, Ljubljana.

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

Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi listinami in kolkova-
ne s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 10. 2000 ob 10.15, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 7. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2000
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St 26/99-28 S-32883
Poravnalni senat tega sodišča je s skle-

pom, ki je postal pravnomočen dne 7. 7.
2000, potrdil prisilno poravnavo dolžnika
INDIP, Proizvodnja oblačil in dežnikov,
d.d., Industrijska št. 2, Lendava.

I. Potrdi se prisilna poravnava.
II. Terjatve upnikov so razvrščene v pet

razredov, in sicer v razred A, B, C, D in E.
1. V razred A so razvrščene terjatve iz

naslova obveznosti do strateških dobavite-
ljev, ki se poplačajo v višini 100% njihove
vrednosti z letno obrestno mero TOM v pe-
tih letih po pravnomočnosti prisilne porav-
nave, pri čemer je izplačilo v štirih enakih
obrokih, prvi obrok pa zapade v dveh letih
po pravnomočnosti prisilne poravnave.
Obresti tečejo od 1. 1. 2000 dalje.

2. V razredu B so razvrščene terjatve iz
naslova obveznosti do drugih dobaviteljev,
ki se poplačajo v denarju v višini 20% njiho-
ve vrednosti v enem letu po pravnomočno-
sti prisilne poravnave z letno obrestno mero
v višini TOM. Obresti tečejo od 1. 1. 2000
dalje.

3. V razredu C so razvrščene terjatve pri
dolžniku zaposlenih delavcev in upnikov, ki so
svoje terjatve konventirali v stvarne vložke.

4. V razredu D so razvrščene terjatve
ločitvenih in priviligiranih upnikov, ki so take
terjatve konventirali v stvarne vložke.

5. V razredu E so razvrščene terjatve lo-
čitvenih upnikov in priviligiranih upnikov, za
katere se tudi po potrditvi prisilne poravna-
ve, položaj ne spremeni.

III. Seznam upnikov iz posameznega raz-
reda, katerih terjatve niso bile prerekane, z
navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov
terjatev in rokov za njihovo poplačilo je pri-
loga k sklepu in je sestavni del tega sklepa.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 7. 2000

St 4/2000 S-33021
To sodišče je na podlagi sklepa opr. št.

St 4/2000 z dne 20. 6. 2000, ustavilo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Mesnina Klavniško predelovalna zadru-
ga, z.b.o., Otiški vrh 168, Šentjanž pri
Dravogradu, ki je bil začet s sklepom tega
sodišča opr. št. St 2/2000, z dne 14. 3.
2000.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 7. 2000

St 52/2000 S-33022
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom SEDEA, d.o.o., Ljubljana,
Stegne 25a za dne 12. 9. 2000 ob 12.30
v sobi 368/III tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2000

St 162/2000 S-33023
To sodišče je s sklepom z dne 30. 6.

2000 pod opr. št. ST 162/2000 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
ELAN, družba za ustanavljanje, financi-

ranje in upravljanje z drugimi družbami,
d.d., Dunajska 160, Ljubljana, matična
številka 5048770, šifra dejavnosti 74.150.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča poziva-
mo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazii v 30 dneh po
objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve, kol-
kovane s predpisano sodno 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 (30. 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 se opozarja, 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 Štefan Veren iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– SKI MAR, d.o.o., Dunajska 160, Ljub-
ljana,

– Slovenska razvojna družba, d.d., Du-
najska 160, Ljubljana,

– Elan International Ges.m.b.H., Kaert-
nerstrasse 48, 9586 Fuernitz/Brnca, Av-
strija,

– Elan Sportartikelerzeugungs Und Han-
delsgesellschaft, m.b.H., Kaertnerstrasse
48, Fuernitz/Brnca, Avstrija,

– Gradbinec, d.d., Nazorjeva ulica 1,
Kranj.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 30. 6. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2000

Razpisi
 delovnih mest

Št. 111-8/00-0515 Ob-32775
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 23. člena zakona o držav-

nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94 in
59/99):

a)
– 1 prosto mesto vodje okrožnega dr-

žavnega tožilstva na Okrožnem držav-
nem tožilstvu v Kranju,

– 1 prosto mesto vodje okrožnega dr-
žavnega tožilstva na Okrožnem držav-
nem tožilstvu v Novem mestu.

Razpisni pogoji:
K I/a

V skladu z drugim odstavkom 56. člena
zakona o državnem tožilstvu je za vodjo
okrožnega državnega tožilstva lahko postav-
ljen državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za
okrožnega državnega tožilca.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 30 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-32923
Zdravstveni dom Koper, Svet zavoda raz-

pisuje delovno mesto

strokovnega vodje zavoda.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še na-
slednje posebne pogoje:

– da ima univerzitetno strokovno izobraz-
bo medicinske smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da aktivno obvlada slovenski in italijan-

ski jezik.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo

štirih let.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o

izpolnjevanju razpisnih pogojev v roku 14
dni po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni
dom Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper,
z oznako na ovojnici »Prijava na razpis«.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obve-
ščeni v 30 dneh po objavi razpisa.

Zdravstveni dom Koper

Št. 51 Ob-32924
Razpisna komisija Upravnega odbora

Študentske organizacije Univerze v Maribo-
ru Fakultete za organizacijske vede Kranj
na podlagi 49. člena pravilnika o delovanju
Študentske organizacije Univerze v Maribo-
ru Fakultete za organizacijske vede Kranj in
2. člena pravilnika o postopku imenovanja
in razrešitvi Poslovodnega organa ŠO FOV
razpisuje delovno mesto

vodje strokovnih služb.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

1. univerzitetna izobrazba organizacijske
smeri;

2. eno leto delovnih izkušenj na mestu s
podobnimi odgovornostmi in pooblastili;

3. poznavanje študentske organizirano-
sti.

Mandat vodje strokovnih služb traja štiri
leta.

K prijavi naj kandidati predložijo program
dela in videnje delovanja ŠO FOV, življenje-
pis in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter
jih v roku 8 dni po objavi razpisa pošljejo na
naslov: ŠO FOV, Kidričeva 55a, 4000 Kranj
s pripisom »ne odpiraj – razpisna komisija«.

Kandidati bodo obveščeni o izboru v 15.
dneh po poteku roka za prijavo.

  Študentska organizacija Univerze
v Mariboru

    Fakultete za organizacijske vede
Kranj

Št. 247/00 Ob-33010
OŠ Leskovec pri Krškem, Pionirska 4,

Leskovec pri Krškem, za šolsko leto



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 66-67 / 28. 7. 2000 / Stran 6177

2000/2001 razpisujemo naslednja prosta
delovna mesta:

1. Za nedoločen čas s polnim delovnim
časom:

– 1 profesorja slovenskega jezika,
– 1 profesorja tehnične vzgoje,
– 3 profesorje razrednega pouka –

poučevanje učencev Romov.
2. Za določen čas s polnim delovnim ča-

som:
– 2 profesorja razrednega pouka – na-

domeščanje začasno odsotnih učiteljic,
– 1 profesorja športne vzgoje – za in-

dividualno in skupinsko pomoč učencem
– 1 vzgojiteljico predšolskih otrok,
– 1 socialno delavko – pomoč za

učence Rome,
– 1 pomočnico vzgojiteljice predšol-

skih otrok.
3. Delovno mesto s krajšim delovnim ča-

som:
– 1 profesorja razrednega pouka –

delo v podaljšanem bivanju na podruž-
nični šoli,

– 2 pomočnici vzgojiteljice predšol-
skih otrok.

kandidati morajo izpolnjevati z zakonom
določene pogoje.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v osmih dneh po objavi razpisa na
naš naslov s pripisom “razpis”.

Začetek dela je 1. 9. 2000. Odgovore
bomo poslali v zakonitem roku.

Osnovna šola Leskovec pri Krškem

Št. 111-2/00-0515 Ob-33011
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sod-

niški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96
in 24/98):

a)  – 1 prosto mesto okrožnega sod-
nika na Okrožnem sodišču v Celju,

– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Kopru,

– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Ljubljani,

– 3 prosta mesta okrožnh sodnikov
na Okrožnem sodišču v Mariboru,

– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Delovnem sodišču v Kopru;

b)  – 1 prosto mesto okrajnega sod-
nika na Okrajnem sodišču v Domžalah,

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Kranju,

– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Ljubljani,

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Škofji Loki.

II. na podlagi 103. člena zakona o sod-
niški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96
in 24/98):

a)  – 1 prosto mesto okrajnega sodni-
ka na Okrajnem sodišču na Vrhniki.

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

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/b, K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-

niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančiečva 3, 30 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Ob-32729
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona in telefaksa: Občina Hrpelje–Kozina,
Hrpelje, Reška cesta 14, Kozina, tel.
05/68-00-150 telefaks: 05/68-00-180.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izgradnja ko-
munalne infrastrukture v obrtno indu-
strijski  coni Hrpelje.

Ocenjena vrednost: 150,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Hrpelje.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naro-

čila gradbenih del: september–oktober 2000.
5. Morebitne druge informacije: predvi-

deni rok izgradnje je 6 mesecev.
6. Financiranje: proračun Občine Hrpe-

lje-Kozina.
Občina Hrpelje-Kozina

Št. 407-0068/2000 Ob-32851
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

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

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija objekta in
podstrešja ter protipotresna sanacija ob-
jekta Fakultete za farmacijo Univerze v
Ljubljani, Aškerčeva 7 v Ljubljani, oce-
njena vrednost del je 650,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Ljubljana, Aškerčeva 7.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del: 15. 11. 2000.
5.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 407-0069/2000 Ob-32852
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

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

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija objekta in
izgradnja prizidka za Visoko zdravstve-
no šolo Univerze v Mariboru, ocenjena
vrednost del je 550,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Maribor, Žitna ulica 15.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del: 20. 12. 2000.
5.

Ministrstvo za šolstvo in šport

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. 403-1/00 Ob-32861
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Žu-

pančičeva 3, 1502 Ljubljana, telefaks:
214-584.

2. Predmet naročila: vzdrževanje in
uvajanje programske opreme MFERAC,
izobraževanje uporabnikov in upravlja-
nje sistema.

Ocenjena vrednost naročila:
500,000.000 SIT.

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

ročila storitev: 31. 10. 2000.
5. Predstavnica naročnika: Nada Tavzes.

Ministrstvo za finance

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

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

Popravek

Ob-33123
V javnem razpisu za strojno in program-

sko opremo za zrakoplovne stacionarne te-
lekomunikacije – AMHS objavljenem v Urad-
nem listu RS št. 65 z dne 21. 7. 2000 Št.
220-0003/00, Ob-32533, se 5. točka pra-
vilno glasi:

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 3. 2001.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

Št. 362-17/00-0404 Ob-32796
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/21-995.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Občina Krško, CKŽ
14, Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: nakup nezasedenih stanovanj.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj lahko ponudi eno stanovanje ali več.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Krško, Oddelek za gospodarske dejav-
nosti, Cesta krških žrtev 14.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 19% DDV (950
SIT), kar znaša skupaj 5.950 SIT, na ŽR
Občine Krško št. 51600-630-8013042.

Ponudba mora veljati najmanj 60 dni.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: 21. 8. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predlo-

žiti ponudbe: Občina Krško, Oddelek za gos-
podarske dejavnosti, Cesta krških žrtev 14.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 8. 2000 ob 10.30.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 9. 2000.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: opredeljeni so v razpisni doku-
mentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 60-dnevni rok plačila.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. 8. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opre-
deljeni so 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 za “nakup nezasedenih stano-
vanj v Občini Krško” in št. objave v Ur. l. RS.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen
naslov pošiljatelja.

Kontaktna oseba na strani naročnika je
Stanislava Preskar, tel. 0608/22-771, faks
0608/21-995.

16., 17.
Občina Krško

Ob-32797
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, 061/29-12921.

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

3. (a) Kraj dobave: skladišče Zalog, Kri-
va pot 38.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: rezervni deli in oprema
SV naprav:

Št. Material Količina/ca.
1. Hidravlični kretniški pogon

z ležajnimi deli za
navadno kretnico (pritrdilno
garnituro in drogovjem), ter
kabelskim razdelilcem s
priključno letvico: Tip L 700 H
brez ročic ali Tip 26 kosov
A7545 z ročicami

2. Magnetni tirni kontakt MTK BsSK
9684/A 172 35 kosov

3. Števno mesto SK 30 komplet 10 kosov
4. Diagnostika CPr 4 kosi
5. Tirni magnet AS naprav

1000/2000 Hz, s
pritrdilnim priborom 50 kosov

6. Tirni magnet AS naprav 500 HZ
s pritrdilnim priborom 25 kosov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevane-
ga blaga, za katere dele oziroma skupine:
ponudniki morajo oddati ponudbe po posa-
meznih pozicijah razpisa.

(č) Ocenjena vrednost naročila z
DDV-jem: 103,000.000 SIT.

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

naročilo se oddaja po pozicijah:
– poz. 1 38,000.000 SIT,
– poz. 2 21,000.000 SIT,
– poz. 3 14,000.000 SIT,
– poz. 4 4,000.000 SIT,
– poz. 5 17,000.000 SIT,
– poz. 6. 9,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: 30.

10. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 10. 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/I, Ljubljana, soba
št. 11, Dare Cerar.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure do 8. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 40.000 SIT, virman na žiro
račun št. 50100-601-5014744 pri NLB
Ljubljana (domači ponudniki) 200 EUR
50100-620-133-900-7100-59383/4 pri
NLB Ljubljana (tuji ponudniki).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 8. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: v tajništvu Službe za mate-
rialno poslovanje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 8. 2000 ob 11. uri v Službi za materialno
poslovanje Ljubljana, sejna soba, Trg OF 6/1.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% raz-
pisane vrednosti, z veljavnostjo do 1. 12.
2000.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: vse pravne ob-
like.

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

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

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

1. najnižja cena blaga – 80 točk,
2. reference pri prejšnjih dobavah za

razpisano blago – 10 točk,
3. zagotovljen servis in rezervni deli –

10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: komercialna in tehnična vprašanja, faks
061/29-12921 “SV naprave”.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d.

Ob-32798
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., kon-
taktna oseba je Romana Georgijevič, Ul.
15. maja 4, Koper, telefaks
066/639-5728.

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

3. (a) Kraj dobave: fco Komunala Koper,
dvorišče avtoparka.

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

– 60 kosov plastičnih zabojnikov za
odpadke, volumna 240 l,

– 369 kosov plastičnih zabojnikov za
odpadke, volumna 1100 l,

– 40 kosov plastičnih zabojnikov za
odpadke, volumna 120 l,

– 2.200 kosov plastične posode – bio
boy za odpadke, volumna 10 l.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
bavlja se plastične zabojnike in posode, ki
tvorijo en sklop.

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska vrednost celotnega naročila znaša
16,000.000 SIT brez DDV.

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

cesivna dobava.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Koper, d.o.o.-s.r.l., tajništvo, Ul. 15.
maja 4, Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 8. 8. 2000 za
11.900 SIT vključno z DDV.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je potrebno virman-
sko nakazati na žiro račun Komunale Ko-
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per, d.o.o.-s.r.l., na številko
51400-601-10953 pri Agenciji za plačilni
promet Koper in zraven navesti davčno šte-
vilko in če je ponudnik davčni zavezanec.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
18. 8. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.,
tajništvo, Ul. 15. maja 4, 6000 Koper.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “ponudba – ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 2000 ob
11. uri na naslovu: Komunala Koper,
d.o.o.-s.r.l., upravna stavba – sejna soba,
odpiranje vodi Danica Škerbec, dipl. inž.
kem., Ul. 15. maja 4, Koper.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe (ve-
lja za vse ponudnike).

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih
del (velja za izbranega ponudnika).

Garancija za vrnitev predplačila (velja za
izbranega ponudnika, če želi avansno plači-
lo) in ostalo navedeno v razpisni dokumen-
taciji.

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: naročnik skle-
ne pogodbo z nosilcem ponudbe.

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

a) registracijo podjetja oziroma potrdilo
o vpisu v sodni register samostojnih podjet-
nikov,

b) razne izjave, ki so priložene razpisni
dokumentaciji,

c) potrdilo pristojnih organov, da ima po-
ravnane obveznosti iz davkov, taks in drugih
dajatev,

d) ostali dokumenti, ki so navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 30. 9. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri oce-
njevanju bodo kot merila upoštevana: cena,
plačilni pogoji in reference, ki bodo specifi-
cirana v razpisni dokumentaciji, ne bodo pa
upoštevane preference za domače ponud-
nike.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu pod št. 1.

16., 17.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Ob-32815
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, 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: Dom starejših obča-
nov Novo mesto.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža opre-
me kuhnje.

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

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

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

tober 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 11. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
starejših občanov Novo mesto, Šmihel 1,
Novo mesto, kontaktna oseba: Lojzka Po-
trč, direktorica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 8. 8. 2000.

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

predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
29. 8. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom starejših občanov No-
vo mesto, Šmihel 1, Novo mesto.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”,
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in z navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis – oprema kuhinje DSO
Novo mesto”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 8. 2000 ob
11. uri v prostorih Doma starejših občanov
Novo mesto, Šmihel 1, Novo mesto.

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 (29. 8. 2000 do 11. 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. 332-04-17/00 Ob-32816
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, telefaks
01/478-5579.

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

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

trebno dobaviti: živila za Oddelek za or-
ganizirano prehrano po specifikaciji iz
razpisne dokumentacije.

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

Točke specifikacije so:
I.a. mleko in mlečni izdelki,
I.b. jajca,
III. maščobna živila,
IV. a. kruh,
IV.b. testenine, žitarice in moka,
IV.c. sladice,
IV.č. zmrznjeno testo,
V.a. sveža zelenjava,
V.b. zmrznjena zelenjava,
V.c. sveže in suho sadje,
V.č. vložena zelenjava in sadje,
VI.a. kava, čaji in servirni sladkor,
VI.b. sladila,
VI.c. koncentrati,
VI.č. začimbe,
VI.d. pivo,
VI.e. vino,
Vi.f. žgane pijače,
VI.g.  gazirane brezalkoholne pijače,
VI.h. negazirane brezalkohone pijače.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

93,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 1.

11. 2000, postopno (dnevne, tedenske do-
bave).

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 10. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, Ljubljana, kontaktna oseba je Ro-
mana Zajc ali Mojca Gregorič, s pooblasti-
lom za dvig razpisne dokumentacije,
telefaks 01/478-55-79, informacije po te-
lefonu 01/478-52-40, Tatjana Kozole, vsak
delovni dan od 8.30 do 10. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 8. 2000,
vsak delovni dan od 8.30 do 10. ure.

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

predložiti ponudbe: 6. 9. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 9. 2000 ob 10. uri v sejni sobi na naslo-
vu: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27a, Ljubljana.
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9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kolikor se bo ponudnik javil na več
točk, katerih skupna ocenjena vrednost jav-
nega razpisa presega 25,000.000 SIT, mo-
ra ponudnik k ponudbi kot finančno zavaro-
vanje za resnost ponudbe priložiti bančno
garancijo, po vzorcu iz razpisne dokumenta-
cije v višini 10% od ocenjene vrednosti jav-
nega razpisa po točkah, za katere bo oddal
ponudbo z veljavnostjo do vključno datuma
veljavnosti ponudbe, to je najmanj do 5. 12.
2000. Kolikor se bo ponudnik javil na več
točk, katerih skupna ocenjena vrednost jav-
nega razpisa ne presega 25,000.000 SIT,
mora ponudnik k ponudbi kot finančno zava-
rovanje za resnost ponudbe priložiti akceptni
nalog s pooblastilom za vnovčenje v višini
10% od ocenjene vrednosti javnega razpisa
po točkah, za katere bo oddal ponudbo z
veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti
ponudbe, to je najmanj do 5. 12. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili po-
sebnih razpisnih pogojev.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa
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. 12. 2000.

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

1. usposobljenost in sposobnost po-
nudnika za realizacijo razpisanih del (0–45
točk),

– 2. plačilni pogoji (0,2 točki za vsak
dan daljši plačilni rok od zahtevanega, ven-
dar največ za 60 dni),

3. dobavni rok za urgentna naročila
(5 točk za dobavni rok v 1 uri, 3 točke za
dobavni rok v 2 urah),

4. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (3 točke).

Pri vrednotenju po točkah od 1 do 4
se upošteva vplivnostni faktor 0,4.

5. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-
godnejši.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa do 11. 10. 2000.

16., 17.
Vlada Republike Slovenije,
Servis skupnih služb vlade

Št. 34405-8/00 Ob-32872
1. Naročnik: Jamstveni in preživninski

sklad Republike Slovenije, Kotnikova 28,
Ljubljana.

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

3. (a) Kraj dobave: Jamstveni in preživ-
ninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova
28, Ljubljana, soba 229.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: predmet javnega naročila sta ra-
čunalnik namenjen grafični in multime-
dijski obdelavi ter podatkovni strežnik.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,700.000 SIT (z vključenim DDV).

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

– računalnik namenjen grafični in multi-
medijski obdelavi: 700.000 SIT (z vključe-
nim DDV),

– podatkovni strežnik: 8,000.000 SIT (z
vključenim DDV).

4. Datum dobave: 60 dni po podpisu
pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 12. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jam-
stveni in preživninski sklad Republike Slo-
venije, Kotnikova 28, Ljubljana, soba 229,
tel.: 01-172-09 90, faks: 01/172-09-91

(b) Datum, do katerega je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: 10. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 5.000 SIT. Plačilo se izvrši
na žiro račun št. 50101-654-49542.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 9. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Jamstveni in preživninski
sklad Republike Slovenije, Kotnikova 28,
Ljubljana, soba 229.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 9. 2000 ob 10. uri, Jamstveni in preživ-
ninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova
28, Ljubljana, soba 416.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 2% od vrednosti blaga. Ban-
čna garancija za resnost ponudbe mora biti
veljavna vsaj 10 dni več od roka za veljav-
nost ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja (prvi od-
stavek 3. člena pogodbe): plačilo za dobav-
ljeno opremo bo izvršeno v najmanj 60 dneh
po podpisu dobavnice in prejemu prodajal-
čeve fakture.

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

12.
13. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 12. 9. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila:
– cena od 0 do 8 točk,
– dosedanje izkušnje in reference na po-

dročju predmeta tega javnega razpisa od 0
do 3 točke,

– plačilni in ostali komercialni pogoji ter
ugodnosti od 0 do 3 točke,

– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik od 0
do 2 točki,

– dobavni rok od 0 do 4 točke,
– kvaliteta in celovitost ponudbe od 0 do

2 točki.
14. Morebitne druge informacije o naroči-

lu dobijo potencialni ponudniki pri naročniku.
Jamstveni in preživninski sklad RS

Ob-32873
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovensko mladinsko gledališče, Vil-
harjeva 11, 1000 Ljubljana; 01/433-50-25.

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

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

trebno dobaviti: reflektorji z opremo in
dodatki:

1) PC reflektor 1000/1200 z opre-
mo in dodatki,

2) Profilni zoom reflektor 575 W z
opremo in dodatki,

3) Konstrukcija za obešanje reflektor-
jev,

4) Efekt reflektor Svoboda (9 enot v
enem setu),

5) Rezervne žarnice za efekt reflektor
Svoboda,

6) Efekt reflektor Moving head 575
W z opremo in dodatki.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
12,600.000 SIT.

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

1) 2,800.000 SIT,
2) 3,400.000 SIT,
3) 2,300.000 SIT,
4) 1,000.000 SIT,
5) 100.000 SIT,
6) 3,000.000 SIT.

4. Datum dobave: september 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
vensko mladinsko gledališče, Vilharjeva 11,
II. nadstropje, Ljubljana, pri kontaktni osebi
Lidiji Čeferin, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 8. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na številko ŽR:
50102-603-48774.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 8. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Slovensko mladinsko  gle-
dališče, Vilharjeva 11, 1000 Ljubljana. Po-
nudniki morajo predložiti svojo ponudbo na
naslov naročnika v zaprti in žigosani ovojnici
z oznako »Javni razpis – ponudba za doba-
vo – Ne odpiraj«.

8. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
16. 8. 2000 ob 12. uri v upravi Slovenske-
ga mladinskega gledališča na Vilharjevi 11,
II. nadstropje. Predstavniki ponudnikov, ki
se bodo udeležili odpiranja ponudb, mora-
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jo predložiti podpisano in žigosano poo-
blastilo za zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bianco menica v višini 5% orien-
tacijske vrednosti naročila in menična izjava
s klavzulo »brez protesta« kot finančno za-
varovanje za resnost ponudbe.

10. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: proračunska sredstva.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati

ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravne osebe d.o.o., d.d., k.d., d.n.o., s.p..
Podrobnejša navodila so navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. 8. 2000 po
11. uri.

14. Merila za dodelitev naročila: natančno
so navedena v razpisni dokumentaciji in so
skladna z 21. členom ZJN. Merila so:

– ponudbena vrednost posameznih po-
stavk – 60%,

– kakovost dobave – 40%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: zahteve za vsebino ponudbe so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

Slovensko mladinsko gledališče

Št. 404-08-239/2000 Ob-32874

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva
ploščad 25, Ljubljana, faks
061/131-81-64.

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

3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
Ministrstva za obrambo, Miheličeva ul., Ljub-
ljana – Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti in ocenjena vrednost naro-
čila: alpinistična športna oprema; oce-
njena vrednost 18,5 mio SIT.

1. SKUPINA vrednost 5,2 MIO SIT
poz artikel EM količina

1 ČEVLJI PLEZALNI par 20
2 COPATI ZA ŠPORTNO PLEZANJE par 6
3 DEREZE ZA SMUČARSKE ČEVLJE (AVTOMAT.) par 15
4 GARNITURA ALPINISTIČNA – KPL METULJEV kpl 5
5 GARNITURA ALPINISTIČNA – KPL ZATIČEV kpl 30
6 KLADIVO ALPINISTIČNO kos 20
7 KOŽA ZA SMUČI par 70
8 KOŽA ZA SMUČI VODOODBOJNA par 6
9 NABIJAČ ZA SVEDROVCE kos 6
10 NAHRBTNIK 40 L kos 10
11 NAPRAVA LAVINSKA ŽOLNA kos 20
12 OČALA SNEŽNA kos 25
13 PODLOGA TERENSKA kos 20
14 POSODA ZA KUHANJE ALPINISTIČNA KOMPLET kpl 20
15 ŠOTOR IGLU ZA 2 OSEBI kos 3
16 ŠOTOR IGLU ZA 3 OSEBE kos 7
17 STREME ALPINISTIČNO kos 50
18 VIŠINOMER kos 10
19 VPONKA OVALNA kos 40
20 VREČA BIVAK ZA DVA, GORETEX kos 30
21 VREČA ZA VRV kos 10
2. SKUPINA vrednost 4,9 MIO SIT
22 ČEVLJI TURNI par 50
23 JERMENČKI VARNOSTNI ZA SMUČI par 40
24 PALICE TELESKOPSKE par 25
25 SMUČI BREZ VEZI ZA TURNO SMUKO par 40
26 SRENAČI par 40
27 VEZI ZA TURNO SMUKO par 40
28 TOK ZA KLADIVO kos 50
29 KUHALNIK BENCINSKI kos 20
3. SKUPINA vrednost 4,8 MIO SIT
30 CEPIN NA KLADIVO kos 20
31 KARABIN (ZAPENJALO) NERJAVEČE kos 42
32 LOPATA LAVINSKA kos 15
33 LOPATA LAVINSKA Z DINAMOMETROM kos 10
34 PAS PLEZALNI ENODELNI kos 100
35 GURTNA (NAJLONSKI CEVASTI TRAK NA M) m 150
36 VRV BIKOLOR fi 9 mm 2X50 m kpl 15
37 VRV PLEZALNA 50 M kos 30
38 VRV POMOŽNA fi 7 mm m 1000
39 VRV POMOŽNA fi 8 mm m 1000
40 VRV STATIČNA fi 11 mm m 1600
4. SKUPINA vrednost 2,8 MIO SIT
41 ČELADA ALPINISTIČNA kos 50
42 CEV ZAŠČITA ZA PLEZALNO VRV kos 10
43 GARNITURA ALPINISTIČNA (vponka-trak-vponka) kpl 100
44 GURTNA 120 cm kos 100
45 GURTNA 60 cm kos 75
46 GURTNA 80 cm kos 75
47 PRIŽEMA PRSNA kos 30
48 PRIŽEMA ROČNA kos 30
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49 SAMOVAROVALNI KOMPLET ZA FERATE kos 50
50 ŠKRIPČEK REŠEVALNI ZA BLOK kos 20
51 SVETILKA ČELNA ZOOM kos 20
52 SVETILKA ČELNA ZOOM AKU kos 6
53 VPONKA ZA FERATE kos 100
54 VRVNA ZAVORA (SPUŠČEK) kos 30
5. SKUPINA vrednost 0,8 MIO SIT
55 ČEVLJI TURNI LAHKI par 6
56 PALICE SMUČARSKE Z DEREZICAMI par 8
57 SMUČI ZA RALLY par 6
58 VEZI ZA RALLY par 6

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naroč-
nik se lahko poteguje za vsako posamezno
skupino opreme, za več skupin ali za vse
skupine.

Upoštevane bodo le ponudbe, kjer bo-
do v okviru posamezne skupine ponujeni
vsi navedeni artikli.

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

kasneje do 30. 11. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, kontaktna oseba Boštjan Pur-
kat, tel 061/171-25-85, soba št. 564, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati) 5.000
SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova
in št. javnega razpisa MORS BO 38/2000)
na žiro račun št. 50100-637-55216.

Prevzem razpisne dokumenacije je lah-
ko osebno ali po pošti. Pred tem je potreb-
no predložiti:

– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora na-
slednje podatke: navedbo polnega naslova
ponudnika, davčno številko, št. javnega raz-
pisa, sklic na številko) ter

– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 6. 9. 2000 do
15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
MORS BO 38/2000 – alpinistična športna
oprema”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 2000 ob
9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba št.
564.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancije niso zahtevane.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila najmanj 30
dni od uradnega prejema računa.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: komisija bo sposobnost ponu-
dnikov ocenjevala z naslednjimi izločilnimi
kriteriji:

– da ima registracijo za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet razpisa ali priglasitve-
ni list,

– da ima odločbo o izpolnjevanju z zako-
nom določenih pogojev za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet javnega razpisa ali
obrtno dovoljenje,

– da je priložil BON1 in BON2 ali BON3
ali napoved za odmero davka z bilanco sta-
nja in bilanco uspeha za l. 1999,

– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

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

– da so ponudbi priložene vse zahteva-
ne ostale izjave in navedeni podatki (izpol-
njeno povabilo k oddaji ponudbe, izjava po-
nudnika po stanju na dan oddaje ponudbe,
izjava ponudnika o soglašanju s pogoji raz-
pisa, izjava ponudnika o poravnavi obvezno-
sti, potrditev veljavnosti ponudbe in roka
plačila, potrditev skrajnega dobavnega ro-
ka, navedba cen za prijavljene skupine –
ponudbe, podpisan in požigosan vzorec po-
godbe, prospekti in katalogi v slovenskem
oziroma angleškem jeziku).

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku, ki je dolo-
čen za oddajo ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža
in način uporabe meril (21. člen ZJN):
ocenjevalna merila, ki bodo uporabljena
pri izbiri ponudnikov: komisija bo pri oce-
njevanju za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika upoštevala samo tiste ponudnike, ki
bodo izpolnili vse zahtevane izločilne kri-
terije.

Komisija bo ocenila ponudbe za vsako
razpisano skupino artiklov posebej na osno-
vi naslednjih meril z vrednostmi:

Ocenjevalni kriterij Uteži

Cena 80
Dobavni rok 20
Skupaj 100

Izračun števila točk:
Cena – ponudnik z najnižjo ponujeno

ceno za skupino bo prejel 80 točk, ostali pa
v skladu z naslednjim izračunom: 80 x (naj-
nižja ponujena cena/ponujena cena).

Dobavni rok – ponudnik z najkrajšim do-
bavnim rokom za skupino bo prejel 20 točk,
ostali pa v skladu z naslednjim izračunom:
20 x (najkrajši ponujeni dobavni rok/ponu-
jeni dobavni rok).

Naročnik bo s sklepom izbral ponudni-
ka, ki bo dosegel največje skupno število
točk za posamezno skupino.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kardelje-
va pl. 24, kont. oseba Marjeta Bartol, tel.
061/171-2340, faks 131-90-35.

16., 17.
Ministrstvo za obrambo

Št. 101-9/00 Ob-32891
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala, d.o.o., Izo-
la, Verdijeva 1, Izola, tel. 066/600-180,
faks 066/647-371.

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

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

trebno dobaviti: nadgradnjo za kompakti-
ranje in prevoz gospodinjskih odpadkov
na šasijo IVECO 120 E 18.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

8,500.000 SIT brez DDV.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

navede ponudnik v ponudbi.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunala, d.o.o., Izola, Verdi-
jeva 1, Izola, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 10. 8. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 11.900 SIT je treba
nakazati na žiro račun št.
51430-601-11186 pri APP Izola, ob dvigu
dokumentacije je treba predložiti dokazilo o
plačilu, davčno številko ter izjavo ali je davč-
ni zavezanec.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 18. 8. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Komunala,
d.o.o., Izola, Verdijeva 1, 6310 Izola.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo na sedežu podjetja:
Javno podjetje Komunala, d.o.o., Izola, Ver-
dijeva 1, Izola, dne 21. 8. 2000 ob 11. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe (5%
od ponudbene cene).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji plačila bo-
do dokončno oblikovani v pogodbi.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registracija podjetja oziroma potrdilo o vpi-
su v register samostojnih podjetnikov; do-
kazilo, da ni v postopku prisilne poravnave,
stečajnem postopku ali v likvidacijskem po-
stopku; potrdilo, da ima poravnane obvez-
nosti iz naslova davkov, taks in drugih daja-
tev; razne izjave, ki so priložene razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 19. 10. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): osnov-
na merila za izbor so: ponujena cena, plačil-
ni pogoji, dobavni rok, čas odziva, dobava
rezervnih delov, garancijski rok, sposobnost
stiskanja odpadkov v kesonu, odkup nad-
gradnje, debelina korita.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: sklep o izbiri ponudnika prejmejo po-
nudniki v roku 7 dni po izbiri.

16., 17.
Javno podjetje Komunala d.o.o. Izola

Št. 799-03/31-00-6-640 Ob-32892
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za prestajanje kazni zapora
Koper, Obrtne delavnice Emboplast Koper,
Destradijev trg 11, Koper, faks
066/274-922.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo se odda z
javnim razpisom izbire izvajalca brez omeji-
tev.

3. (a) Kraj dobave: Zavod za prestajanje
kazni zapora Koper-Obrtne delavnice Em-
boplast Koper, Destradijev trg 11, Koper.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izbor najugodnejšega do-
bavitelja hidravličnega stroja za brizga-
nje termoplastov z mikroprocesorskim
krmiljenjem stroja – 1 kos.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
13,500.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 15.

12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 12. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za prestajanje kazni zapora Koper-Obrt-
ne delavnice Emboplast Koper, Destradijev
trg 11, Koper. Dvig dokumentacije je mo-
žen v tajništvu ob delavnikih od ponedeljka
do petka med 8. in 14. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 22. 8. 2000 do
14. ure.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: ponudniki lahko
pošljejo ponudbo po pošti priporočeno s
povratnico ali osebno predajo vsak delov-
nik od ponedeljka do petka med 8. in 14.
uro. Ponudbe morajo fizično prispeti na
naslov naročnika do 28. 8. 2000 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za prestajanje kazni
zapora Koper-Obrtne delavnice Emboplast
Koper, Destradijev trg 11, Koper.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 8. 2000 ob
11. uri v sejni sobi na naslovu naročnika
Zavod za prestajanje kazni zapora Koper–
Obrtne delavnice Emboplast Koper, Destra-
dijev trg 11, Koper.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe ni potrebna.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo blaga bo izvede-
no v skladu z medsebojno sklenjeno po-
godbo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena pogodba za dobavo
predmeta razpisa.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik. Ponudnik ne sme biti
v stečaju, imeti mora poravnane vse davčne
in druge z zakonom določene obveznosti.
Podrobnejše zahteve so podane v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbo do 28. 8. 2000 do
14. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): 90%
cena, 10% tehnična merila.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Zavod za prestajanje kazni zapora Ko-
per-Obrtne delavnice Emboplast Koper, De-
stradijev trg 11, Koper, kontaktna oseba je
Purič Srđan ali Turk Drago na tel.
066/271-918, 271-862, vsak dan med
10.30 in 13.30.

16., 17.
Zavod za prestajanje kazni zapora

Koper
Obrtne delavnice Emboplast

Ob-32893
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, 061/29-12921.

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

3. (a) Kraj dobave: Centralno skaldišče
Zalog, Kriva pot 38, Ljubljana.

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

1. objemka za Mathe naprave (L+D)
1.990 parov,

2. kapa za lesen prag 5.195 kpl,
3. mathe naprave za S 49 - lesen prag

2.692 kpl.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki lahko oddajo ponudbe po posamez-
nih pozicijah razpisa.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
20,345.190 SIT z DDV.

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

1. 1,895.432 SIT,
2. 12,364.100 SIT,
3. 6,086.612 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
30. 10. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 10. 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/I, Ljubljana, soba
št. 12.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure do 7. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, virman na žiro
račun št. 50100-601-5014744 pri NLB
Ljubljana (domači ponudniki), 200 EUR, na
žiro račun št.
50100-620-133-900-7100-59383/4 pri
NLB Ljubljana (tuji ponudniki).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 8. 2000 do 9. ure v
tajništvu Službe za materialno poslovanje.

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

21. 8. 2000 ob 11. uri v Službi za material-
no poslovanje Ljubljana, sejna soba, Trg OF
6/1.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% raz-
pisane vrednosti, z veljavnostjo do 21. 11.
2000.

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oblika: gospodarske družbe, samo-
stojni podjetniki boniteta, potrdilo o plačilu
davkov in prispevkov.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od dneva
odpiranja.

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

Merila v razpisni dokumentaciji, in sicer:
– cena blaga – 80%,
– reference – 10%,
– kakovost – 10%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: tehnična in komercialna pojasnila, faks
061/29-12921 “za drobnotimi material”.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d.

Ob-32894
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica,
Partizanska ul. 30, Slovenska Bistrica, faks
062/811 903.

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

3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Slo-
venska Bistrica, Partizanska ul. 30, Sloven-
ska Bistrica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: sanitetno reševalno vozilo.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

12,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do

15. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Parti-
zanska ul. 30, Slovenska Bistrica, tajništvo,
tel. 062/843 24 31.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 21. 8. 2000 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.950 SIT se plača
z virmanom ali položnico na ŽR:
51810-603-33759.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 4. 9. 2000 do 14.
ure v tajništvo ZD Slovenska Bistrica.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Slovenska
Bistrica, Partizanska ul. 30, 2310 Sloven-
ska Bistrica.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek 5. 9. 2000 ob 11. uri v sejni sobi
Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica,
Partizanska ul. 30, Slovenska Bistrica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: menica za dobro izvedbo posla v
višini 10% od razpisane vrednosti.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna po-
godba v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

prijavijo se lahko gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki in samostojni obrtniki.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb.

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

– ponudbena cena 50 točk,
– reference ponudnika 10 točk,
– garancijski rok in servisiranje 30 točk,
– dobavni rok 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: vse informacije povezane s tem javnim
naročilom se sprejemajo po faksu 062/81
19 03, kontaktna oseba je Andrej Hudin,
tel. 062/843 24 30.

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

17.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Št. 378-1/2000 Ob-32895
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotniko-
va 28, Ljubljana, tel. 061/300 39 44, faks
061/300 39 37.

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

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

trebno dobaviti: izdelava, dobava in mon-
taža opreme za preurejene prostore po
specifikaciji v razpisni dokumentaciji.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 20.

9. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, vložišče (soba
št. 11), Kotnikova 28, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko s
potrdilom o vplačilu in fotokopijo potrdila o
registraciji dvignejo razpisno dokumentaci-
jo do 11. 8. 2000 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV vključen)
na bančni račun št. 50101-603-48587,
sklicna številka model 02 55-280-86.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 18. 8. 2000 do 11.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, Ljub-
ljana, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj
– Ponudba”, za JR–oprema ZD Cen-
ter/2000.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 8. 2000 ob 13. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana, velika
sejna soba v kleti.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v dveh mesečnih obro-
kih.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 18. 8. 2000
po 13. uri.

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

– cena 70%,
– reference ponudnika 10%,
– garancijski rok 10%,
– kadrovska sestava 10%.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: kontaktna oseba, Jožica Pergarec,
inž. gr.

16., 17.
Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 096-36/00 Ob-32915
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet, Tržaška 16, Ljubljana, faks
01/425-66-92.

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

3. (a) Kraj dobave: 15 organizacijskih
enot naročnika.

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

a) osebni računalniki – 330 kosov
(3 podskupine: 260, 60 in 10 kosov),

b) mrežni strežniki – 21 kosov (2
podskupini: 20 in 1 kos),

c) laserski tiskalniki – 103 kosov
(3 podskupine: 75, 25 in 3 kose).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj lahko da ponudbo samo za posamezno
podskupino, za vse podskupine v okviru
skupine ali za celoten obseg.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
a) 78,500.000 SIT,
b) 30,000.000 SIT,
c) 14,000.000 SIT.

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

a) osebni računalniki (1. pod-
skup. 57,000.000 SIT, 2. pod-
skup. 17,000.000 SIT, 3. pod-
skup. 4,500.000 SIT),

b) mrežni strežniki (1. pod-
skup. 26,000.000 SIT, 2. pod-
skup. 4,000.000 SIT),

c) laserski tiskalniki (1. pod-
skup. 6,000.000 SIT, 2. pod-
skup. 5,000.000 SIT, 3. pod-
skup. 3,000.000 SIT).

4. 
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
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Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, centrala Ljubljana, Sektor za kadrov-
ske in splošne naloge, Tržaška 16, Ljublja-
na.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 8. 2000 (med
9. in 14. uro z dokazilom o plačilu zneska
za razpisno dokumentacijo).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT z virmanom na žiro račun
št. 50100-603-18540.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 9. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet, Tržaška 16, Ljubljana,
(vložišče).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2000 ob 11. uri, Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, Tržaška 16,
Ljubljana, sejna soba/V.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija (za 1. podsku-
pino osebnih računalnikov in 1. podskupino
mrežnih strežnikov), za ostale podskupine
menica, v obeh primerih v višini 10% od
ocenjene vrednosti opreme, ki je predmet
ponudbe, in za čas veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v celoti po dobavi opre-
me, rok najmanj 15 dni.

11. 
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izteka veljav-
nosti ponudbe (najmanj do 19. 11. 2000
za osebne računalnike iz 1. podskupine in
najmanj do 20. 10. 2000 za ostalo opre-
mo).

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
polnost ponudbe, finančno stanje ponudni-
ka, druga merila (cena, reference, servis in
višje tehnične lastnosti) – kot v razpisni do-
kumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije o naročilu lah-
ko ponudniki pridobijo na naslovu naročni-
ka ali po telefonu št. 01/47-74-234.

16., 17.
Agencija Republike Slovenije za

plačilni promet

Št. 4.4.1.2.3870/2000 Ob-32926
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice d.d., Kolodvor-
ska 11, 1506 Ljubljana, 01/29-12-921.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro blaga
brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: razne lokacije v Re-
publiki Sloveniji, določene v razpisni doku-
mentaciji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kurilno olje ekstra lahko
ca. 1,500.000 l, po standardu SIS 1011.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo zahtevanega blaga,
za katere dele oziroma skupine: možnost
dodelitve naročila različnim ponudnikom.

(č) Ocenjena vrednost naroči-
la: 120,000.000 SIT.

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

cesivna dobava od podpisa pogodbe dalje
do porabe razpisane količine, z minimalno
količino enkratne dobave 1.000 l.

5. Predvideni datum zaključka doba-
ve: 30. 9. 2001 oziroma do porabe pogod-
bene količine.

6. (a) Polni naslov družbe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice d.d., Materialno poslova-
nje, Trg OF 6/I, 1506 Ljubljana, Gorazd
Grbac, od 10. do 12. ure, vsak delovni
dan.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 8. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 11.900
SIT – virman na žiro račun
50100-601-14744 pri APP Ljubljana.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 28. 8. 2000, do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Slovenske železnice d.d.,
Materialno poslovanje – tajništvo, Trg OF
6/I, 1506 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 8. 2000 ob 10. uri, Ljubljana,
Trg OF 6/1 – sejna soba Službe za materi-
alno poslovanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finačnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% oce-
njene vrednosti, z veljavnostjo 60 dni.

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

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 te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: pravna oseba ali samostojni podjet-
nik, ponudnik registriran v RS, ostalo v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. 11. 2000.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pisno faks 01/29-12-921, javni razpis
“Kurilno olje ekstra lahko”.

16., 17.
Slovenske železnice d.d.

Št. 407-0072/2000 Ob-32988
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, faks 01/43-12-327.

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

3. (a) Kraj dobave: Srednja šola Krško
na lokaciji Spodnji Grič II.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobavitelj je dolžan doba-
viti, vgraditi ter priklopiti opremo po spe-
cifikaciji iz razpisne dokumentacije za
novogradnjo Srednje šole Krško.

(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 za dobavo, vgradnjo
in priklop celotne razpisne opreme.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
136,000.000 SIT.

(d)
4. Datum začetka dobave opreme: 15.

september 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sa-
vaprojekt d.d. Krško, Cesta krških žrtev 59,
8270 Krško.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 14. 8.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): za doku-
mentacijo je potrebno plačati 25.000 SIT
na ŽR 51600-601-11896, pred dvigom raz-
pisne dokumentacije.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 8. 2000, do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Savaprojekt d.d. Krško, Ce-
sta krških žrtev 59, 8270 Krško, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”
– številka te objave: “Javni razpis – Srednja
šola Krško, oprema”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 8. 2000, ob 13. uri, na naslovu: Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Služba za investi-
cije, 1000 Ljubljana, Trubarjeva 3/V – sej-
na soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi predloži-
ti bančno garancijo za resnost ponudbe, v
višini 10% ocenjene vrednosti, z veljavnost-
jo do izročitve bančne garancije za dobro
izvedbo del.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: na os-
novi situacij, v 60 dneh od vgradnje opreme
in potrditev situacij.

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

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, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po oddaji po-
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nudbe v razpisnem roku ponudniki ne mo-
rejo več umakniti ponudbe.

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

– ponudbena cena 50%,
– kvaliteta nudene opreme 15%,
– reference ponudnika, podizvajalcev in

kadrov 15%,
– finančna usposobljenost 7%,
– garancija na kakovost izvršenih del 7%,
– zagotavljanje servisiranja opreme 6%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudnik lahko dobi vse informacije v
zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k raz-
pisni dokumentaciji na Savaprojekt-u d.d.,
Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, Ante
Marković, tel. 07/49-14-201, GSM
041/693-206 in faks 07/49-14-231.

16., 17.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-32989
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, telefaks 061/13-12-327 (Oddelek za
investicije).

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

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

trebno dobaviti: predmet javnega naroči-
la je dobava in vgradnja opreme za šol-
ske prostore, telovadnico in večnamen-
sko kulturno dvorano (brez tehnološke
opreme).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo zahtevanega blaga,
za katere dele oziroma skupine: ponudnik
se lahko poteguje za izvedbo celotnega jav-
nega naročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
110,000.000 SIT.

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

sredovanje podatkov o priključkih opreme v
5 dneh po podpisu pogodbe, dobava in
vgradnja opreme v začetku novembra 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
dokončanje vgradnje opreme 30. 11.
2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pro-
plus d.o.o., 2000 Maribor, Strma ul. 8, tel.
062/250-41-10, faks 062/250-41-35.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v 15 dneh po ob-
javi, vsak delovnik od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT kot negotovinsko plačilo na Ž.R.
51800-601-62499, pred dvigom razpisne
dokumentacije.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 28. 8. 2000, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, vložišče, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 8. 2000, ob 12. uri, Ministrstvo za šols-
tvo in šport, Oddelek za investicije, Trubar-
jeva 3/V, sejna soba, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe, v višini 10%
ocenjene vrednosti, z veljavnostjo do izročitve
bančne garancije za dobro izvedbo del.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
na osnovi situacij, v 60 dneh od vgradnje
opreme in potrditve situacij.

11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba bo sklenjena
za izvedbo celotnega javnega naročila.

12. 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: pravna ali fizična oseba, ki ima ustrez-
no registracijo za izvedbo vseh razpisanih
del (dobava, vgradnja in priklop opreme).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji po-
nudbe v razpisanem roku ponudniki ne mo-
rejo več umakniti ponudbe.

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

– ponudbena cena 50%,
– reference ponudnika 15%,
– kvaliteta opreme in materialov 15%,
– finančna usposobljenost 7%,
– garancijski rok za individualno in serij-

sko opremo 7%,
– zagotavljanje servisiranja 6%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na Pro-
plus d.o.o., 2000 Maribor, Strma ul. 8, tel.
062/250-41-10, faks 062/250-41-35,
Stanislav Urek, na osnovi pisnih vprašanj
oziroma vprašanj po telefaksu, ki prispejo v
15 dneh po objavi. Pisni odgovori bodo
posredovani vsem, ki so dvignili razpisno
dokumentacijo.

Ogled gradbišča bo možen po predhod-
nem dogovoru z vodstvom gradbišča SCT,
d.d., tel. 062/787-09-86, faks
062/787-09-87.

16., 17.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 407-0071/2000 Ob-32990
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, faks 01/43-12-327 in Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

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

3. (a) Kraj dobave: Športna večnamenska
dvorana Krško na lokaciji Spodnji Grič II.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobavitelj je dolžan doba-
viti in vgraditi opremo po specifikaciji iz
razpisne dokumentacije za novogradnjo
Športne večnamenske dvorane Krško.

(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 za dobavo in montažo
celotne razpisne opreme.

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

(d)

4. Datum začetka dobave opreme: 15.
september 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. november 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sa-
vaprojekt d.d. Krško, Cesta krških žrtev 59,
8270 Krško.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 14. 8.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 25.000
SIT, negotovinsko plačilo na ŽR:
51600-601-11896, pred dvigom razpisne
dokumentacije.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 8. 2000, do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Savaprojekt d.d. Krško, Ce-
sta krških žrtev 59, 8270 Krško, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”
– številka te objave: “Javni razpis – Srednja
šola Krško, oprema”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 8. 2000, ob 10. uri, na naslovu: Ministrs-
tvo za šolstvo in šport, Služba za investicije,
1000 Ljubljana, Trubarjeva 3/V – sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi predloži-
ti bančno garancijo za resnost ponudbe, v
višini 10% ocenjene vrednosti, z veljavnost-
jo do izročitve bančne garancije za dobro
izvedbo del.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: na os-
novi situacij, v 60 dneh po uradnem preje-
mu potrjene situacije.

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

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, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po oddaji po-
nudbe v razpisnem roku ponudniki ne mo-
rejo več umakniti ponudbe.

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

– ponudbena cena 50%,
– kvaliteta nudene opreme 15%,
– reference ponudnika, podizvajalcev in

kadrov 15%,
– finančna usposobljenost 7%,
– garancija na kakovost izvršenih del 7%,
– zagotavljanje servisiranja opreme 6%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudnik lahko dobi vse informacije v
zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k raz-
pisni dokumentaciji na Savaprojekt-u d.d.,
Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, Ante
Marković, tel. 07/49-14-201, GSM
041/693-206 in faks 07/49-14-231.

16., 17.
Ministrstvo za šolstvo in šport
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Št. 11/2-75/2000 Ob-32991

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 01/433-04-43.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro dobavitelja brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Območje Republike
Slovenije.

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

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: Ocenjena
vrednost naročila znaša 145,000.000 SIT.

4.
5. Datum zaključka dobave: dobavitelj

mora zaključiti pogodbene obveznosti v 120
dneh po podpisu pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki pre-
vzamejo v tajništvu Sektorja za investicije, 3.
nadstropje poslovne stavbe Telekom Slove-
nije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 300.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
za oddajo ponudb vsak delovni dan od 8.
do 14. ure, razen ob petkih od 8. do 13. ure

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT.

Ob dvigu razpisne dokumentacije poten-
cialni ponudnik posreduje matično in davčno
številko ponudnika ter telefonsko in telefak-
sno številko kontaktne osebe ponudnika.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.:
50100-601-35407.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 28. 8. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljub-
ljana ali oddajte osebno v tajništvu Sektorja
za investicije, 3. nadstropje poslovne stav-
be Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, soba 300.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 29. 8. 2000 v
sobi št. 601, v 6. nadstropju poslovne stav-
be Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 12. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: zahtevana je bančna ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 1% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, to je
1,450.000 SIT.

Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansov ni. Ponudbene cene so fiksne. Plačil-
ni rok je 90 dni od datuma izstavitve računa.
Zadnjih 10% pogodbene vrednosti se plača
na osnovi računa v 90 dneh po uspešno oprav-
ljenem kvalitativnem pregledu objekta.

11.Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dodelje-
no javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: v skladu z zahtevami razpisne doku-
mentacije.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): za oce-
no ponudb bo naročnik uporabil naslednja
merila in vrednotenje:

1. Vrednost ponudbe za fazo I z mo-
rebitnim popustom: ponudnik z najnižjo po-
nudbeno vrednostjo dobi 50 točk, ostali pa
po procentualnem odstopanju manj.

2. Višina vlaganj za razširitev omre-
žja za kapaciteto faze II (cena v SIT velja do
konca drugega kvartala 2001): ponudnik z
najnižjo vrednostjo dobi 20 točk, ostali pa
po procentualnem odstopanju manj.

3. Reference opreme in ponudnika
– ponudnik z najboljšimi referenca-

mi dobi 5 točk,
– drugi ponudnik po vrsti dobi 4 toč-

ke,
– tretji ponudnik po vrsti dobi 3 toč-

ke.
4. Dodatne tehnične prednosti: po-

nudnik mora za vsako tehnično zahtevo, na-
vedeno v poglavju 2.4 (Tehnični del) odgo-
voriti, ali jo izpolnjuje ali ne (priložiti mora
compliance list (v prilogi 5.1.) z odgovori –
da, ne, delno – z opisom odstopanj).

Kot ocenjevalne tehnične prednosti
se upoštevajo vse tehnične zahteve v po-
glavju 2.4, ki niso označene z zvezdico.
Ponudnik z najvišjim številom tehničnih pre-
dnosti dobi 5 točk, ostali pa procentualno
manj.

5. Število strokovnjakov s tega po-
dročja, ki bodo delali na razpisanem projek-
tu: ponudnik z največjim številom dobi 10
točk, ostali pa procentualno manj.

6. Poprodajne storitve in tehnična
pomoč (vrednotenje vzdrževalne pogodbe):
Ponudnik z najboljšimi pogoji dobi 10 točk,
ostali pa procentualno manj.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje do 20. 10. 2000.

Telekom Slovenije d.d.

Št. 1510/1-2000 Ob-32996
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,
Gosposvetska ul. 12, Kranj, faks
064/226-702.

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

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

trebno dobaviti: nakup aparata FT-IR
spektrometer.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj mora zagotoviti 100% razpisane vr-
ste aparata.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,200.000 SIT z upoštevanim DDV.

(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: Za-
vod za zdravstveno varstvo Kranj, Gospos-
vetska ul. 12, Kranj, tajništvo, tel.
064/282-623, faks 064/226-702.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 8. 2000
med 8. in 12. uro po enodnevni predhodni
najavi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR 51500-603-30393.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: do 18. 8. 2000
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno vars-
tvo Kranj, Gosposvetska ul. 12, 4000 Kranj.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” in s
številko javnega razpisa objavljenega v Urad-
nem listu RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 8. 2000 ob
11. uri na naslovu: Zavod za zdravstveno
varstvo Kranj, Gosposvetska ul. 12, Kranj,
pritličje, sejna soba.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 8. 2000 po
9. uri.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije povezane s tem javnim
naročilom se sprejemajo do 15. 8. 2000
po faksu 064/229-702. Kontaktni osebi:
Igor Ekar, Mojca Fister.

16., 17.
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Št. 404-08-164/2000 Ob-33037
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva
ploščad 25, Ljubljana, faks
061/131-81-64.

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

3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za obram-
bo RS, Skladišče Šentvid, Ljubljana.

(b)  Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: predmet tega javnega razpisa je
dobava naslednjega blaga po skupinah:
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Zap.
št.  Opis blaga Ident. šifra Enota mere Potrebna količina

1.  Naboj 4,5 mm, za zračne puške 4730 kos 1000000
2.  Naboj 5,6 x 15 mm, RWS, biathlon 11582 kos 245000
3.  Naboj 6 mm, B%, Norma 53345 kos 6500
4.  Naboj 5,6 x 15 mm, standard, za MK 2413 kos 500000
5.  Optična naprava za nadzor optičnih osi naklon. kota in povečave daljnogledov kos 1
6. Kompas DP-10, RECTA, ročni 8647 kpl 1000
7. Daljnogled 10 x 40 8859 kos 2
8.  Kompas Explorer – 2NL 360 50186 kos 20
9. Orientacijski kompas 19450 kos 12
10.  Prizma orientacijska 27058 kpl 30
11. Puščica za lok – ACE 4829 kos 100
12.  Ščitnik za prste – lokostrelski 24512 kos 4
13.  Ščitnik za roko – lokostrelski 22816 kos 4
14. Tarča za lokostrelstvo – slamnata, 130 x 15 cm 28304 kos 10
15.  Tarče za ZP/papir kos 200000
16.  Tarča št. 1, 0,5 x 0,5, karton kos 10000
17.  Tarča št. 2, karton kos 5100
18.  Tarča št. 3, karton kos 5100
19.  Tarča št. 18, karton kos 750
20. Tarča št. 20, karton kos 200
21. Tarča št. 4/ultrales 4835 kos 2400
22.  Tarča št. 5/ultrales 8108 kos 2400
23.  Tarča št. 7/ultrales 4836 kos 2400
24.  Tarča št. 8/ultrales 4837 kos 2400
25.  Tarča št. 9/ultrales 8110 kos 900
26.  Tarča št. 10/ultrales 8111 kos 2400
27.  Tarče za potrebe ZO-RVML kos 5
28.  Naprava za vodenje kpl 1
29.  Etui, platno, Beretta F8000 RADAR 44912 kos 8
30.  Etui, platno, nabojnik Beretta F8000 RADAR 44912 kos 8
31. Etui, platno, Beretta FS 92 BIANCHI 35522 kos 26
32.  Etui, platno, nabojnik GLOCK kos 10
33.  Etui, usnje, nabojnik GALICO (GLOCK) 11445 kos 10
34.  Etui, usnje, nabojnik FS 92 RADAR 35522 kos 68
35. Etui, platno, nabojnik BIANCHI FS 92 35522 kos 56
36.  Puška športna, UIT-TANNER, kaliber 6mm, CISM 52197 kpl 2
37. Puška Biathlon Anschutz, model 1827, Fortner, kaliber 5,6mm LR 17622 kpl 2

(c)  Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga; za katere dele oziroma skupine: vsak
ponudnik se lahko prijavi za eno, nekaj ali
vse vrste blaga, ki ga naročnik potrebuje.
Naročnik bo posamezno vrsto blaga naročil
pri tistem ponudniku, ki mu bo to vrsto bla-
ga ponudil pod najugodnejšimi pogoji glede
na merila za dodelitev naročila iz 14. točke
te objave.

(č)  Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na skupna vrednost tega javnega naročila z
vključenim DDV je 40,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: naj-
kasneje do 10. novembra 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
oktober/november 2000.

6. (a)  Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, pisarna za javne razpise, tele-
fon 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  8.  9. 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 naslo-
va in št. javnega razpisa MORS BO 66/99),
na žiro račun št.: 50100-637-55216. Pre-
vzem razpisne dokumentacije je lahko ose-

bno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti:

– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora na-
slednje podatke: navedba polnega naslova
ponudnika, davčno številko, št. javnega raz-
pisa) ter

– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

7. (a)  Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 11. 9. 2000 do
12. ure.

(b)  Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Za-
pečatene ovojnice morajo biti jasno označe-
ne z napisom: “Ne odpiraj, ponudba – MORS
BO 18/2000 – orožje, strelivo in oprema” –
velike tiskane črke velikosti ca. 2 cm.

8.  Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 9. 2000 ob
13.30 na Ministrstvu za obrambo RS, v Ura-
du za logistiko, Služba za javna naročila,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba št.
564.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančno garancijo, brezpogojno, brez ugo-
vorov naročnika garancije in plačljivo na prvi
poziv v višini 300.000 SIT. Bančna garanci-
ja mora biti veljavna najmanj 120 dni od
dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo uspešno
dobavljenega blaga bo naročnik opravil v
30 dneh po uradnem prejemu računa, ki
mu bosta priloženi s strani kupca podpisani:

– izjava o kakovostnem prevzemu blaga in
– dobavnica s količino in ceno.
V primeru reklamacij se plačilo izvede

po odpravljeni reklamaciji.
Račun mora biti poslan na naslov: Mini-

strstvo za obrambo, 1000 Ljubljana, Karde-
ljeva ploščad 24, Urad za logistiko, Služba
za javna naročila. V primeru, da kupec ne
poravna računa v dogovorjenem roku, ima
prodajalec pravico zahtevati zakonite zamu-
dne obresti.

11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik storitev, ki mu bo dodeljeno javno
naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora o svojem pravnem statusu
in svoji poslovno-tehnični sposobnosti pred-
ložiti naslednja potrdila/dokazila:

1) Dokazilo o veljavni registraciji po-
nudnika za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila:

1.1. Za pravne osebe (gospodar-
ske družbe): izpisek iz sodnega registra po-
djetij, original ali overjena kopija, datum do-
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kumenta oziroma overovitve ne sme biti na
dan odpiranja ponudb starejši od 30 dni.

1.2. Za fizične osebe (samostoj-
ne podjetnike):

a) priglasitveni list za dejavnost,
katere predmet je javni razpis, original ali
overjena kopija; datum dokumenta oziroma
overovitve ne sme biti starejši od 30 dni na
dan odpiranja ponudb.

b) obrtno dovoljenje, če gre za
opravljanje obrti ali obrti podobne dejavno-
sti.

2) Odločbo upravnega organa o iz-
polnjevanju z zakonom določenih pogojev
za opravljanje dejavnosti, v katero sodi izva-
janje javnega naročila.

3) Dokazilo o boniteti:
a) za pravne osebe (gospodarske

družbe): BON 1 in BON 2 ali BON 3 (BON
2 in BON 3 na dan odpiranja ponudb ne
smeta biti starejša od 30 dni),

b) za fizične osebe (samostojne
podjetnike): napoved za odmero davka z
bilanco stanja in bilanco uspeha za leto
1999, originalno potrjeno s strani pristojne
izpostave DURS.

4) Dokazilo pristojnih organov, da
ima ponudnik na dan priprave ponudbe po-
ravnane davke in prispevke, določene z za-
konom, ne starejše od 30 dni.

5) Potrdilo, da ponudnik ni pod pri-
silno upravo, v stečaju ali likvidacijskem po-
stopku (podjetja predložijo potrdila pristoj-
nega okrožnega sodišča, gospodarski od-
delek, sodni register; samostojni 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 evi-
denca).

7) Bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 300.000 SIT, izdano s strani
banke, ki mora veljati najmanj 120 dni od
datuma odpiranja ponudb.

8) Izjava banke, da bo ponudniku –
v primeru, če bo na javnem razpisu uspel in
bo naročnik z njim sklenil pogodbo – izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 15% od pogodbene vrednosti (str. 21
in 22).

9) Izjava ponudnika o stanju na dan
oddaje ponudbe, ki mora obsegati:

9.1) Izjavo, da mu zakon ali kateri
koli drug predpis ne prepoveduje skleniti
pogodbe, katere predmet je javno naročilo
po tem javnem razpisu.

9.2) Izjavo, da ni plačilno nezmo-
žen, da ni pod prisilno upravo, v stečaju, v
likvidaciji, da njegovo poslovanje ni pred-
met obravnave pred sodiščem ali predmet
sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni
s sodno ali drugo odločbo ustavljeno.

9.3) Izjavo, da v preteklih treh le-
tih, šteto od dneva objave javnega razpisa,
njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni
zaradi kaznivih dejanj v zvezi z njegovim po-
slovanjem.

9.4) Izjavo, da ni prenehal oprav-
ljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javne-
ga naročila.

9.5) Izjavo, da proti njemu ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, ki ka-
že na njegovo nestrokovnost iz dejavnosti, v
katero spada izvajanje javnega naročila.

13.  Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po 8. 9. 2000 po
12. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:

A) Pogoji za ugotavljanje popolnosti po-
nudbe:

Za popolno ponudbo se šteje ponudba,
ki vsebuje naslednje priloge oziroma doku-
mente:

1. Izpolnjeno povabilo k oddaji po-
nudbe.

2. Izjava ponudnika, da se strinja z
vsebino razpisnih pogojev oziroma razpisne
dokumentacije in s splošnimi pogodbenimi
pogoji ter da bo ponudbo pripravil skladno z
navodilom za izdelavo ponudbe.

3. Dokazilo o veljavni registraciji po-
nudnika za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila:

3.1. Za pravne osebe (gospodar-
ske družbe): izpisek iz sodnega registra po-
djetij, original ali overjena kopija, datum do-
kumenta oziroma overovitve ne sme biti na
dan odpiranja ponudb starejši od 30 dni.

3.2. Za fizične osebe (samostoj-
ne podjetnike):

– priglasitveni list za dejavnost,
katere predmet je javni razpis, original ali
overjena kopija; datum dokumenta oziroma
overovitve ne sme biti starejši od 30 dni na
dan odpiranja ponudb,

– obrtno dovoljenje, če gre za
opravljanje obrti ali obrti podobne dejavno-
sti.

4. Odločba upravnega organa o iz-
polnjevanju z zakonom določenih pogojev
za opravljanje dejavnosti, v katero sodi izva-
janje javnega naročila.

5. Izjava ponudnika o stanju na dan
oddaje ponudbe, ki mora obsegati:

5.1) Izjavo, da mu zakon ali kateri
koli drug predpis ne prepoveduje skleniti
pogodbe, katere predmet je javno naročilo
po tem javnem razpisu.

5.2) Izjavo, da ni plačilno nezmo-
žen, da ni pod prisilno upravo, v stečaju, v
likvidaciji, da njegovo poslovanje ni pred-
met obravnave pred sodiščem ali predmet
sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni
s sodno ali drugo odločbo ustavljeno.

5.3) Izjavo, da v preteklih treh le-
tih, šteto od dneva objave javnega razpisa,
njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni
zaradi kaznivih dejanj v zvezi z njegovim po-
slovanjem.

5.4) Izjavo, da ni prenehal oprav-
ljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javne-
ga naročila.

5.5) Izjavo, da proti njemu ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, ki ka-
že na njegovo nestrokovnost iz dejavnosti, v
katero spada izvajanje javnega naročila.

6. Dokazilo o boniteti:
– za pravne osebe (gospodarske

družbe): BON 1 in BON 2 ali BON 3 (BON
2 in BON 3 na dan odpiranja ponudb ne
smeta biti starejša od 30 dni),

– za fizične osebe (samostojne
podjetnike): napoved za odmero davka z

bilanco stanja in bilanco uspeha za leto
1999, originalno potrjeno s strani pristojne
izpostave DURS.

7. Dokazilo pristojnih organov, da
ima ponudnik na dan priprave ponudbe po-
ravnane davke in prispevke, določene z za-
konom, ne starejše od 30 dni. 

8. Potrdilo, da ponudnik ni pod pri-
silno poravnavo, v stečaju ali likvidacijskem
postopku (podjetja predložijo potrdila pri-
stojnega okrožnega sodišča, gospodarski
oddelek, sodni register; samostojni podjet-
niki in obrtniki pa predložijo potrdila, da so
še vpisani v vpisnik podjetnikov posamezni-
kov pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne
zbornice).

9. 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 evi-
denca).

10. Bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 200.000 SIT, izdano s strani
banke, ki mora veljati najmanj 120 dni od
datuma odpiranja ponudb.

11. Izjava banke, da bo ponudniku
– v primeru, če bo na javnem razpisu uspel
in bo naročnik z njim sklenil pogodbo –
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 5% od pogodbene vrednosti.

12. Tabelarična predloga za izdela-
vo ponudbe.

13. Garancijska izjava za vsako vr-
sto blaga, ki je predmet ponudbe.

14. Vzorec pogodbe, na vseh stra-
neh parafiran in žigosan.

B) Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika (merila za oceno ugodnosti po-
nudb):

Pri ocenjevanju ugodnosti ponudb bo na-
ročnik uporabil dve merili in sicer:

Merilo Utež Največje možno
štev. točk

1 2 3
1. Ponujena cena 0,95 95
2. Nudeni

garancijski rok 0,05 5

Način uporabe meril:
1. Merilo ponujena cena se uporab-

lja na naslednji način: ponudnik, ki bo ponu-
dil blago po najnižji ceni, prejme 95 točk.
Vsi ostali ponudniki prejmejo za tolikor %
manjše število točk, za kolikor % višjo ceno
bodo ponudili.

2. Merilo nudeni garancijski rok se
uporablja na naslednji način: ponudnik, ki
bo nudil najdaljši garancijski rok, bo prejel 5
točk. Vsi ostali ponudniki bodo prejeli za
tolikor % manjše število točk, za kolikor %
krajši garancijski rok bodo nudili.

Naročnik bo na podlagi teh dveh meril
izbral najugodnejšega ponudnika za vsako
vrsto blaga, ki je predmet tega javnega
naročila. Kot najugodnejši bo za posamez-
no vrsto blaga izbran tisti ponudnik, čigar
ponudba bo na podlagi obeh navedenih
meril prejela največ točk. Zaradi tega lah-
ko posamezni ponudnik na razpisu uspe s
svojo ponudbo za eno, nekaj, večino ali
vse vrste blaga; lahko pa je tudi v celoti
neuspešen.
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15. Druge informacije o naročilu: zainte-
resirani ponudnik, ki potrebuje obrazložitev
navedb oziroma zahtev v razpisni dokumen-
taciji, lahko dobi dodatne informacije na Mi-
nistrstvu za obrambo RS, Uradu za logisti-
ko, Službi za javna naročila, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana, pri osebi: Marja-
na Drobež, tel. 061/171-21-09, faks
061/131-90-35.

16.
Ministrstvo za obrambo

Št. 1032-3 Ob-33038
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljub-
ljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca 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 tekočih go-
riv glede vsebnosti žvepla, svinca in ben-
zena (Ur. l. RS, št. 8/95 in 91/98 – spre-
membe 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:
36,000.000 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: do 11. 8. 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 pri-
pisom “Javni razpis za obnovitev PLO” ali
pri blagajni zavoda. Znesek plačila razpisne
dokumentacije vključuje 19% DDV.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 30. 8. 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:
31. 8. 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 6. 11.
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, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 30. 8. 2000.

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

– ponujena cena – 60%,
– plačilni pogoji – 20%,
– dobavni rok – 10%,
– reference – 10%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: po tel. 01/589-73-00 vsak delovnik
od 10. 8. 2000 do 21. 8. 2000 od 12. do
14. ure.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
javnem naročilu blaga v vrednosti nad 150
mio SIT je bila objavljena v Uradnem listu
RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000 (Št. 1032,
Ob-23172).

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 16. 6. 2000 pod št.
30214.

Zavod RS za blagovne rezerve

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Razveljavitev

Št. 125/2000 Ob-33013
Na podlagi 24. točke navodil ponudni-

kom za izdelavo ponudbe Župnijski urad
Pišece razveljavlja postopek zbiranja po-
nudb za izvedbo sanacije podpornega zidu
in hidroizolacije pri cerkvi sv. Mihaela v Pi-
šecah.

Župnijski urad Pišece

Popravek

Št. 35104-5/2000 Ob-33014
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za gradnjo prizidka in adaptacijo
Matične knjižnice Lenart, objavljenemu v
Uradnem listu RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32309 se popravijo in pravilno glasijo
naslednje točke:

7. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 8. 2000 do
12. ure.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 8. 2000 do 9. ure
ne glede na način dostave.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 8. 2000 ob 11. uri, Občina Lenart, Trg
osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. gor.,
soba 21/I.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: naročnik bo druge informacije
ponudnikom posredoval le na podlagi pis-
nih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje do
11. 8. 2000.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva, ali tudi ne izbrati
nobene ponudbe. V obeh primerih ponud-
niki nimajo pravice do odškodnine iz tega
naslova.

Občina Lenart

Popravek

Ob-33122
V javnem razpisu za nadgradnjo terase

RC Maribor, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 65, z dne 21. 7. 2000 Ob-32461,
Št. 123/2000 je pod 4. točko Vrsta in ob-
seg zahtevanih gradbenih del in ocenjena
vrednost celote pomotoma izpadel podatek
o ocenjeni vrednosti del in glasi:

Ocenjena vrednost del v višini ca.
66,000.000 SIT.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 487/2000 Ob-32725
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine Novo mesto, Skalickega ul. 1,
Novo mesto, faks 07/393 15 90.

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

3. Kraj izvedbe del: Novo mesto.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: ureditev re-
stavratorskih delavnic na gradu Grm.
Ocenjena vrednost del je 12,500.000 SIT.

(b) Če predvideva oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
4.9.2000 in dokončanje 4. 10. 2000, čas
izvedbe del je 1 mesec.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za varstvo naravne in kulturne dediščine
Novo mesto, Skalickega ul. 1, Novo mesto,
tel. 07/393 15 40, faks 07/393-15-90,
kontaktna oseba: Bojan Zaletelj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 8. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT izključno z vir-
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manskim nalogom na ŽR Zavoda za varstvo
naravne in kulturne dediščine Novo mesto,
št. 52100-603-30757.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 8. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine Novo mesto, Skalickega
ul. 1, 8000 Novo mesto, s pripisom: “Ne
odpiraj”, javni razpis za ureditev restavrator-
skih delavnic na gradu Grm.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 8. 2000 ob 12.30, Zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine Novo mesto,
Skalickega ul. 1, Novo mesto, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: ponudnik mora skupaj s ponud-
bo predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% ponujene vrednosti.
Trajanje garancije je do 31. 8. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v pogod-
bi in je obvezni sestavni del razpisne doku-
mentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi
gradbenih del v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki, posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 8. 2000.

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

– ponudbena cena 50%,
– reference ponudnika za tovrstna dela

zadnjih 3 let 20%,
– rok dokončanja del 10%,
– najugodnejši plačilni pogoji 10%,
– garancijski rok 5%,
– ostale ugodnosti 5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom o javnih naročilih.

17., 18.
Zavod za varstvo naravne in kulturne

dediščine Novo mesto

Št. 32401/5/2000 Ob-32726
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: 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: Laško.
4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del

in ocenjena vrednost celote: sanacija kana-
lizacijskega sistema Žikovca 5. etapa:

– gradbena dela,
– obrtniška dela.
Ocenjena vrednost vseh del: 16 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 30 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Laško, Mestna ulica 2, tajništvo Odde-
lek za GJS, okolje in prostor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvig razpisne do-
kumentacije je možen do vključno 7. 8.
2000, do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 10.000 SIT; plačilo po po-
ložnici ali na blagajni Občine Laško na ra-
čun št. 50710-630 10131.

8. (a)Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 4. septembra 2000,
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo Oddelka za GJS,
okolje in prostor, Občina Laško, Mestna
ulica 2, Laško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. september 2000, ob 12. uri, v sejni sobi
Občine 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 izstavljenih
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 teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe bo opredeljen v razpi-
sni 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, do 29. 8. 2000.

Občina Laško

Št. 537/2000 Ob-32765
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Grad, Grad 172, 9264 Grad,
tel: 02/55-09-120, faks 02/55-31-525.

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

3. Kraj izvedbe del: pokopališče Grad.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija in prizidava mrliške vežice ter
ureditev peš poti.

Ocenjena vrednost celote je 6,073.200
SIT.

(b) Če predvideva oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v enem
sklopu.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, spremenljivost
ali nespremenljivost variant: variante niso
spremenljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
15. 9. 2000, dokončanje del 31. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Grad, Grad 172, 9264 Grad, kontaktna
oseba: Lidija Krpič, tel.: 02/55-09-120,
faks 02/55-31-525.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumentaci-
ja je na voljo od 7. 8. 2000 do 18. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 10.000 SIT, nakazilo na ŽR št.
51900-630-76272, namen nakazila: za raz-
pisno dokumentacijo – rekonstrukcija in pri-
zidava mrliške vežice ter ureditev peš poti.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 8. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Grad, Grad 172,
9264 Grad, osebno v tajništvo.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba za
rekonstrukcijo in prizidavo mrliške vežice ter
ureditev peš poti!«. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov odpošiljatelja – ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 8. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Grad, Grad 172, 9264 Grad.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3% vrednosti ponudbe, katere veljav-
nost je usklajena z veljavnostjo ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev na izstavljene začasne in končne
obračunske situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavi vsaka pravna
ali fizična oseba, ki je registrirana za dejav-
nost ki je predmet razpisa in ima za opravlja-
nje dejavnosti vsa potrebna dovoljenja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost: vse zahteve
so v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po preteku roka do-
ločenega za oddajo ponudb.

V primeru, da ponudnik umakne ponud-
bo po tem roku, naročnik vnovči bančno
garancijo za resnost ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: informacije posreduje Lidija Krpič, Ob-
čina Grad, tel.: 02/55-09-120 ali
02/55-31-525.

17., 18.
Občina Grad
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Ob-32766
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta
5, 8310 Šentjernej, št. telefaksa
07/308-14-09.

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

3. Kraj izvedbe del: atletski stadion pri
Osnovni šoli v Šentjerneju, Prvomajska ce-
sta 9, Šentjernej.

4. Vrsta in obseg zahtevanih del in oce-
njena vrednost celote: dela obsegajo
gradbena in obrtniška dela za rekon-
strukcijo atletskega stadiona v Šentjer-
neju, v vrednosti 143,500.000 SIT.

5. (a) Sprejemljivost variant: variante ni-
so sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora obseg del,
zajet v popisu del, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ter čas izvedbe: datum predvi-
denega pričetka del je 1. 9. 2000, datum
zaključka del pa 31. 5. 2001 oziroma odvi-
sno od pogojev za polaganje tartana, poda-
nih s strani proizvajalca.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šen-
tjernej.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 8. 2000 –
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se
lahko prevzame z dokazilom o plačilu le-te,
v znesku 15.000 SIT, na žiro račun št.
52100-630-40120.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 28. 8. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Šentjernej, Trubar-
jeva cesta 5, 8310 Šentjernej, p.p.27.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 8. 2000 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Šentjernej.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: ponudnik mora predložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini
5% razpisane vrednosti, z veljavnostjo 30
dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: financiranje in plačila se bodo izva-
jala v skladu z določili zakona o izvajanju
proračuna (Ur. l. RS, št. 9/00) ter v skladu
s proračunom Občine Šentjernej za leto
2000 in 2001.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z najugodnejšim ponu-
dnikom bo sklenjena pogodba, ki je sestav-
ni del razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno – poslovne te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za ugotavljanje pravnega statusa ter finan-
čno – poslovne sposobnosti morajo ponu-
dniki izpolniti obrazce v ponudbi in predloži-
ti zahtevana dokazila.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po 28. 8. 2000, po
10. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merilo
za dodelitev naročila je najnižja cena po-
nudbe.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dela se bodo izvajala po PGD, PZI
dokumentaciji za rekonstrukcijo atletskega
stadiona v Šentjerneju, ki jo je izdelal To-
pos, d.o.o., pod št.PGD 70/99, maj 99.
Ostale informacije o naročilu lahko ponu-
dniki zahtevajo pisno ali po faksu na št.
07/30-81-409 do 18. 8. 2000.

Občina Šentjernej

Št. 351/18-1/00 Ob-32771
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska
1a, 4280 Kranjska Gora, tel. 064/881-
846, faks 064/881- 350.

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

3. Kraj izvedbe del: Kranjska Gora.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: Trg v
Kranjski Gori v vrednosti 35,000.000 SIT.

(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumenta-
ciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je 10. 9. 2000, dokončanje naj-
kasneje 15. 11. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Do-
minvest Jesenice, d.o.o., Cesta maršala Ti-
ta 18, 4270 Jesenice, kontaktna oseba
Franc Pogačar, univ. dipl. inž. gr.,
tel. 064/877-26-28, faks 064/586-12-41,
z dokazilom o plačilu stroškov za razpisno
dokumentacijo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 28. 7. do
15. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na ŽR Občine Kranj-
ska Gora številka 51530-630-50246, s pri-
pisom: razpisna dokumentacija za trg v
Kranjski Gori.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 8. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Kranjska Gora,
sprejemna pisarna, Kolodvorska 1a, 4280
Kranjska Gora.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 8. 2000 ob 10.30 v sejni sobi Občine
Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280
Kranjska Gora.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki so dolžni predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 10% od
vrednosti javnega naročila. Trajanje garan-

cije je 30 dni po datumu, ki je določen za
izdajo sklepa o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se bodo vršila po potrjenih situacijah
v roku 60 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik je lahko pravna ali fizična
oseba, ki mora biti registrirana za opravlja-
nje del po tem razpisu, in izpolnjevati pogo-
je v skladu z razpisno dokumentacijo in
40. členom ZJN.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 10. 9. 2000.

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

– ponudbena cena 50%,
– rok za dokončanje del 20%,
– reference izvajalca na podobnih delih

10%,
– najugodnejši garancijski roki 10%,
– dodatne ugodnosti 10%.
16., 17. , 18.

Občina Kranjska Gora

Št. 2.1.2.-3345 Ob-32799
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-822.

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

3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Prešnica–Koper.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba protierozijske zaščite pobočja (sana-
cija ukopne brežine) na progi Prešnica–
Koper od km 12+780 do km 13+050.

Ocenjena vrednost del: 11,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: dela se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava PGD ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante se bodo
upoštevale.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden čas
izvedbe razpisanih del v oktobru 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Oddelek za spodnji
ustroj, Kolodvorska 11, Ljubljana, Mojca
Zelko, soba 207/II nadstropje, kontaktna
oseba je Karmen Jurca, tel.
066/29-62-312 (od 7. 8. 2000 naprej).

Ogled gradbišča bo 17. 8. 2000, zbirno
mesto in ura v dogovoru z Karmen Jurca.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 1. 8. 2000 do
18. 8. 2000 med 7. in 9. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 15.000
SIT z virmanom na žiro račun št.
50100-601-5014744. Na virmanu mora biti
naveden točen naslov vplačnika, žiro račun
vplačnika, davčna številka vplačnika in na-
men javnega razpisa (objekt oziroma delo)
in številka te objave. Podatke potrebujemo
zato, da se vplačniku kasneje izstavi račun.

Ob dvigu razpisne dokumentacije mora
ponudnik pri naročniku izpolniti obrazec za
izdajo računa v skladu s 34. in 35. členom
zakona o davku na dodano vrednost in 63.
členom pravilnika.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 24. 8. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana, (soba 207).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za javni razpis za Izvedba protierozijske zaš-
čite pobočja (sanacija ukopne brežine) na
progi Prešnica–Koper od km 12+780 do
km 13+050.

Na hrbtni strani mora biti polni naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 24. 8. 2000
ob 10. uri v prostorih Slovenskih železnic,
d.d., Kolodvorska 11, steklena dvorana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
predložena garancija zavarovalnice ali me-
nico v višini 10% ocenjene razpisane vred-
nosti in mora veljati 30 dni od opcije ponud-
be, to je do 21. 11. 2000 (90 dni od odpi-
ranja ponudb).

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila se bodo izvajala v skla-
du s pogodbo o izvajanju javne gospodar-
ske službe vzdrževanja in modernizacije jav-
ne železniške infrastrukture ter vodenja že-
lezniškega prometa v letu 2000, št.
1/2000-DŽP/SŽ z dne 6. 3. 2000, zakona
o izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 34/98,
91/98 in 9/00), zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99) in na njegovi podlagi
sprejetimi podzakonskimi predpisi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi ali v skupnem nastopu (joint ventu-
re), z določitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

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

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno

angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov,

– izpolnjevati mora določila navodil po-
nudnikom za izdelavo ponudb – 3. točka.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost po-
nudb mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb, to je do
23. 10. 2000.

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

Merila za dodelitev naročila:
Tehnični del (utež 60%):
– ustrezna tehnologija, terminski plan,

zagotavljanje kvalitete – 50,
– izobrazbena struktura kadra predvide-

nega za izvedbo – 10,
– splošne delovne izkušnje ponudnika –

10,
– reference na podobnih objektih – 30;
Skupaj točk – 100.
Finančni del (utež 40%):
– višina ponudbene cene glede na raz-

pisano vrednost.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika pri Karmen
Jurca, gr. inž., tel. 066/29-62-312 in na
mobitel 041/789-620 po 7. 8. 2000.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni.

18.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 021-02-61/98 Ob-32800
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Inšpektorat RS za okolje in prostor,
Vilharjeva 33, Ljubljana, tel. 061/317-268,
faks 061/13-29-271.

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

3. Kraj izvedbe del: Zalog pri Novem me-
stu.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: odstra-
nitev nedovoljenih posegov v prostor –
zidani objekt, ograjni zid in nasip v Zalo-
gu pri Novem mestu na zemljišču parc.
št. 1736/4 in 1736/1, k.o. Gor. Straža.

Orientacijska vrednost je 17,500.000
SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpi-
sano varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
mesec v treh mesecih od podpisa pogod-
be.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Inš-
pektorat RS za okolje in prostor, OE Novo
mesto, Kočevarjeva 1, Novo mesto.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 9. 8. 2000.

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

predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 23. 8. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Inšpektorat RS za okolje in
prostor, OE Novo mesto, Kočevarjeva 1,
Novo mesto.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čatenih ovojnicah, ki morajo biti vidno ozna-
čene z napisom “Ne odpiraj – ponudba –
odstranitev objekta” in številko te objave.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 25. 8. 2000 ob
10. uri v prostorih Inšpektorata RS za okolje
in prostor, OE Novo mesto, Kočevarjeva 1,
Novo mesto. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo
imeti s seboj pooblasitlo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni potrebno.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila
v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS in pogodbo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklenil z
izbranim ponudnikom pismeno pogodbo.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po izteku roka za
oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dobijo potencialni ponudniki na naslo-
vu Inšpektorat RS za okolje in prostor, OE
Novo mesto, Kočevarjeva 1, Novo mesto,
kontaktna oseba Tonček Žigante, univ. dipl.
inž. grad.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
26 z dne 24. 3. 2000 pod št.
021-02-61/98.

Ministrstvo za okolje in prostor
Inšpektorat RS za okolje in prostor

Št. 389/00 Ob-32801
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Polzela 8, 3313 Polzela,
tel./faks 063/703-32-00 / 703-32-23.

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

3. Kraj izvedbe del: naselje Ločica ob
Savinji, Občina Polzela.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja vodovodnega omrežja za naselje Lo-
čica ob Savinji. Predmet javnega razpisa
je podrobneje opredeljen v razpisni doku-
mentaciji.

Ocenjena vrednost 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-
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pov ali za vse skupaj: delo se oddaja v enem
sklopu.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso pred-
videne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
mesec september, dokončanje del po do-
govoru.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Občina Polzela, Polzela
8, 3313 Polzela, tajništvo občine.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
pa do vključno 10. avgusta 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo v znesku 6.000 SIT je potrebno
nakazati na račun št. 50750-630-10308
pri Agenciji RS za plačilni promet, izpostava
Žalec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
18. avgusta 2000 do 10. ure.

Ponudba mora biti označena “Ne odpiraj
– ponudba” z navedbo predmeta javnega
naročila. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen naslov odpošiljatelja-ponudnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Polzela, Polzela 8,
3313 Polzela, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Ob-
čine Polzela, v petek, dne 18. avgusta 2000
ob 11. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% razpisanih del.
Veljavnost 30 dni po sklepu o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se bodo vršila po določilih sklenjene
pogodbe.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje z opredelitvijo in pooblasti-
lom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finanč-
no poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po preteku roka
določenega za oddajo ponudbe. V primeru,
da ponudnik umakne ponudbo po tem ro-
ku, naročnik vnovči bančno garancijo za re-
snost ponudbe.

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

čeno v razpisni dokumentaciji. Investitor si
pridržuje pravico, da najcenejše ponudbe
ne izbere kot najprimernejše, da v pogodbi
določi natančnejše pogoje, da odstopi od
oddaje del ne glede na razloge. V teh pri-
merih ponudnik nima pravice uveljavljati od-
škodnine iz tega naslova.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne dodatne informacije v zvezi
s predmetnim javnim naročilom se dobijo
pri Magdi Cilenšek, Občina Polzela, tel.
063/703-32-16, v času uradnih ur.

17., 18.
Občina Polzela

Št. 352-05-6/00-5-506 Ob-32802
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, 062/771-783.

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

3. Kraj izvedbe del: mesto Ptuj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: kanali-
zacija na Turnišču – Ulica Na postajo,
ocenjena vrednost del 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: gradbeno obrtniška
dela: kanalizacija.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: v roku 40
delovnih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ptuj, 2250 Ptuj, Mestni trg
1, soba št. 58, Samo Segulin, tel.
062/772-731.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7 dni po tej
objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT virmanski na-
log, Mestna občina Ptuj, št. ŽR
52400-630-20701.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: v 20 dneh po tej objavi
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, 2250
Ptuj, soba št. 36/II. Kuverte morajo biti za-
pečatene in z oznako oziroma napisom “Po-
nudba – Ne odpiraj” ter z navedbo “kanali-
zacija v Ulici Na postajo”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. dan po objavi ob 11. uri, Mestna občina
Ptuj, 2250 Ptuj, Mestni trg 1, mala sejna
soba/I.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po situacijah – mesečna in končna,
rok plačila 60 dni od dneva izstavitve.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolniti vse pogoje, kateri
so navedeni v poglavju 10 razpisne doku-
mentacije katero prevzame vsak ponudnik.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5 dni pred jav-
nim odpiranjem ponudb.

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

– ponudbena cena: 50%,
– reference ponudnika: 20%,
– rok dokončanja del: 10%,
– garancijski rok: 10%,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti: 5%,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev:

5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih in drugih razlogov.
Če pade dan oddaje ponudb na dela prost
dan, se šteje za oddajo ponudbe naslednji
delovni dan. Isto velja za odpiranje ponudb.

17., 18.
Mestna občina Ptuj

Št. 711-4/2000-1-002 Ob-32803
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod RS za zaposlovanje, Območ-
na služba Maribor, Gregorčičeva 37, Mari-
bor, faks 062/222-257.

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

3. Kraj izvedbe del:
– Območna služba Maribor:

– Gregorčičeva 37, 2.415 m2,
– Gregorčičeva 39, 286 m2,
– Gregorčičeva 15, 315,4 m2,
– Ljubljanska 6, 217,5 m2,
– Moša Pijade 21, 467,9 m2,

– OS Maribor, Urad za delo Pesnica,
Pesnica 42a, 72,8 m2,

– OS Maribor, Urad za delo Ruše, Šol-
ska 15, 114,5 m2,

– OS Maribor, Urad za delo Slovenska
Bistrica, Partizanska 21, 190,5 m2.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: storitev čiš-
čenje poslovnih prostorov Zavoda RS za
zaposlovanje Območna služba Maribor.

Celotna ocenjena vrednost naročila:
9,960.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variant ni.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 1. 10. 2000
do 30. 9. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo Območne službe Zavoda RS za za-
poslovanje, Gregorčičeva 37, Maribor (so-
ba št. 210 oziroma 212), pri Rolandi Podja-
veršek.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 1. 8. 2000 do
25. 8. 2000 (vsak delovni dan od 8. do
12. ure).
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(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: do 5. 9. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Zavod RS za zaposlo-
vanje, Območna služba Maribor, Gregorči-
čeva 37, Maribor – z oznako “Ponudba –
ne odpiraj” in z navedbo predmeta naroči-
la, in sicer “Javni razpis – Čiščenje poslov-
nih prostorov” s pripisom št. objave v Urad-
nem listu RS.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 9. 2000 ob 12. 15 v sejni sobi Zavoda
RS za zaposlovanje, Območna služba Mari-
bor, Gregorčičeva 37, soba št. 214/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora za finančno zavarovanje re-
snosti ponudbe predložiti bianko menico v
višini 10% orientacijske vrednosti naročila
in menično izjavo s klavzulo brez protesta.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije.

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

morejo umakniti ponudbe: do pričetka od-
piranja ponudb 6. 9. 2000 do 12. ure.

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

1. ponudbene cene:
– višina,
– fiksnost cen.

Najnižja ponudbena cena se točkuje s
100 točkami, za vsakih 20.000 SIT na naj-
nižjo ponudbeno ceno se odšteje 1 točka.

2. Rok dobave (šteje se od podpisa
pogodbe):

– od 15 do 20 dni: 100 točk,
– od 20 do 30: 70 točk,
– od 30 do 45 dni: 50 točk,
– daljiši od 45 dni: 30 točk,
3. 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.

16.
17. Datum predhodne objave namere

o naročilu ali navedba če je bila objavlje-
na: ne.

18.
Zavod RS za zaposlovanje
Območna služba Maribor

Št. 202-4/2000 Ob-32804
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pomurske lekarne Murska Sobota,
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 grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
gradbena, obrtniška in instalacijska de-
la pri prenovi lekarniških prostorov;
ocenjena vrednost naročila znaša
29,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudnik se lahko
poteguje za naročilo v celoti.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek pred-
vidoma 4. 9. 2000, čas izvedbe 60 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, Ivan Zajc.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
dvignejo zainteresirani ponudniki s potrdi-
lom o plačilu stroškov razmnoževanja v viši-
ni 15.000 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 21. 8.
2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Pomurske lekarne Murska
Sobota, Kocljeva 2, 9000 Murska Sobota,
uprava.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 8. 2000 ob 12. uri v sejni sobi lekarne
“Pri gradu” Murska Sobota, Grajska 7/a.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
45 dni od odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeni v razpisni dokumentaciji.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 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 naro-
čilu: na naslovu naročnika, kontaktna oseba
naročnika je Leopold Crnkovič.

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

čilo je bil objavljen: 16. 6. 2000 pod št.
202-1/2000, objava o izidu pa dne 28. 7.
2000.

Pomurske lekarne Murska Sobota

Št. 55 Ob-32805
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Podlehnik, Podlehnik 9,
2286 Podlehnik, faks 02/788-40-60, z Ob-
čino Žetale in Občino Videm.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Podlehnik,
Občina Žetale, Občina Videm.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: razpis
se nanaša na izbiro najugodnejšega izvajal-
ca za izvedbo izgradnje primarnega vo-
dovoda veja “A”, veja “B” vodohrana
(Strajna), rekonstrukcija vodohrana Gor-
ca in rekonstrukcija prečrpalnice (Gor-
ca 1, Gorca 2).

Ocenjena vrednost del je 124,000.000
SIT.

Dela se oddajo v celoti.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso mož-
ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek: 1. 9.
2000, dokončanje: šest mesecev.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podleh-
nik, tajništvo občine.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. dni po tej
objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virmansko na
ŽR 52400-630-20829, v ceno ni vštet 19%
DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31 dan po objavi, všteti
vsi dnevi, vštet prvi in zadnji dan, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Podlehnik, Podleh-
nik 9, 2286 Podlehnik.

Ponudba mora biti predložena v zapeča-
teni kuverti in označena skladno z navodili iz
razpisne dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
32. dan po objavi, v županovi pisarni Obči-
ne Podlehnik, ob 8. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija v višini 10%
od ocenjene vrednosti javnega razpisa, za
katerega ponudnik daje ponudbo, z veljav-
nostjo 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z zakonodajo o izvrševanju in izpla-
čevanju iz proračuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalci ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skup-
nem nastopu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
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tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: v skladu s točko iz razpisne dokumen-
tacije.

Naročnik si pridrži pravico o izločitvi po-
dizvajalcev, ki niso v skladu s točkami iz
razpisne dokumentacije.

14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku, določenem
za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
pogodbenih del (40%), strokovna usposob-
ljenosti ponudnika in njegove reference na
enakih in podobnih delih (20%), finančno
stanje ponudnika (5%), tehnična opremlje-
nost ponudnika (5%), dodatne ugodnosti
pri ponudbeni ceni in plačilnih pogojih
(30%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Miran Krajnc, tel.
02/788-40-61.

17., 18.
Občina Podlehnik

Št. 55 Ob-32806
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Podlehnik, Podlehnik 9,
2286 Podlehnik, faks 02/788-40-60, z Ob-
čino Žetale in Občino Videm.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Podlehnik,
Občina Žetale, Občina Videm.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: razpis
se nanaša na izbiro najugodnejšega izvajal-
ca za izvedbo izgradnje primarnega vo-
dovoda veja “C”, veja “D” in veja “E” in
prečrpalnico.

Ocenjena vrednost del je 130,000.000
SIT.

Dela se oddajo v celoti.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso mož-
ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek: 15.
9. 2000, dokončanje: šest mesecev.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podleh-
nik, tajništvo občine.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. dni po tej
objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 15.000 SIT, virmansko na ŽR
52400-630-20829, v ceno ni vštet 19% DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31 dan po objavi, všteti
vsi dnevi, vštet prvi in zadnji dan, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Podlehnik, Podleh-
nik 9, 2286 Podlehnik.

Ponudba mora biti predložena v zapeča-
teni kuverti in označena skladno z navodili iz
razpisne dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

32. dan po objavi, v županovi pisarni Obči-
ne Podlehnik, ob 8. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija v višini 10%
od ocenjene vrednosti javnega razpisa, za
katerega ponudnik daje ponudbo, z veljav-
nostjo 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z zakonodajo o izvrševanju in izpla-
čevanju iz proračuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalci ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skup-
nem nastopu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu s točko iz razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridrži pravico o izločitvi po-
dizvajalcev, ki niso v skladu s točkami iz
razpisne dokumentacije.

14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku, določenem
za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža
in način uporabe meril (21. člen ZJN):
cena pogodbenih del (40%), strokovna us-
posobljenosti ponudnika in njegove refe-
rence na enakih in podobnih delih (20%),
finančno stanje ponudnika (5%), tehnična
opremljenost ponudnika (5%), dodatne
ugodnosti pri ponudbeni ceni in plačilni
pogoji (30%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Miran Krajnc, tel.
02/788-40-61.

17., 18.
Občina Podlehnik

Ob-32822
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana in Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, Črnomelj.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Dom starejših obča-
nov Črnomelj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
benoobrtniška dela z zunanjo ureditvijo.

Ocenjena vrednost 50,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ne.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:

15. 10. 2000, dokončanje del: 30. 12.
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
starejših občanov Črnomelj, Ulica 21. okto-
bra 19c, 8340 Črnomelj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 8. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR Doma
starejših občanov Črnomelj, št.
52110-603-33283.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
28. 8. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj”
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis – GOI dela DC – DSO”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 8. 2000 ob
12. uri v prostorih Ministrstva za delo, druži-
no in socialne zadeve, Kotnikova 28, Ljub-
ljana, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja so nadrob-
no opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: razvidno iz razpisne
dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (28. 8. 2000 do 12. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: rok izvedbe,
reference ponudnika, garancijski rok, po-
nujena cena in dodatne ugodnosti.

16., 17., 18.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Št. 803/00 Ob-32823
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Lekarna Ljubljana, Ulica
stare pravde 11, 1000 Ljubljana, tel.
061/302-112, telefaks 061/302-905.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Rojčeva
cesta 22.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
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delov, ki se bodo oddajali posamično:
predmet javnega naročila je izvedba ruši-
tvenih, gradbenih, obrtniških in instala-
cijskih del za obnovitev prostorov Le-
karne Moste v pritličju poslovno stano-
vanjskega objekta na Rojčevi cesti 22
v Ljubljani.

Ocenjena vrednost del brez DDV je
30,000.000 SIT. Ponudnik mora pripraviti
ponudbo na podlagi projektne dokumenta-
cije, ki je sestavni del razpisne dokumenta-
cije in popisa del. Ponudba mora biti izdela-
na po sistemu fiksnih enotnih cen.

(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 mora ponu-
diti vsa razpisana dela. Delne ponudbe ne
bodo upoštevane.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: morebitne variant-
ne rešitve morajo biti oddane kot samostoj-
ne ponudbe.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
18. 9. 2000, dokončanje del: 30. 11.
2000.

Montaže po montaži opreme: 30. 12.
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-
teresenti lahko prevzamejo razpisno doku-
mentacijo v tajništvu Javnega zavoda Lekar-
na Ljubljana, Ulica stare pravde 11, Ljublja-
na.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: interesenti lahko
prevzamejo razpisno dokumentacijo od 31.
7. 2000 do 23. 8. 2000 med 8.30 in
9.30, ob predložitvi pooblastila in potrdila
o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za kriteje materialnih stroš-
kov razpisnega gradiva je potrebno vplačati
30.000 SIT na žiro račun naročnika, št.
50101-603-45730.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je treba odda-
ti v zapečateni ovojnici z nazivom ponudni-
ka in pripisom: “Lekarna Moste – obnovi-
tvena dela – ponudba – ne odpiraj” osebno
do 28. 8. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe je treba oddati v
tajništvu Lekarne Ljubljana (2. nadstropje)
na Ulici stare pravde 11 v Ljubljani.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 8. 2000 ob
13.30 v sejni sobi lekarne Ljubljana (3. nad-
stropje) na Ulici stare pravde 11 v Ljubljani.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe mora ponudnik predlo-
žiti bančno garancijo v višini 3,000.000 SIT
z veljavnostjo do 31. 10. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: začasne mesečne in končne situacije
izstavljene na podlagi potrjene gradbene
knjige in plačila v 60 dneh po prejemu
situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran po zakonu o
graditvi objektov, imeti mora ustrezno obra-
tovalno dovoljenje in kadre.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

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

Naročnik bo presojal ponudbe po na-
slednjih kriterijih:

– ponudbena cena: 40%,
– rok izvedbe in usklajenost terminske-

ga plana: 15%,
– dolžina garancijskih rokov za izvedena

dela: 15%,
– kvaliteta izvajalca in njegovih podizva-

jalcev: 20%,
– ostale posebne ugodnosti, ki jih nudi

ponudnik: 10%.
Podrobnejša merila so opredeljena v raz-

pisni dokumentaciji.
Naročnik ni dolžan izbrati najcenejše-

ga ponudnika kot najugodnejšega ponud-
nika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo v roku iz 7. (b) točke tega
razpisa, vsak dan med 8.30 in 9.30 pri Maji
Horvat, tel. 01/23-02-112.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najka-
sneje do 4. 9. 2000.

17., 18.
Javni zavod

Lekarna Ljubljana

Št. 407-0027/2000 Ob-32854
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, faks 13-12-327.

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

3. Kraj izvedbe del: Srednja živilska šo-
la, Park mladih 3, Maribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: izvedba GO
del po načinu »ključ v roke«.

Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
razpisanih del je 10 mio SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemlivost variant: sprejemljivost po-
nudbenih variant ni dopustna.

(b), (c)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
po podpisu pogodbe, rok dokončanja del
30 dni .

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pro-
tech d.d. Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5,
Maribor, kontaktna oseba Romana Goljat,
telefon: 2300-185, faks 232-555, ob
predložitvi potrdila o vplačilu prispevka za
razpisno dokumentacijo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-

mentacijo lahko zainteresirani ponudniki
dvignejo do 30. 6. 2000 med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacio: 5.000 SIT način plačila: na-
kazilo na ŽR Protech d.d. Maribor, št.:
51800-601-64451 s pripisom “RD Sred-
nja živilska šola”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele dne 11. 8. 2000
do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: PROTECH d.d. Mari-
bor, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj –
za Srednja živilska šola”. Na kuverti mora
biti popoln naslov ponudnika .

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo 11. 8. 2000 ob 12.
uri na Ministrstvu za šolstvo in šport –
Služba za investicije, Trubarjeva 3/V v ve-
liki sejni sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: 
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5 % od razpisne vrednosti ponujenih del,
z veljavnostjo trajanja ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
opravljena dela plačeval na način in v rokih
navedenih v zakonu o izvrševanju proraču-
na RS in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z gradbeno pogodbo
bo naročilo prevzel glavni izvajalec z mož-
nostjo sodelovanja podizvajalcev za posa-
mezne vrste del, ki jih mora navesti v po-
nudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa, fi-
nančno poslovne in tehnične sposobnosti
ponudnika: ponudnik mora ponudbi priložiti
ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva
razpisna dokumentacija.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 17. 8. 2000.

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

a) reference ponudnika in podizvajalcev
za tovrstna dela: 20%,

b) ponudbena cena: 40%,
c) finančna sposobnost: 15%,
d) rok izvedbe: 10%,
e) garancijski rok za izvedena dela in

vgrajene materiale: 15%.
16., 17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Ur. l. RS dne 23. 6.
2000 pod št. 30440, objava o izidu pa dne
28. 7. 2000.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 344-2/00-07  Ob-32859
1. Naročnik, poštni naslov, št. telefona:

Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c.,
2360 Radlje ob Dravi, tel. 0602/71-401,
faks 0602/71-211.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Kraj izvedbe: Vuhred.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: rekonstrukcija lokalne ceste v
naselju Vuhred.

Ocenjena vrednost: 14 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo, ki
je v celoti skladna s projektom.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek 1. 9.
2000, konec 31. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Radlje ob Dravi, prevzemnik Alojz Hau-
ser, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi,
tel. 0602 71-401, faks 0602 71-211.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 30. 7. 2000 do 9. 8.
2000 na naslovu, navedenem v 9 (a) točki.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, način plačila:
virman, na račun št.: 51860-630-25664.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo po-
nudbe oddati v zapečateni kuverti na zgornji
naslov do 12. 8. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Radlje ob Dravi, Ma-
riborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi. Zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom »Ne odpiraj! Ponudba za rekon-
strukcijo lokalne ceste Vuhred.«

9. Datum in čas odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo 12. 8. 2000 ob 10. uri
na naslovu, navedenem v 1. točki.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% od vrednosti
ponujenih del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po zakonu o izva-
janju proračuna.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahtevana je sposobnost izvedbe storitev z
zamikom plačila, lastna tehnična in kadrov-
ska opremljenost za gradnjo tovrstnih ob-
jektov in registracija za opravljanje tovrstnih
del. Natančna vsebina te zahteve je nave-
dena v razpisni dokumentaciji pod 5. točko
tega razpisa.

14. Datum po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 1. 9. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): zahte-
vana je sposobnost izvedbe storitve z zami-
kom plačila, lastna tehnična in kadrovska
opremljenost za gradnjo tovrstnih objektov
in registracija za opravljanje tovrstnih del.

Natančna vsebina te zahteve je navede-
na v razpisni dokumentaciji pod 5. točko
tega razpisa.

16. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se dobijo na naslovu pod 9.
točko.

17. Datum predhodne objave namere,
če je bila objavljena: prva objava.

18., 19.
Občina Radlje ob Dravi

Št. 9101-234/2000 Ob-32867
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Območna enota Novo mesto,
Prešernov trg 7, telefon: 07/33-21-820,
faks 07/33-21-467.

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

3. (a) Kraj izvedbe del: Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije, Območna
enota Novo mesto, Prešernov trg 7.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja vkopane garaže in ureditev parki-
rišč.

Ocenjena vrednost: 10,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki morajo po-
nuditi vsa dela, ki so predmet javnega naro-
čila.

(c)
5 (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek –
september 2000, dokončanje – 30. 11.
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:  Za-
vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Območna enota Novo mesto, Prešernov trg
7, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba Mi-
ra Repar.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče zahtevati vsak dan med 8.
in 12. uro do vključno 4. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ponu-
dniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumenta-
cijo, morajo predložiti pooblastilo za dvig
razpisne dokumentacije in dokazila o vir-
manskem nakazilu 2.380 SIT na račun št.
52100-609-63059.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
18. 8. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno za-
varovanje Slovenije, Območna enota Novo
mesto, Prešernov trg 7, 8000 Novo mesto
(sprejemna pisarna).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “ponudba – ne odpiraj”
in s številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS oziroma z navedbo predmeta
naročila. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 8. 2000 ob
12. uri na naslovu Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Območna enota No-

vo mesto, Prešernov trg 7, pravno-kadrov-
ski oddelek. Odpiranje vodi razpisna komi-
sija.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora hkrati s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v višini 10 %
vrednosti ponudbe, ki mora veljati še 10 dni
po preteku veljavnosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
cene morajo biti obračunane po sistemu
“cena na enoto mere” in morajo biti fiksne
do dokončanja del, priloženi morajo biti kal-
kulativni elementi. Izvedena dela se obraču-
najo z mesečno situacijo. Ponudnik mora
navesti in zahtevati plačilo avansa pred pri-
četkom del.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenjena bo pisna po-
godba z enim izvajalcem.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudbnik, da mu bo priznana sposob-
nost: določene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do izteka roka za pre-
dložitev ponudb.

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

– vrednost ponujenih del od 0-60 točk,
– rok izvedbe od 0-10 točk,
– zahteva po avansu od 0-5 točk,
– dokončno poplačilo od 0-10 točk,
– garancijski rok na izvedena dela od

0-10 točk,
– dodaten garancijski rok na hidroizola-

cijo od 0-20 točk,
– reference ponudnika do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: na naslovu pod 7. (a) točko.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba, če je bila objavljena: ni
bila objavljena.

18. Prvi neuspeli razpis za to naročilo: to
je prva objava naročila.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Območna enota Novo mesto

Št. 414 -05-13/00-1  Ob-32868
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Rogašovci, Rogašovci 14 b,
9262 Rogašovci, tel. 02/55-88-404, faks
02/55-71-607.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbor izvajal-
ca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: območje občine –
naselja: Serdica, Sotina, Nuskova, Veče-
slavci, Sv. Jurij, Fikšinci in Ropoča.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va in posodobitev občinskih cest v Obči-
ni Rogašovci, naseljih Serdica, Sotina,
Nuskova, Večeslavci, Sv. Jurij, Fikšinci
in Ropoča.

Ocenjena vrednost je 77, 3 mio SIT.
(b), (c)
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5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumenta-
ciji.

6. Čas izvedbe: predvidena je fazna iz-
gradnja posameznih odsekov po ločenih po-
godbah oziroma aneksih v letu 2000 in
2001. Splošni rok izvedbe del je maks. 3
mesece po podpisu pogodbe oziroma anek-
sa za posamezni odsek.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Rogašovci, kontaktna oseba Marjeta
Bergles, tajnica občine, tel. 02/55-88-403,
faks 02/55-71-607.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do petnajstega dne
po objavi razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR
51900-630-76090 virman ali splošna po-
ložnica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponedeljek, 28. avgust
2000, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Rogašovci, občin-
ska uprava, Sv. Jurij 15 A, 9262 Rogašov-
ci.

9. Datum in kraj odpiranja ponudb: po-
nedeljek, 28. avgust 2000, ob 12.30, v
sejni sobi občinske uprave, Občina Roga-
šovci, Sv. Jurij 15 A.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% bančna garancija na prvi poziv od oce-
njene vrednosti z veljavnostjo do 30. 9.
2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačevanja in/ali sklicevanja na merodajna
določila v drugih dokumentih glede plače-
vanj: plačilni rok 60 dni po potrditvi raču-
nov. Način plačevanja in roki bodo določeni
v skladu z navodilom vlade oziroma ministr-
stva o izvrševanju proračuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: izvajalska pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

– dokazilo o solventnosti, o poravnanih
obveznostih in zakonitem poslovanju,

– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah potrebnih za izvedbo
javnega naročila,

– drugi pogoji določeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. avgust 2000
po 12. uri.

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

– ponudbena cena 70%,
– reference na trgu 20%,
– rok izvedbe 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudba mora biti predana v zapečate-
ni kuverti s pripisom predmeta javnega raz-
pisa in številko objave v Uradnem listu RS
ter naslovom ponudnika.

Ponudba mora vsebovati ločeno predra-
čun in specifikacijo za posamezni odsek.
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko od-
da naročilo ločeno samo za posamezne od-
seke oziroma da naročila za posamezni od-
sek ne odda.

Občina Rogašovci

Št. 41405-1/99-200 Ob-32869
1. Naročnik, poštni naslov, št. telefaksa:

Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran,
telefaks 05-6710309.

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

3. Kraj izvedbe: Sečovlje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost: prizidek k
šolskemu poslopju in adaptacija obsto-
ječega šolskega poslopja za Osnovno
šolo Sečovlje. Ocenjena vrednost GOI del
znaša 230,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo vari-

anto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas graditve: pričetek 1. 10.
2000, dokončanje 20. 8. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Piran, tajništvo urada za družbene de-
javnosti.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10 dni pred iz-
tekom razpisa oziroma do 18. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo na žiro
račun št. 51410-630-90030, znesek
10.000 SIT – stroški razpisne dokumenta-
cije.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 29. 8. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Piran, Tartinijev trg
2, 6330 Piran, tajništvo urada za družbene
dejavnosti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 29. 8. 2000 ob 12.30
v mali sejni sobi Občine Piran.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: nepreklicna bančna garancija na
prvi poziv 10% od ocenjene vrednosti, ve-
ljavnosti 90 dni po datumu odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: pogoji plačil se bodo dokončno obli-
kovali v pogodbi skladno s pogoji navedeni-
mi v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno naročilo: gradbena pogodba.

13. Zahtevek glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora ponu-
dnik izpolnjevati, da mu bo priznana spo-
sobnost.

(a) izpisek iz sodnega registra, star do
30 dni.

(b) potrdilo sodišča o nekaznovanju vod-
stvenih delavcev v zadnjih 3 letih pred od-
dajo ponudbe, zaradi kaznivih dejanj v zvezi
s poslovanjem.

(c) potrdilo sodišča da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čaja, ali likvidacije ne starejši od 30 dni.

(d) potrdilo davčne uprave o plačanih
davkih in prispevkih določenih z zakonom,
zapadlih do dneva oddaje ponudbe.

(e) BON 1, 2 ali 3.
(f) in drugo iz razpisnih pogojev (VI.).
14. Datum do katerega ponudniki lahko

odstopijo od ponudbe: do zaključka oddaje
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:

– ponudbeni znesek 65%,
– plačilni pogoji 15%,
– fiksnost cen 5%,
– garancijski roki 5%,
– reference 5%,
– rok izvedbe 5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: so navedene v razpisni dokumentaciji.
17. Predhodna najava naročila je bila ob-

javljena v Ur. listu RS, št. 17 z dne 25. 2.
2000.

Občina Piran

Ob-32870
1. Naročnik, poštni naslov, št. telefaksa:

Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran,
telefaks 05-6710309.

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

3. Kraj izvedbe: Piran – Oljčna pot 24.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: GOI
dela za predelavo dveh učilnic na OŠ
Ciril Kosmač.

Ocenjena vrednost del znaša
17,000.000 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: možna oddaja v dveh
sklopih, katerih ocenjena vrednost znaša
razmerje 40:60.

(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo vari-

anto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas graditve: pričetek 1. 10.
2000, dokončanje 1. 2. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Piran, tajništvo urada za družbene de-
javnosti, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10 dni pred
iztekom razpisa oziroma do 18. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo na žiro
račun št. 51410-630-90030, znesek
10.000 SIT – stroški razpisne dokumenta-
cije za OŠ Ciril Kosmač Piran.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 30. 8. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Piran, Tartinijev trg
2, 6330 Piran, tajništvo urada za družbene
dejavnosti.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 30. 8. 2000 ob 12.30
v mali sejni sobi Občine Piran.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: nepreklicna bančna garancija na
prvi poziv v višini 10% od ponudbene vred-
nosti, veljavnost bančne garancije do 1. 10.
2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: pogoji plačil se bodo dokončno obli-
kovali v pogodbi skladno s pogoji navedeni-
mi v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno naročilo: gradbena pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora ponudnik
izpolnjevati, da mu bo priznana sposobnost:

(a) izpisek iz sodnega registra, star do
30 dni,

(b) potrdilo sodišča o nekaznovanju vod-
stvenih delavcev v zadnjih 3 letih pred od-
dajo ponudbe zaradi kaznivih dejanj v zvezi
s poslovanjem,

(c) potrdilo sodišča da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čaja, ali likvidacije ne starejši od 30 dni,

(d) potrdilo davčne uprave o plačanih
davkih in prispevkih določenih z zakonom,
zapadlih do dneva oddaje ponudbe,

(e) BON 1, 2 ali 3.
14. Datum do katerega ponudniki lahko

odstopijo od ponudbe: do 30. 8. 2000 do
12. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: so navedene v razpisni dokumentaciji.

Občina Piran

Št. 34405-8/00 Ob-32871
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
1290 Grosuplje, tel. 061/761-211, tele-
faks 762-533.

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

3. Kraj izvedbe del: cestni odsek z nad-
vozom nad železniško progo na Taborski
cesti v Grosupljem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: iz-
vedba sanacije nadvoza nad železniško
progo v dolžini ca. 28 m oziroma v sku-
pni dolžini 40 m s sanacijo navezave
vozišč na Taborski cesti v Grosupljem.
Ocenjena vrednost naročila znaša
12,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnost potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki morajo po-
nuditi vsa dela po posameznih postavkah,
ki so predmet javnega naročila, v celoti.
Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje
posameznih del iz 4. (a) točke .

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudniki lahko po-
nudijo samo osnovno ponudbo. V primeru,

da ponudnik ponudi še variantno ponudbo,
se le-ta ne bo upoštevala.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden čas
začetka izvajanja del je september 2000,
končanje pa november 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Grosuplje, Urad za komunalno in-
frastrukturo, Kolodvorska 2, Grosuplje, v
tajništvu urada pri Poloni Jerlah, kontak-
tna oseba Marina Štrus, tel. 061/761-211
int. 270.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 30. 8. 2000,
vsak dan od 8. do 11. ure.

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

predložiti ponudbo: do 7. 9. 2000, najkas-
neje do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Grosuplje, Urad za
komunalno infrastrukturo, Kolodvorska 2,
Grosuplje, II. nadstropje, soba št. 222 pri
Poloni Jerlah.

Ponudbe morajo biti dostavljene osebno,
in sicer v zaprti kuverti z navedbo naslova
ponudnika in z oznako “Ponudba: sanacija
nadvoza – Ne odpiraj”. Ponudbe, ki bodo
poslane po pošti ali dostavljene po preteku
razpisanega roka, bo naročnik zavrnil in ne-
odprte vrnil pošiljatelju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 9. 2000 ob 9. uri v sejni sobi II/soba št.
224 Občine Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje.

Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, morajo komisiji izročiti
pismeno pooblastilo za sodelovanje na jav-
nem odpiranju.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja in roki so določeni v razpi-
sni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti morajo ponudniki
v svoji ponudbi predložiti dokumentacijo in
dokazila, ki so zahtevana v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 9. 2000, po
8.30.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, usposobljenost in sposobnost
za izvedbo del, reference pri izvajanju tovr-
stnih del ter način plačila in fiksnost cen.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudbe prejmejo za ponudbeno ceno je
50 točk, za usposobljenost in sposobnost
10 točk, za reference pri izvajanju tovrstnih
del 30 točk ter za način plačila in fiksnost
cen 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje tudi pravico naro-

čiti manjši obseg del od razpisanega, ali
odstopiti od pogodbe, kolikor se izkaže, da
ne more zagotoviti vseh potrebnih sredstev
za realizacijo razpisanih del. V obeh prime-
rih ponudniki nimajo pravice do odškodnine
iz tega naslova.

17.,18.
Občina Grosuplje

Št. 2.-4169/00 Ob-32890
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Služba za
nepremičnine, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana, telefaks 01/29-14-819.

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

3. Kraj izvedbe del: upravna zgradba Slo-
venskih železnic, d.d., Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: dela
bodo zajemala gradbeni, obrtniški in in-
stalacijski del, ocenjena vrednost celote
je 135,000.000 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 oddajajo v
celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: od-
daja del ne vključuje izdelavo projektov.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
bo 1. 10. 2000, rok dokončanja 1. 3.
2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Služba za nepre-
mičnine, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
(IV. nadstropje, soba 470), kontaktna ose-
ba Lučka Jukič, univ. dipl. inž. arh.,
tel.01/29-14-611.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 1. 8. 2000 do
vključno 3. 8. 2000, med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 40.000
SIT z virmanom na žiro račun št.
50100-601-14744 ali na glavni blagajni,
Ljubljana, Kolodvorska 11, (soba 115 v I.
nadstropju), kjer dobijo tudi potrdilo o vpla-
čilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 28.8. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Služba za nepremičnine, Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, (IV. nadstropje, soba 460).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 8. 2000
ob 10. uri v prostorih Slovenskih železnic,
d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana, v stekleni
dvorani (klet).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje ponudbe mora biti predlože-
na bančna garancija v višini 3% razpisane
vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
lastna sredstva, plačilo v 60 dneh po me-
sečnih situacijah.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi ali v skupnem nastopu z opredeli-
tvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.

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

Na razpis se lahko javijo pravne osebe,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo in
opremo,

– imajo stalno zaposleno in pogodbeno
angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov,

– imajo pravočasno poravnane svoje ob-
veznosti do dobaviteljev blaga, podizvajal-
cev in kooperantov,

– izpolnjujejo ostale zahteve iz razpisne
dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

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

Merila za dodelitev so:
– nižja ponudbena cena: 70%,
– refrence splošne: 10%,
– reference na Slovenskih železnicah:

10%,
– krajši rok dokončanja: 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ogled potrebnih del, ki so predmet
razpisa bo organiziran dne 4. 8. 2000 ob
10.uri (zbor pri receptorju), po prednodni
najavi pri Lučki Jukič na tel. 01/29-14-611.

17., 18.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 41405-4/99 Ob-32927
1. Naročnik, poštni naslov, št. telefaksa:

Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec,
tel. 03/812-10-00, faks 03/812-10-12.

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

3. Kraj izvedbe del: podružnična šola
Donačka Gora, Donačka Gora 1, 3252 Ro-
gatec.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote: obno-
va in dozidava podružnične šole Donač-
ka Gora.

Orientacijska vrednost naročila:
90,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
september 2000, dokončanje del: decem-
ber 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Rogatec, Ceste 11, Rogatec, tajnik
občine Strajn Pavel, tel. 03/812-10-16.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 18. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 20.000 SIT.

 Način plačila: gotovinsko ali virmansko
na žiro račun št. 50730-630-10222.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do torka, 29. 8.
2000, do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Rogatec, Ceste 11,
3252 Rogatec, tajništvo.

 Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom »Ne odpiraj, ponudba
za obnovo in dozidavo podružnične šole Do-
načka Gora«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti točen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 29. 8.
2000 ob 15. uri, na naslovu: Občina Roga-
tec, Ceste 11, 3252 Rogatec, v sejni sobi
občinske uprave.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od ocenjene vrednosti del, ki mora
veljati do vključno datuma veljavnosti po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: naro-
čilo se financira iz sredstev proračuna Obči-
ne Rogatec in Ministrstva za šolstvo in šport.
Izvedena dela se plačujejo na podlagi zača-
snih situacij in končne situacije. Ostala dolo-
čila so definirana 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; finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
rabljena bodo merila, ki so natančneje opre-
deljena v razpisni dokumentaciji:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok dokončanja del.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba Pavel Strajn, tajnik
Občine Rogatec, tel: 03/812-10-16,
03/812-10-00.

17., 18.
Občina Rogatec

Št. 2502/00 Ob-32928
1. Naročnik, poštni naslov, številka tel-

efaksa: – Komunala Novo mesto d.o.o.,
Rozmanova 2, 8000 Novo mesto, tel.:
068/3932-450, telefaks 068/ 3932-505.

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

3. Kraj izvedbe del: Ruhna vas, Tomažja
vas (Občina Škocjan).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela pri izgradnji vodovoda Ruhna
vas-Tomažja vas I. faza.

Skupna ocenjena vrednost gradbenih
del javnega naročila: 7,000.000 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: ponudbe ponudnikov, ki
bodo posredovane samo za posamezne
sklope ne bodo upoštevane, oziroma 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 nepo-
polne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
25. 9. 2000, konec del: 24. 11. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Novo mesto d.o.o., Sektor razvoja
in investicij, Podbevškova 12, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba: Goran Stanojević.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): naka-
zilo v vrednosti 30.000 SIT na ŽR Komuna-
la Novo mesto d.o.o., št.
52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni
promet Novo mesto z navedbo »Javni razpis
za vodovod Ruhna vas-Tomažja vas I. faza.”

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 8. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Novo mesto
d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Podbev-
škova 12, 8000 Novo mesto, kontaktna
oseba: Stanojević Goran.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
21. 8. 2000 ob 11. uri, Komunala Novo
mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 No-
vo mesto, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 1% ocenjene vrednosti javnega naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji opredelje-
ni v razpisni dokumentaciji 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 te-
hnične 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-
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ločene obveznosti. Podrobnejše zahteve so
podane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 21. 10. 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 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 ponu-
dnika 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 podizva-
jalske pogodbe oziroma pogodbo o sku-
pnem nastopanju in zgoraj navedene prilo-
ge 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
oddaje naročila.

16., 17., 18.
Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 0501/48-3-308/91 Ob-32929
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana,
tel. 061/132-5125, telefaks 061/315-073.

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

3. Kraj izvedbe del: Policijska postaja
Ptuj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zgradi-
tev objekta za Policijsko postajo Ptuj –
II. faza, ki zajema:

Sklop A – Gradbena dela (zidarska dela,
odranje)

Sklop B – Obrtniška dela (alu dela),
Sklop C – Strojnoinstalacijska dela (kot-

lovnica in razdelilna postaja, podpostaja tal-
nega ogrevanja z razvodom, notranja plin-
ska instalacija, radiatorsko ogrevanje, pre-
zračevanje in hlajenje, talno ogrevanje, vo-
dovod, odtočna kanalizacija, zunanja in
notranja požarna zaščita, odvodnjavanje
strehe),

Sklop D – Elektroinstalacijska dela (jaki
tok, šibki tok, strelovodna instalacija in
ozemljitve, telefonija, računalniška mreža,
televizija, hišne govorne naprave pri dežur-
nem, sistem televizijskega zaprtega kroga,
protivlomni sitem, video nadzor v priporih,
projektantski in izvajalski nadzor, projekt iz-
vedenih del, gradbena dela).

Skupna ocenjena vrednost naročila zna-
ša: 130.000.000 SIT.

Zahtevana dela so natančneje oprede-
ljena v razpisni dokumentaciji javnega raz-
pisa.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi
vsa dela, ki so predmet javnega naročila, v
celoti.

(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto (osnovno) ponudbe. V
primeru, da ponudnik ponudi še variantno
ponudbo, se ta ne bo upoštevala.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: najkasnejši
rok za dokončanje del je 90 dni. Predvideni
rok pričetka del je 10. 10. 2000, predvide-
ni rok za dokončanje del pa 10. 1. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve: Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Ma-
rinki Hlade, kontaktna oseba: Franc Hra-
bar, tel. 061/172-4904, 041/520-807.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od 12.
do 14. ure, razen dnevov, ko državni organi
ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni os-
novni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
navedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,

kamor je potrebno nakazati znesek): zne-
sek: 4.000 SIT, način plačila: virmansko,
številka računa: 50100-637-55284 (Mini-
strstvo za notranje zadeve), sklicna številka:
308-91-00.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 8. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 8. 2000, ob 10. uri, Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo predložiti bančno ga-
rancijo za resnost dane ponudbe s strani
ponudnika v znesku 8% od vrednosti po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: rok plačila ne sme biti krajši od 60 dni
od dneva, ko naročnik uradno prejme si-
tuacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o zgraditvi
objekta za Policijsko postajo Ptuj – II. faza,
v skladu z razpisno dokumentacijo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega ro-
ka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 160 dni od dneva odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21.člen ZJN): cena,
rok izvedbe, reference kadrov, finančno sta-
nje ponudnika, reference ponudnika in mo-
rebitnega podizvajalca, kooperanta oziroma
poslovnega partnerja, certifikat ISO 9001.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be dosežejo za ceno je 70 točk, za rok
izvedbe 10 točk, za reference kadrov 8
točk, za finančno stanje ponudnika 8 točk,
za reference ponudnika in morebitnega po-
dizvajalca, kooperanta oziroma poslovnega
partnerja 4 točke in za certifikat ISO 9001 4
točke.

16., 17., 18.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 2503/00 Ob-32930
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Novo mesto d.o.o., Ro-
zmanova 2, 8000 Novo mesto,
tel. 068/3932-450, telefaks
068/3932-505.

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

3. Kraj izvedbe del: Drska (Občina Novo
mesto).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
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lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja mestne plinske mreže in obnova ka-
nalizacije na Drski.

Skupna ocenjena vrednost gradbenih
del javnega naročila: 13,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudbe ponudnikov, ki
bodo posredovane samo za posamezne
sklope ne bodo upoštevane, oziroma 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 nepo-
polne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
25. 9. 2000, konec del: 24. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Novo mesto d.o.o., Sektor razvoja
in investicij, Podbevškova 12, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba: Goran Stanojević.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): naka-
zilo v vrednosti 30.000 SIT na ŽR Komuna-
la Novo mesto d.o.o.,
št. 52100-601-11459 pri Agenciji za pla-
čilni promet Novo mesto z navedbo »Javni
razpis za plinsko mrežo in kanalizacijo na
Drski«.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 8. 2000 do
10. ure.

 (b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Novo mesto
d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Podbev-
škova 12, 8000 Novo mesto, kontaktna
oseba: Stanojević Goran.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
21. 8. 2000 ob 12. uri, Komunala Novo
mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 No-
vo mesto, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 1% ocenjene vrednosti javnega naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji opredelje-
ni v razpisni dokumentaciji 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 te-
hnične 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 ponudbe:
do 21. 10. 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 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 ponu-
dnika 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 podizva-
jalske pogodbe oziroma pogodbo o sku-
pnem nastopanju in zgoraj navedene prilo-
ge 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
oddaje naročila.

16., 17., 18.
Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 403-31/2000-21303 Ob-32931
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Jesenice, Cesta m. Tita 78,
4270 Jesenice, 064-864-573.

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

3. Kraj izvedbe: Pokopališče Blejska Do-
brava, Jesenice.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: gradnja prizidka čajnih kuhinj ob
vežicah na Pokopališču Blejska Dobra-
va, ocenjena vrednost 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: predvidena je oddaja
del v celoti.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del I.
faze15. 9. 2000, dokončanje najkasneje do
30. 10. 2000;

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Jesenice, Cesta maršala Tita 78, Jese-
nice, Komunalna direkcija, soba št. 35, te-
lefon št. 064-832-661.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: proti plačilu 11.900
SIT (z vključenim DDV), do dne 21.8.2000,
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): virman-
sko nakazilo na žiro račun Občine Jesenice
številka: 51530-630-50155, sklicevanje na
številko 780001.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe za razpisana
dela je potrebno predložiti do dne
21.8.2000, do 12. ure;

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Jesenice, Cesta
maršala Tita 78, 4270 Jesenice, soba št. 1-
sprejemna pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe na razpisana dela se bodo odpira-
le dne 21.8.2000, ob 12.30, v konferenčni
sobi Občine Jesenice, Cesta maršala Tita
78, I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bianco menica s pooblastilom za
vnovčitev in uporabo v vrednosti 10% od
ponudbene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: plačilo 60 dni po izstavitvi ustrezne-
ga dokumenta – mesečnih in končne situa-
cije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): edino
merilo je najugodnejša cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: za razpisana dela je v letošnjem prora-
čunskem letu zagotovljenih 5,000.000 SIT,
v naslednjem proračunskem letu pa bo za-
gotovljena vsa potrebna razlika. Pogodba
se bo z izbranim ponudnikom sklenila za
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izvedbo celotnih razpisanih del, s tem, da
se bodo v letošnjem letu plačala dela v višini
zagotovljenih sredstev. V naslednjem prora-
čunskem letu se bo za plačilo del, za katera
so zagotovljena sredstva v proračunu 2001,
sklepal aneks.

17., 18.
Občina Jesenice

Št. 407-0067/2000 Ob-32993
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Kraj izvedbe del: Maribor.
4. (a). Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: predmet
naročila, vrsta in količina blaga: gradbeno
obrtniška in instalacijska dela za adap-
tacijo in dozidavo šolskega objekta v
skupni izmeri ca. 4.257 m2 (1.961 m2

adaptacija).
(b), (c)
Ocenjena vrednost del: 590 mio SIT.
5 (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne rešitve ni-
so sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del: september 2000 – septem-
ber 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
naslovu: Proplus d.o.o., Strma ulica 8,
2000 Maribor, kontaktna oseba Bojana So-
vič, tel. 062/250-41-10.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo do 14. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije: 25.000 SIT.

Način plačila: virmansko ali s položnico
na žiro račun naročnika
št. 51800-601-62499.

Informacije zainteresirani ponudniki lah-
ko dobijo na pooblaščenem inženiringu Pro-
plus d.o.o. – Bojana Sovič,
tel. 062/250-41-10.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok predložitve ponud-
be: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pri-
spele do 28. 8. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Proplus d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 29. 8. 2000 ob 10. uri
na naslovu: RS Ministrstvo za šolstvo in
šport, Trubarjeva 3/V, Ljubljana v veliki sej-
ni sobi.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
ter z navedbo predmeta naročila in številko
objave. Na kuverti mora biti popoln naslov
ponudnika.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne ga-

rancije za resnost ponudbe ter ustrezno iz-
javo banke za dobro izvedbo del v pogod-
benem roku ter odpravo pomanjkljivosti v
garancijskem roku, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določi-
la v drugih dokumentih glede plačevanja: me-
sečne situacije, plačljive v 60 dneh po ura-
dnem prejetju potrjenih situacij.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa

ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora ponudbi priložiti us-
trezna dokazila in izjave, kot jih zahteva raz-
pisna dokumentacija.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo dostopiti od ponudbe: 28. 8. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila: cena
50%, reference 20%, garancijski rok 10%,
rok izvedbe 10%, finančna usposobljenost
10%.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 407-0074/2000 Ob-32994
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, faks 13-12-327.

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

3. Kraj izvedbe del: Izola.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: predmet,
vrsta in obseg zahtevanih del: izvedba
gradbeno obrtniških in instalacijskih del
z zunajo ureditvijo in komunalnimi pri-
ključki za adaptacijo in dozidavo objek-
ta Srednje italijanske šole Pietro Coppo
v Izoli.

Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
razpisanih del je 250,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ni dopustna.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je september 2000, predviden
datum dokončanja del je junij 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
pri/na pooblaščencu investitorja LIZ-inženi-
ring d.d., Vurnikova 2, Ljubljana, v 5. nad-
stropju v sobi št. 511, med 8. in 10. uro,
kontaktna oseba Janez Sitar, telefon:
061/23-44-000, faks 061/23-44-050 ob
predložitvi potrdila o vplačilu prispevka za
razpisno dokumentacijo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo do 14. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije: 25.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na ŽR, št.:
50102-601-11966.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele dne 28. 8. 2000
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: LIZ- inženiring, d.d.,
Vurnikova 2, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj –
za Srednjo šolo Pietro Coppo”. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 28. 8. 2000 ob 12. uri na
Ministrstvu za šolstvo in šport – Služba za
investicije, Trubarjeva 3/V v veliki sejni so-
bi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od razpisne vrednosti po-
nujenih del, z veljavnostjo trajanja ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
opravljena dela plačeval na način in v rokih
navedenih v zakonu o izvrševanju proraču-
na RS in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih aktov.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z gradbeno pogodbo
bo naročilo prevzel glavni izvajalec z mož-
nostjo sodelovanja podizvajalcev za posa-
mezne vrste del, ki jih mora navesti v po-
nudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa, fi-
nančno poslovne in tehnične sposobnosti
ponudnika: ponudnik mora ponudbi priložiti
ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva
razpisna dokumentacija.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 28. 8. 2000
po 10. uri.

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

(a) reference ponudnika in podizvajal-
cev za tovrstna dela: 20%,

(b) ponudbena cena: 50%,
(c) finančna sposobnost: 10%,
(d) rok izvedbe: 10%,
(e) garancijski rok za izvedena dela in

vgrajene materiale: 10%.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: LIZ-inženiring d.d., Vurnikova 2, Ljub-
ljana, med 8. in 10. uro, Janez Sitar, tele-
fon: 061/23-44-000, faks
061/23-44-050.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu: 3. 9. 1999 (Ur. l. RS, št. 71).

18.
 Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-32995
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, ZD Šen-
tvid, Ob zdravstvenem domu 1.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
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lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
beno obrtniška dela (GOI).

Cena: 205,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ne predvideva.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
gradnja prizidka.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant:  ni predvidena.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: september
2000 – junij 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Dalmatinova 1, Ljubljana, I. nadstropje, so-
ba 101, kontaktna oseba je Alenka Mihel-
čič, med 10. in 12. uro, vsak delavnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na ŽR št.
50100-630-810108 sklic na št.
121-00000 s pripisom JR-1/00.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 8. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Dalmatinova 1, soba št.
101, I. nadstropje, Alenka Mihelčič – oseb-
no.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, so-
ba 101, I. nadstropje, 30. 8. 2000 ob
10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na:

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1% od razpisane vrednosti,

– bančna garancija za solidno izvedbo
del v višini 10% pogodbene vrednosti,

– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 5% pogodbene vred-
nosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v razpisni dokumentaciji.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 8. 2000 do
10. ure.

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

– cena 70%,
– reference 30%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: na telefonski številki 306-24-01.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba če je bila objavljena:
januar 2000, Ur. l. RS, št. 4-5/2000.

18.
Mestna občina Ljubljana

Št. 1137 Ob-33003
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica Golnik - KOPA, Golnik 36,
Golnik, 064/469-442.

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

3. Kraj izvedbe del: Bolnišnica Golnik -
KOPA, Golnik 36, Golnik .

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija, adaptacija vhodne avle (grad-
beno-obrtniška ter instalacijska dela),
ocenjena vrednost celote je 35,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se oddajo kot
celota.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudba se odda
na podlagi popisa del v razpisni dokumenta-
ciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
2. 10. 2000, dokončanje del predvidoma
15. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bol-
nišnica Golnik - Kopa, uprava bolnišnice (R.
Potočnik, tel. 064/469-444).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 14. 8. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z gotovino ne-
posredno pred dvigom dokumentacije na
blagajni bolnišnice ali predložiti dokazilo o
virmanskem nakazilu na ŽR številka
51500-603-34158.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 9. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Bolnišnica Golnik - KOPA,
Golnik 36, Golnik, tajništvo uprave (kontakt-
na oseba Ksenija Podržaj), tel.
064/469-441.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 9. 2000 ob
12. uri v sejni sobi na upravi bolnišnice Gol-
nik - KOPA.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot finančno zavarovanje za resnost ponud-
be mora ponudnik predložiti bančno garan-
cijo v višini 10% vrednosti končne ponud-
bene cene.

Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati še 40 dni po sklepu o izbiri
najugodnejše ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenjena pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dokumentacija in dokazila, ki jih mora po-
nudnik predložiti so navedena v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 30. 10.
2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (1-5 točk), plačilni pogoji (0-5
točk), čas izvedbe (1-3 točke).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podajata jih Franc Pušavec, tel.
064/469 460 in Roman Potočnik, tel.
064/469-444 (razpisni del).

17., 18.
Bolnišnica Golnik – KOPA

Št. 1137 Ob-33004
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica Golnik - KOPA, Golnik 36,
Golnik, 064/469-442.

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

3. Kraj izvedbe del: Bolnišnica Golnik -
KOPA, Golnik 36, Golnik .

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: novo
bolniško dvigalo (izgradnja AB jaška ter
dobava in montaža dvigala), ocenjena
vrednost celote je 33,000.000 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 odda
na podlagi popisa del v razpisni dokumenta-
ciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
začetka oktobra 2000, dokončanje del
predvidoma 15. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bol-
nišnica Golnik - KOPA, uprava bolnišnice
(Roman Potočnik, tel. 064/469-444).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 14. 8. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z gotovino ne-
posredno pred dvigom dokumentacije na
blagajni bolnišnice ali predložiti dokazilo o
virmanskem nakazilu na ŽR številka
51500-603-34158.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 9. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Bolnišnica Golnik - KOPA,
Golnik 36, Golnik, tajništvo uprave (kontakt-
na oseba Ksenija Podržaj), tel.
064/469-441.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 9. 2000 ob
12. uri v sejni sobi na upravi bolnišnice Gol-
nik - KOPA.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot finančno zavarovanje za resnost ponud-
be mora ponudnik predložiti bančno garan-
cijo v višini 10% vrednosti končne ponud-
bene cene.

Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati še 40 dni po sklepu o izbiri
najugodnejše ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenjena pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dokumentacija in dokazila, ki jih mora po-
nudnik predložiti so navedena v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 30. 10.
2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (1-5 točk), plačilni pogoji (0-5
točk), čas izvedbe (1-3 točke).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podajata jih Franc Pušavec, tel.
064/469-460 in Roman Potočnik, tel.
064/469-444 (razpisni del).

17., 18.
Bolnišnica Golnik – KOPA

Št. 1-0018/00 Ob-33007
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: 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 gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja transformatorske postaje 10
(20)/6kV in 0,4 kV Toplice II.

Okvirna vrednost dodeljenega naročila v
celoti je 26,000.000 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
september 2000, dokončanje ovkirno 60
dni od pričetka del.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2,
Zagorje ob Savi, kontaktna oseba je Edvard
Jere, tehnični vodja elektro službe, tel.
0601/64-100, telefaks 0601/64-582.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo lah-
ko zainteresirani ponudniki dvignejo na na-
slovu naročnika pri Jasni Marinšek do sre-
de 18. 8. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 15.000

SIT na žiro račun naročnika št.
52720-601-18631, sklic na številko
10.1.252. V znesku je vračunan 19% da-
vek na dodano vrednost.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe predložijo po-
nudniki prevzemnici Jasni Marinšek najka-
sneje do srede, 23. 8. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v četrtek, 24. 8. 2000 ob 10. uri
na naslovu naročnika Rudnik Zagorje v zapira-
nju, d.o.o., Zagorje ob Savi – sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo v ponudbi predložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini 1%
od vrednosti javnega razpisa z veljavnostjo
do 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se izvajajo v skladu z določili zakona
o izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je 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 teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

tale strokovne delavce,
– imajo reference s področja javnega na-

ročila.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do petka, 18. 8.
2000.

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

– cena – 10 točk,
– rok izdelave – 3 točke,
– dosedanje izkušnje in reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– plačilni in ostali komercialni pogoji ter

ugodnosti – 3 točke,
– kadrovska struktura in strokovne refe-

rence zaposlenih dleavcev, ki bodo oprav-
ljali razpisana dela s področja ponudbe ozi-
roma predvidenih podizvajalcev – 2 točki,

– 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 naro-
čilu: ponudniki dobijo vse dodatne informaci-
je o naročilu na naslovu naročnika pri Edvar-
du Jeretu, tehničnemu vodji elektro službe.

17., 18.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Št. 344-04/00-1 Ob-33008
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode
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: posamezni odseki
lokalnih in krajevnih cest na območju kra-
jevnih skupnosti v Občini Kanal ob Soči.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela, priprava podlage in asfalta-
cije makadamskih vozišč, okvirna vred-
nost 50 mio SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: da, sklopi določeni v
razpisni dokumentaciji.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 11. 9.
2000 do 31. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal
– tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 8. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT na ŽR št.
52000-630-7022 s pripisom “Asfaltacije po
KS 2000”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 8. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kanal ob Soči, Trg
svobode 23, 5213 Kanal.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 8. 2000 ob 9.30, v sejni sobi Občine
Kanal ob Soči.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% pogobenih del, z veljavnostjo po raz-
pisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
zakon o izvrševanju proračuna RS za leto
2000 (Ur. l. RS, št. 9/00).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba z naročnikom,
sklenjena za čas od podpisa pogodbe do
končanja del po pogodbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudnik mora predložiti ustrezna dokazila in
izjave, ki jih zahteva razpisna dokumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti svoje ponudbe po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
90%, roki 10%.

16., 17., 18.
Občina Kanal ob Soči
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Št. 344-04-03/00-33 Ob-33029

1. Naročnik, poštni naslov, številka te-
lefaksa: Občina Gornja Radgona, Partizan-
ska ul. 13, 9250 Gornja Radgona, tel
069/61-671, faks 069/62-438.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za gradbena dela.

3. Kraj izvedbe del: območje Občine
Gornja Radgona, KS Negova.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: mo-
dernizacija cest v Občini Gornja Rad-
gona na območju KS Negova:

– ceste JP606070,
– ceste JP 605970,
– ceste JP 605840.
Ocenjena vrednost naročila:

25,000.000 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: možna je ponud-
ba za celotno storitev.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variante niso
možne.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del in čas izvedbe: pričetek del v
osmih dneh po podpisu pogodbe, rok za
dokončanje 60 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na Občini Gornja Radgona, Partizan-
ska 13, 9250 Gornja Radgona, pri Jožici
Kovač Štefur, tel. 069/61-671, po pred-
hodnem telefonskem dogovoru.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: rok za dvig raz-
pisne dokumentacije je 24. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): v viši-
ni 10.000 SIT, na ŽR 51910-630-76108.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za dostavo ponud-
be je do 5. 9. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gornja Radgona,
Partizanska ulica 13, 9250 Gornja Radgo-
na z oznako “Ne odpiraj – modernizacija
cest v KS Negova”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Gornja Radgona.

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% od vrednosti javnega naročila,
bančna garancija za izpolnitev pogodbenih
obveznosti in bačna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.

11. Glavni pogoj glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: naročnik bo plačal razpisana dela v
skladu z vsebino, ki je podrobno oprede-
ljena v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika ponudnikov, ki jo
mora zavzeti skupina ponudnikov storitev,
ki ji bo dodeljeno javno naročilo: podpisa-
na pogodba sestavljena po zahtevah raz-
pisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovno te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora biti registriran za
opravljanje razpisanih del.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti svoje ponudbe: ponudniki
ne morejo umakniti ponudbe po roku dolo-
čenem za odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po-
nudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: navedeno v razpisni dokumentaciji.

17. Datum predhodne objave namere
o naročilu ali navedba, če je bila objavlje-
na: ni.

18.
Občina Gornja Radgona

Št. 351-06-13/00-3123 Ob-33031

1. Naročnik, poštni naslov, številka te-
lefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
pravosodje, Uprava za izvrševanje kazen-
skih sankcij, 1000 Ljubljana, Tivolska 50,
faks: 061/17-85-470.

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

3. Kraj izvedbe del: Rogoza pri Maribo-
ru.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
gradnja gnojne jame, rekonstrukcija
odvoda odplak iz obstoječega svinjske-
ga hleva in obnova obstoječega svinj-
skega hleva Gospodarske enote Zavo-
da za prestajanje kazni zapora Mari-
bor, Odprti oddelek Rogoza. Ocenjena
vrednost celotnih del znaša 30,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: naročilo pred-
stavlja zaključeno celoto in ga ni moč deliti
na posamezne sklope.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: ponudba se iz-
dela na pripravljeni popis del, variantne po-
nudbe niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne sme.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni
pričetek del je takoj po podpisu pogodbe,
predvidoma september 2000, skrajni rok
dokončanja del je november 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se dobi na naslovu:
RS, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za
izvrševanje kazenskih sankcij, Tivolska 50
– 13. nadstropje, Ljubljana. Dvig je možen
samo osebno s pisnim pooblastilom.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti do 25. 8.
2000, med 8. in 11. uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 5. 9. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti na naslov naročnika: Ministrstvo
za pravosodje, Uprava za izvrševanje ka-
zenskih sankcij, Tivolska 50, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 9. 2000
ob 10. uri v sejni sobi na naslovu naročni-
ka, Tivolska 50, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: naročnik zahteva bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1 milijon SIT, s
trajanjem 30 dni po datumu, ki je po ZJN
določen za izdajo sklepa o izbiri najugod-
nejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: plačilo naročila je 60 dni po prejemu
potrjene obračunske situacije, skladno z
zakonom o izvrševanju proračuna RS.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudni-
kom bo sklenjena pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik je lahko gospodarska druž-
ba ali samostojni podjetnik z ustreznimi
kvalifikacijami za prevzem predmeta javne-
ga naročila. Ponudnik ne sme biti v steča-
ju, imeti mora poravnane vse davčne in
druge z zakonom določene obveznosti. Po-
drobnejše zahteve so podane v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do datuma, ki je dolo-
čen za odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merili
za izbor sta cena 90% in reference 10% pri
izvajanju tovrstnih del na javnih objektih v
vrednosti 30 mio SIT in več v zadnjih petih
letih.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije o naročilu se
dobi na naslovu Proizvodno podjetje Koz-
jak p.o., Vošnjakova 16, Maribor pri Ferdi-
nandu Matvosu, tel. 02/22-96-100 int.
115, kjer bo na vpogled tudi projektna do-
kumentacija, po predhodnem dogovoru.

Vsak zainteresiran ponudnik si lahko
ogleda objekt adaptacije v času trajanja
javnega razpisa vsak delovni dan v Zavodu
za prestajanje kazni zapora Maribor – Od-
prti oddelek Rogoza, po poprejšnjem do-
govoru. Kontaktna oseba je Ferdinand
Matvos, tel. 02/22-96-100 int. 115. Ogled
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ni pogoj, je pa priporočljiv in zaželjen za
natančno izdelavo ponudbe.

17., 18.
Uprava za izvrševanje kazenskih

sankcij

Ob-33033
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefona in telefaksa: Komunalno-stanovanj-
sko podjetje, Ljutomer, d.o.o., Ormoška
3/II, 9240 Ljutomer, tel. 02/584-92-60,
faks 02/584-92-75.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljutomer, Občina
Ljutomer.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del, ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posebej: rekonstruk-
cija kanalizacije v Ulici Slavka Osterca.

Orientacijska vrednost del znaša
7,130.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov,
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: oddaja del je
predvidena v enem sklopu.

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov:
projektna dokumentacija je izdelana.

5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora bi-
ti izdelana po zahtevah iz razpisne doku-
mentacije, variantne ponudbe niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: dodatnih variant ni.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
september 2000, dokončanje del oktober
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno- stanovanjsko podjetje Ljutomer,
d.o.o., Ormoška 3/II, 9240 Ljutomer, tel.
02/584-92-60, faks 02/584-92-75, kon-
taktna oseba Janez Rožmarin.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati od dneva ob-
jave razpisa vsak delovni dan od ponedelj-
ka do petka med 8. in 15. uro, do vključno
18. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na ŽR Komunal-
no-stanovanjskega podjetja Ljutomer,
d.o.o., št. 51930-601-14557.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene do 31. 8. 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Komunalno-stanovanj-
sko podjetje Ljutomer, d.o.o., Ormoška
3/II, 9240 Ljutomer. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene s pripisom »Po-
nudba – ne odpiraj«, z navedbo predmeta
javnega naročila. Na kuverti mora biti po-
poln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v četrtek 31. 8. 2000
ob 13. uri, na naslovu: Komunalno-stano-

vanjsko podjetje Ljutomer, d.o.o., Ormoš-
ka 3/II, 9240 Ljutomer.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti
del. Trajanje garancije 40 dni po sprejetju
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: financiranje in plačila v skladu z navo-
dilom o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije, (Ur. l. RS, št. 13/00).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: izbrani ponudnik skle-
ne z naročnikom pogodbo o izvedbi del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik je lahko pravna oseba, ki
mora biti registrirana in mora izpolnjevati
finančne, poslovne in tehnične sposobno-
sti po odredbi o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97).

14. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po izteku roka
za oddajo ponudb.

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

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski rok za izvedena dela,
– rok izvedbe,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naju-

godnejši.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije o javnem naročilu na naslovu:
Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljuto-
mer, d.o.o., Ormoška 3/II, 9240 Ljuto-
mer, pri Janezu Rožmarinu, tel.
02/584-92-72, vsak delovni dan med 8.
in 12. uro.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do odškodnine iz tega naslova.

17. Datum predhodne objave namere o
javnem naročilu ali navedba če je bila ob-
javljena: predhodna objava namere o jav-
nem naročilu ni bila objavljena.

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

Komunalno-stanovanjsko podjetje
Ljutomer, d.o.o.

Št. 35101-6/2000 Ob-33034
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, tele-
faks 069-21-861.

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

3. Kraj izvedbe del: Murska Sobota.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev parkirišča ob Industrijski ulici v Mur-
ski Soboti; ocenjena vrednost
17,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
september 2000, rok dokončanja največ
60 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota, soba št. 18/II
nadstropje pri Jožici Viher.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 7.000
SIT na ŽR 51900-630-76001.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 18. 8. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestna občina Mur-
ska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 8. 2000 ob 13. uri v mali sejni sobi
Mestne občine Murska Sobota, Kardoše-
va 2, II. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ne.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: financiranje in plačila v skladu z navo-
dilom o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravni status ponudni-
ka: pisna pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po roku za od-
dajo ponudb, tj. 18. 8. 2000 od 12. ure
naprej.

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

– cena 60%,
– reference pri podobnih delih 15%,
– plačilni pogoji 15%,
– rok izvedbe 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudba mora biti sestavljena v
skladu z razpisnimi pogoji na originalnih
popisih. Naročnik si pridržuje pravico do
naročila v zmanjšanem obsegu od razpi-
sanega.

17., 18.
Mestna občina Murska Sobota
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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

Preklic

Št. 663-1/00 Ob-32774
Arhiv Republike Slovenije preklicuje jav-

ni razpis za izbiro izvajalca za tiskanje knjige
z naslovom Struktura srednjeveških vezav,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
60-62 z dne 7. 7. 2000, Ob-31565.

Arhiv Republike Slovenije

Razveljavitev

Št. 300-2/00-30-240 Ob-32906
Ministrstvo za malo gospodarstvo in tur-

izem razveljavlja javni razpis za izvedbo pro-
mocijskih aktivnosti in pripravo projektov za
izvajanje promocijske aktivnosti na področju
podjetništva (Ob-31273), ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 59 z dne 30. 6.
2000.

Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem

Št. 011-1/00 Ob-32727
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330
Metlika, faks 073/637-402.

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 na območju Ob-
čine Metlika, za čas od 1. 9. 2000 do
30. 6. 2001, ocenjena vrednost naročila
za šolsko leto 2000/2001 je:

– OŠ Metlika: 10,300.000 SIT,
– OŠ Podzemelj: 3,200.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Metlika.
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: ZJN
(Ur. I. RS, št. 24/97), odredba o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumenta-
cije (Ur. I. RS, št. 33/97) .

(c) Navodilo, če morajo ponudniki nave-
sti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: iz razpi-
sne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbena cena mora biti
razvidna za vsako šolo posebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantni predlogi

organizacije posameznih prevozov za OŠ
Metlika ne bodo upoštevani. Določene us-
kladitve prevozov z urniki osnovnih šol se
izvedejo po potrebi in v dogovoru z ravnate-
ljem posamezne osnovne šole.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: da, vendar samo za OŠ Podzemelj.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 9. 2000
do 30. 6. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Metlika, Mestni trg 24, Metlika, v taj-
ništvu (ob dvigu predložiti dokazilo o plačilu
za razpisno dokumentacijo).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8 dni od objave.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, plačilo na žiro račun
Občine Metlika: 52130-630-40409; z na-
menom nakazila: javni razpis – prevozi.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najpozneje v 20 dneh
od te objave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg
24, Metlika, z oznako: “Ne odpiraj – javni
razpis – prevozi”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 8. 2000 ob 12. uri, v prostorih Občine
Metlika.

12. 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 razpisane storitve. Ostalo v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: cene šolskih pre-
vozov so v celem šolskem letu fiksne in
vključujejo davek na dodano vrednost.
Obračun šolskih prevozov se opravlja po
principu dejansko opravljenih prevozov. Ra-
čun se izstavi zadnji dan v mesecu za tekoči
mesec. Rok plačila je razviden iz razpisne
dokumentacije.

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, da mu bo priznana spo-
sobnost: opredeljeno v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po 21. 8.
2000.

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

– ponudbena cena 80%,
– plačilni pogoji 10%,
– reference ponudnikov 5%,
– kvaliteta vozil 5%,
in so podrobneje opredeljene v razpisni

dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: po-

nudniki bodo o izidu razpisa obveščeni naj-
pozneje v roku 7 dni od sprejetja sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

19.
Občina Metlika

Ob-32728
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji d.d., DARS d.d., 3000 Celje, Ulica
XIV. divizije 4, izpostava Ljubljana, 1000
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
061/136-97-46.

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 strokovnih
in svetovalnih storitev na področju zgra-
jenih avtocest in hitrih cest v upravljanju
DARS d.d.

Ocenjena vrednost naročila je
140,360.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: področje RS.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: upravljanje, redno vzdrževa-
nje, prometna varnost, izredni prevozi, od-
nosi z javnostmi, obnovitvena dela.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive;

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 18 mesecev oziroma
za obnovitvena dela s potekom 30 dni po
preteku zadnje garancijske dobe za izvede-
na dela.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji, d.d., DARS, d.d., izpo-
stava Ljubljana, Einspielerjeva 6, vložišče.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do dne 29. 8. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti najkasneje do dne 29. 8. 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za avtoceste v Re-
publiki Sloveniji d.d., DARS d.d., 1000 Ljub-
ljana, Einspielerjeva 6, vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti na spred-
nji strani vidno označene z napisom »Ne
odpiraj pred dnem 30. 8. 2000 ob 13. uri.
Ponudba za izvajanje strokovnih in svetoval-
nih storitev.« Na hrbtni strani kuverte mora
biti naveden naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 30. 8. 2000
ob 13. uri na naslovu: Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d., DARS d.d., 1000
Ljubljana, Einspielerjeva 6, v sejni sobi
602/VI.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo skupaj s ponudbo predlo-
žiti tudi bančno garancijo za resnost ponud-
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be v višini 3% od vrednosti ponudbe, z veljav-
nostjo najmanj 180 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti finan-
cira naročnik iz lastnih sredstev. Način pla-
čevanja je določen v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik mora nastopati sa-
mostojno. Skupno nastopanje (joint venture)
in/oziroma s podizvajalci ni možno.

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 predložiti izjave in dokazi-
la, ki jih zahteva razpisna dokumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudb: 29. 8. 2000 po
12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga tehnična merila navedena v
razpisni dokumentaciji: 1. materialno in fi-
nančno stanje ter opremljenost, 2. potrebno
število strokovnih kadrov, 3. vrednost po-
godb v preteklosti, 4. certifikat sistema kako-
vosti.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije nudi Peter Gaspari - Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.,
DARS, d.d., 1000 Ljubljana, Einspielerjeva
6, vsak delovni dan med 8. in 9. uro po tel.
061/309-43-75 ali po faksu
061/136-97-46.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen dne 10. 3. 2000 pod št.
Ob-22633, objava o izidu pa dne 30. 6.
2000 pod št. Ob-31278.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.

Št. 64-6/00-2028/9 Ob-32773
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ljutomer, Vrazova 1, 9240
Ljutomer, telefon: 069/84-90-40, faks
069/81-610.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: opravljanje prevozov šolo-
obveznih otrok za območje Občine Ljuto-
mer za šolsko leto 2000/2001.

Orientacijska vrednost celotnega naroči-
la znaša 30,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Ljuto-
mer.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: prevoze lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki z ustrezno opremljeni-
mi svojimi ali najetimi vozili in z licenco za
prevoz potnikov v cestnem prometu. (upoš-
teva se pravilnik o pogojih, ki jih morajo iz-
polnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok Ur. l. RS, št. 78/99).

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), zakon

o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št.
72/94, 18/95, 54/96, 48/98 in 7/99 –
odločba Ustavnega sodišča), zakon o pre-
voznih pogodbah v cestnem prometu (Ur. l.
SFRJ, št. 2/74), pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok (Ur. l. RS, št.
78/99), Pravilnik o oznakah in opremi vozil,
s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem
prometu (Ur. l. RS, št.70/99) in drugi po-
dročni predpisi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki lahko podajo ponud-
be za prevoze za posamezne ali za vse šole
oziroma relacije navedene v razpisni doku-
mentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko v
okviru razpisnih pogojev ponudi variantne
predloge organizacije prevozov za posamez-
no razpisno postavko.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi tudi svojo
varianto: da.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od septembra 2000 do
junija 2001, vse šolske dni po šolskem kole-
darju za šolsko leto 2000/2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ljutomer, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Vrazova 1, Ljutomer, kontaktna oseba
je Grilc Dominika, tel. 069/84-90-48.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpis-
no dokumentacijo lahko ponudniki prevza-
mejo proti potrdilu o plačilu v višini 5.000 SIT
na Oddelku za družbene dejavnosti, soba št.
111, ŽR: Občina Ljutomer, št.:
51930-630-76197.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 8. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Ljutomer, Oddelek
za družbene dejavnosti, Vrazova 1, 9240
Ljutomer.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 8. 2000 ob 12. uri v veliki sejni sobi
Občine Ljutomer, Vrazova 1, 9240 Ljutomer
(III. nadstropje). Ponudbe morajo biti v pravil-
no zapečatenih ovojnicah in pravilno naslov-
ljene ter z oznako »Ne odpiraj - Ponudba za
šolske prevoze«. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov ponudnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v skladu z razpisno dokumentacijo.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: v skladu z razpisno
dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pisna pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik
za dokazovanje pogojev, je opredeljena v
razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja po-
nudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

18., 19., 20.
Občina Ljutomer

Ob-32807
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 ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: vključitev diesel električnih
agregatov v sistem nujne lastne rabe TE
Brestanica.

Ocenjena orientacijska vrednost: 29 mio
SIT.

4. Kraj izvedbe: Javno podjetje Termoe-
lektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, Bre-
stanica.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predvideni datum pri-
četka storitev: začetek septembra 2000,
predvideni datum dokončanja storitev: sredi-
na novembra 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 raz-
pisno dokumentacijo: 14. avgust 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 potrebno
predložiti ponudbo: 21. 8. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Termoelektrar-
na Brestanica, d.o.o., CPB 18, Brestanica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 8. 2000 ob 11.05, Javno podjetje Ter-
moelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18,
Brestanica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% orientacijske vrednosti ponudbe, veljav-
na do 30. 9. 2000 (z možnostjo 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:

– pridobljen certifikat ISO 9001,
– pozitivno poslovanje v preteklem letu

(bonitete),
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– redno zaposleni lastni kadri z osebnimi
referencami – izkušnjami na montažnih delih
v energetskih objektih, skupno vsaj 5 elek-
troinženirjev in 15 elektrotehnikov in/ali KV
elektromonterjev,

– lastna specialna merilna in druga opre-
ma,

– reference ponudnika na izvajanju tovrst-
nih modifikacij.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: od odpiranja po-
nudb 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 Budna (elektro
del) za tehnični del razpisne dokumentacije
(0608/24-16-141), Marjana Molan za splo-
šni del razpisne dokumentacije
(0608/24-16-124).

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 54 z dne
16. 6. 2000.

Javno podjetje
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Ob-32808
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Festival Ljubljana, Trg francoske revo-
lucije 1-2, Ljubljana, telefaks 061/221-288.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila:  varovanje na Ljubljanskem
gradu.

Orientacijska vrednost: 9,300.000 SIT
brez DDV.

4. Kraj izvedbe: Ljubljanski grad.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: določeno v razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: določeno v
razpisni dokumentaciji.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: od podpisa pogod-
be do 31. maja 2001 z možnostjo podalj-
šanja.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Fe-
stival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1,
Ljubljana – Sonja Vrhovec.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 8. 8. 2000 vsak de-
lovni dan od 12. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 11.900 SIT z banč-
no nakaznico nakazati na ŽR
50101-603-45153 s pripisom “JR-9-00”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 8. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Festival Ljubljana, Trg franco-
ske revolucije 1, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 8. 2000 ob 10. uri v prostorih Festivala

Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, I. nad-
stropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
niso zahtevana.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: določeno v razpisni
dokumentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 28. 8. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, dosedanje izkušnje naročnika s
ponudnikom.

18. Druge informacije o naročilu: določe-
ne v razpisni dokumentaciji.

19., 20.
Festival Ljubljana

Ob-32809
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rižanski vodovod Koper, d.o.o.-s.r.l.,
Ulica 15. maja 13, Koper, telefaks
066/486-120.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: storitve – premoženjska za-
varovanja. Ocenjena vrednost naročila z
davkom od prometa zavarovalnih poslov je
38,060.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Koper.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: subjekti po zakonu o zavarovalništvu.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
zavarovalništvu, ZOZP, ZOR.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če

se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko potegujejo
za različne sklope posamično ali za vse sklo-
pe skupaj kot celoto, in sicer:

1. sklop: požarno zavarovanje – orienta-
cijska vrednost 3,450.000 SIT,

2. sklop: strojelomno zavarovanje – orien-
tacijska vrednost 28,000.000 SIT,

3. sklop: zavarovanje računalnikov –
orientacijska vrednost 360.000 SIT,

4. sklop: zavarovanje vozil – orientacijska
vrednost 5,100.000 SIT,

5. sklop: zavarovanje odgovornosti naroč-
nika – orientacijska vrednost 1,150.000 SIT.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
so možne samo poleg osnovne ponudbe po
razpisnih pogojih.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev, predvido-
ma od 15. 9. 2000 dalje.

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

žanski vodovod Koper, d.o.o.-s.r.l., tajništvo,
Ulica 15. maja 13, Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago do 14. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 38.000 SIT
je potrebno virmansko nakazati na žiro račun
Rižanskega vodovoda Koper, d.o.o.-s.r.l. na
številko 51400-601-11191 pri Agenciji za
plačilni promet Koper, navesti davčno števil-
ko in če je ponudnik davčni zavezanec.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do 18. 8.
2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper,
d.o.o.-s.r.l., prevzemnik tajništvo, Ul. 15. ma-
ja 13, Koper. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom “Ponudba –
ne odpiraj” in številko objave tega javnega
razpisa ter navedbo predmeta naročila.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 8. 2000 ob
12. uri na naslovu Rižanski vodovod Koper,
d.o.o.-s.r.l., sejna soba, Ulica 15. maja 13,
Koper.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe – veljavnost
do 15. 9. 2000, garancija za dobro izvedbo
pogodbenih del (velja samo za izbranega po-
nudnika).

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik sklene pogodbo z
nosilcem ponudbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registracijo podjetja, dovoljenje za opravlja-
nje dejavnosti, potrdilo pristojnih organov,
da ima poravnane obveznosti iz davkov, taks
in drugih dajatev, obrazec BON 2, bilanco
stanja na dan 31. 12. 1999 in bilanco uspe-
ha za čas od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999,
potrdila, da je ponudnik davčni zavezanec,
izjavo, da ima urejeno pozavarovanje z na-
vedbo pozavarovalnice, razne izjave, ki so
priložene razpisni dokumentaciji, zavaroval-
ne pogoje za ponujene vrste (sklope) zavaro-
vanj.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 17. 8. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, prometno reševanje škod, re-
ference, celovitost ponudbe.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se dobijo na naslovu kot pod
1. točko, kontaktna oseba je Mitja Turk.

19., 20.
Rižanski vodovod Koper,

d.o.o.-s.r.l.

Št. 54 Ob-32810
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Podlehnik, Podlehnik 9, Pod-
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lehnik, tel. 02/788-40-60, faks
02/788-40-60.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: prevozi osnovnošolskih
otrok v Občini Podlehnik za šolsko leto
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 in
2003/2004.

Orientacijska vrednost celotnega naroči-
la znaša 40.000 SIT za šolski dan.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Pod-
lehnik.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: prevoze lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki s svojimi ali najetimi
vozili in licenco za prevoz potnikov v cest-
nem prometu.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če

se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki morajo predložiti po-
nudbe za vse razpisane relacije, ki so nave-
dene v razpisni dokumentaciji – celostno po-
nudbo.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudbe za posa-
mezne relacije prevoza ne bodo upoštevane.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od septembra 2000 do
junija 2004, vse šolske dni po šolskem kole-
darju za šolsko leto.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Podlehnik, Podlehnik 9, Podlehnik, tel.
02/788-40-60.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumentaci-
ja je na voljo do 10 dni od objave do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 5.000 SIT.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20 dni od te objave do
12. ure (všteti so prvi in zadnji dan).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Podlehnik, Podleh-
nik 9, 2286 Podlehnik.

Zapečatena kuverta s ponudbo mora biti
jasno označena z napisom: “Ne odpiraj! Po-
nudba šolski prevozi. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja. Nepravilno
opremljene ponudbe bo komisija zavrnila v
postopku odpiranja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. dan od te objave ob 12. uri, Občina
Podlehnik, Podlehnik 9, v županovi pisarni.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne vrednosti ponudbe storitve, na-
vedene v ponudbi. Garancija mora trajati do
vključno 30. 9. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačilo za opravljeno
storitev v zakonskem roku 30 dni po preje-
mu računa.

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:
skladno z 40. člena ZJN.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: po 20 dneh od
razpisa od 12. ure dalje.

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

– ponudbena cena,
– reference ponudnika na enakih že

opravljenih storitvah v preteklem letu,
– plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
18. Druge informacije o naročilu: ponud-

niki lahko dobijo informacije v zvezi z naroči-
lom na Občini Podlehnik, Podlehnik 9, tel.
02/788-40-60.

19., 20.
Občina Podlehnik

Št. 403-183/00 Ob-32811
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Juršinci, Juršinci 3/b, Juršin-
ci, tel. 758-214, faks 758-246.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: opravljanje prevozov učen-
cev v Osnovno šolo Juršinci, za šolsko
leto 2000/2001, orientacijska vrednost na-
ročila 6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Juršinci.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali upravni-
mi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: izvedba naročila z zakonom ni rezervira-
na za specifičen poklic, če ponudnik izpolnju-
je vse zahteve razpisne dokumentacije in je
registriran za opravljanje zahtevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97, 39/00),
odredba o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: iz razpisne
dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudbe ni možno deliti po po-
sameznih storitvah.

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 svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisne
variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: šolsko leto 2000/2001,
pričetek 1. 9. 2000, zaključek 30. 6. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Juršinci, Juršinci 3/b, Juršinci, kontakt-
na oseba Igor Ketiš (ob dvigu predložiti do-
kazilo o plačilu za razpisno dokumentacijo).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do 23. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentaci-
je je 3.000 SIT, na žiro račun Občine Juršin-
ci, št. 52400-630-20743, z namenom na-
kazila: javni razpis – šolski prevozi.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 8. 2000, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Juršinci, Juršinci 3/b,
Juršinci. Zapečatene kuverte morajo biti ja-
sno označene z napisom “Ne odpiraj – po-
nudba za šolske prevoze” in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbt-
ni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 8. 2000, ob 13. uri, Občina Juršinci,
Juršinci 3/b.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: cene šolskih prevozov
so celoletno fiksne in vključujejo davek na
dodano vrednost. Obračun šolskih prevozov
se opravlja po principu dejansko opravljenih
prevozov. Račun se izstavi zadnji dan v me-
secu za tekoči mesec. Rok plačila je 30 dni
od dneva prejema računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pisna pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne mo-
re odstopiti – umakniti ponudbe po izteku
roka za oddajo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skladu
z razpisno dokumentacijo.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v roku 5 dni od odpiranja ponudb.

19., 20.
Občina Juršinci

Št. 90315-16/2000  Ob-32862
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Sloveni-
je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana;
faks 061/178-48-34.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: naročilo obsega naslednje na-
loge in sicer.

3.1. Skeniranje arhiva zemljiškega
katastra – območje 2000–28,  ocenjena
vrednost: 8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja v prosto-
rih naročnika, lahko tudi v prostorih izvajalca
v skladu z zahtevami iz razpisne dokumenta-
cije.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: naročilo obsega naloge, ki jih lahko
opravijo izvajalci kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki
morajo navesti imena in strokovne kvalifikaci-
je osebja, ki je odgovorno za izvedbo naloge
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: deli storitve oziroma naloge so
že opredeljeni v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: izvedba nalog poteka po zahtevah
naročnika, opredeljenih v razpisni dokumen-
taciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja nalo-
ge je opredeljen z uveljavitvijo pogodbe ozi-
roma prevzemom podatkov, dokončanje pa
je določeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P25,
tel. 061/178-49-27.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 8. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): negoto-
vinsko plačanje: cena enega izvoda razpisne
dokumentacije je 2500 SIT – ŽR:
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 8. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P25.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 8. 2000 ob 12. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptirana menica v višini 5% od okvirne
vrednosti javnega naročila skupaj s poobla-
stilom za njeno izpolnitev-veljavnost do
20. 10. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: nalogo financira naroč-
nik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik lahko ima podizva-
jalce, njihovo pravno razmerje določa razpi-
sna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 28. 8. 2000 do
8. ure.

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

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
Za ponudnike, ki želijo izvajati prvič to

vrsto naloge za naročnika, je izločitveni krite-
rij nepravilno izdelan test. Test se izdela v
skladu s tehničnimi pogoji, ki so v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kontak-
tna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila ob-
javljena – 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen: to je prva objava.

Geodetska uprava Republike Slovenije

Št.020-108/00 Ob-32863
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor, 1000
Ljubljana, Dunajska 48, faks
061/178-74-22.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: ekološko sprejemljiva raz-
gradnja 3.000 odpadnih avtomobilov
(Pravilnik o odlaganju odpadkov Ur. l. RS
5/2000), ki so bili evidentirani v mesecu
marcu t.l. v okviru akcije REVOZa.

Orientacijska vrednost razpisanih del je
ocenjena na 83,000.000 SIT, pri čemer so-
deluje Združenje avtomobilskih zastopnikov
in proizvajalcev, GIZ s 23,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: zbiranje odpadnih avto-
mobilov po celotnem območju Republike
Slovenije, izvedba razgradnje na sedežu po-
nudnika.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo:
– nacionalni program varstva okolja (Ur. l.

RS, št. 83/99),
– zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št.

32/93, 1/96),
– pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur. l.

RS, št. 5/2000),
– relevantni predpisi s področja ravnanja

z odpadki.
(c) Navodilo, ali morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve je sestavni
del razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudnik lahko konkurira samo
za naročilo v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predvideno trajanje iz-
vedbe je 6 mesecev po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za okolje in prostor, 1000 Ljubljana,
Dunajska c. 48, vložišče, II. nadstropje, tel.
01/178-73-20.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 18. 8. 2000 do
11. ure.

10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. avgust 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, 1000 Ljubljana, Dunajska c. 48, vloži-
šče.

11. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
21. avgust 2000 ob 10. uri, Ministrstvo za
okolje in prostor, 1000 Ljubljana, Dunajska
c. 48, velika sejna soba, II. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 14 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v postopku zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v vredno-
sti 3% ocenjene vrednosti naročila, veljavna
en mesec (30 dni) po preteku roka za odlo-
čitev o izbiri najugodnejšega ponudnika iz
točke 11.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik financira raz-
pisana dela delno iz proračuna Republike
Slovenije in poravnava obveznosti do izbra-
nega izvajalca skladno z zakonom o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije. Del naro-
čila se financira z udeležbo Združenja avto-
mobilskih zastopnikov in proizvajalcev, GIZ
(28%), ki poravnava svoj del v roku 30 dni po
podpisu pogodbe.

Pogodbena 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 celotno naro-
čilo sklepal pogodbo samo z enim ponudni-
kom.

Ponudnik mora predložiti sklenjene po-
godbe s potencialnimi podizvajalci – zbiralci
in prevozniki.

Ponudnik mora predložiti sklenjene po-
godbe s potencialnimi odjemalci produktov
razgradnje vozil.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je pravna oseba, registrirana v Slo-
veniji;

– da je samostojni podjetnik – posamez-
nik, registriran v Sloveniji, oziroma vpisan v
vpisnik samostojnih podjetnikov posamezni-
kov pri Republiški upravi za javne prihodke;

– da ima veljavno registracijo za opravlja-
nje dejavnosti – je vpisan v register podjetij
za ekološko reciklažo odpadkov (izpis iz so-
dnega registra, potrdilo o vpisu v evidenco
podjetij za ekološko reciklažo odpadkov –
ustrezno potrdilo MOP UVN) in ima veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za kate-
ro 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 posto-
pek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
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preiskave in da njegovo poslovanje ni ustav-
ljeno s sodno ali drugo odločbo;

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

letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem;

– da ima strokovne reference;
– da ima proste tehnične zmogljivosti;
Zahteve so podrobno navedene v razpi-

sni dokumentaciji.
16. Datum po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: po 19. avgustu
2000.

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

– ponudbena cena na osnovi enote (av-
tomobila) – do 30 točk;

– stopnja razgradnje in delež za reciklažo
primernih odpadkov – do 25 točk;

– tehnična usposobljenost in kadrovska
zasedba ponudnika in projektne skupine (po-
dizvajalcev) – do 20 točk;

– reference – do 15 točk;
– čas izvedbe naročila – do 10 točk;
Najugodnejši je tisti ponudnik, ki doseže

po vseh merilih skupaj največje število točk.
V postopku ocenjevanja ponudb bodo

izločene ponudbe tistih ponudnikov, pri ka-
terih:

– ponudbena vrednost naročila presega
ocenjeno vrednost za več kot 15%;

– je bil v preteklih 6. mesecih več kot 5
dni plačilno nezmožen (blokada žiro računa
– BON 2);

– naročnik ugotovi, da iz že sklenjenih
pogodb na podlagi javnih naročil niso izpol-
njene obveznosti v predvidenih rokih;

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne druge informacije o javnem naročilu
lahko dobijo ponudniki na pisno zahtevo do
18. 8. 2000 na naslovu naročnika, kontaktni
osebi sta dr. Jani Zore, tel.: 178-73-57 ali
Sergej Laurenčič, tel.: 178-73-62.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 46 Ob-32864
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, telefon:
02/22-01-445, faks 02/252-48-15 (po po-
oblastilu Ministrstva za okolje in prostor).

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila:

(1) Idejni projekt preprojektiranja
odlaganja in sanacije obstoječega dela
deponije nevarnih odpadkov Metava ter
načrt najnujnejših sanacijskih del; oce-
njena vrednost 9 mio SIT,

(2) Študija določitve pričakovanih ko-
ličin odpadkov, ki se lahko odlagajo na
odlagališču nevarnih odpadkov Metava,
ocenjena vrednost 3 mio SIT.

4.
5. (a) Navedba o tem ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo samo za del
storitev: ponudnik lahko kandidira za posa-
mezne razpisane naloge, ne pa za del stori-
tev v okviru posamezne razpisane naloge.

7. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi samo ponud-
bo, ki je v skladu z razpisno dokumentacijo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok za izvedbo naloge
pod točko (1) je: 30. 11. 2000, rok za izved-
bo naloge pod točko (2) je: 30. 11. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Me-
stna občina Maribor, Zavod za varstvo oko-
lja, Slovenska ul. 40, 2000 Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 8. 2000, kon-
taktna oseba: Damijan Bedek, tel.
062/220-14-47 med 8. in 10. uro.

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

predložiti ponudbo: 18. 8. 2000 do 12. ure
ne glede na način dostave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod za varstvo okolja, Slo-
venska 40, 2000 Maribor, tajništvo.

Ponudba mora biti zapečatena in označe-
na “ne odpiraj, ponudba za izdelavo…”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 8. 2000, v
sejni sobi Zavoda za varstvo okolja, Sloven-
ska ulica 40, II. nadstropje, ob 10. uri.

Predstavniki ponudnikov morajo predloži-
ti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje
ponudb, pismeno pooblastilo za zastopanje.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in /ali sklicevanje na merodajno določilo
v drugih dokumentih: avansa ni, račun pla-
čljiv v roku 30 dni po mesečnih situacijah.

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 poslovno-tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: ponu-
dnik mora imeti veljavno registracijo, stro-
kovne kadre in odločbo o opravljanju
dejavnosti.

16. Datum po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 25. 8. 2000.

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

(1) Razdelanost posameznih postavk
posameznega razpisanega naročila – maks.
15 točk,

(2) Reference ponudnika – maks. 25
točk,

(3) Kadrovska sestava izvajalca oziro-
ma njegovih podizvajalcev – maks. 20 točk,

(4) Trajanje razpisanih del – maks.
10 točk,

(5) Ponudbena cena – maks. 20
točk,

(6) Plačilni pogoji – maks. 10 točk.
18. Druge informacije o naročilu: more-

bitne druge informacije v zvezi s predmetnim

naročilom dobijo ponudniki pri Damijanu Be-
deku, telefon: 062/22-01-447, med 8. in
10. uro.

Mestna občina Maribor

Št. 04-606/00 Ob-32865
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze, Uprava
Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev
trg 2, 6000 Koper, telefonska številka
066/66-32-100, št. telefaksa
066/66-32-102.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izdelava projektov za izved-
bo- PZI- terminal za železo na pomolu II v
koprskem pristanišču, orientacijska vred-
nost naročila je 23,000.000 SIT.

4.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navedeno
v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predvideni rok začetka
del je mesec september.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za promet in zveze, Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2,
6000 Koper, Ines Hrastič Pavlič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): od-
kupnina za razpisno dokumentacijo znaša
5.000 SIT, nakazilo z virmanom na žiro ra-
čun štev. 51400-845-20054- Uprava Repu-
blike Slovenije za pomorstvo, sklic na štev.
04-606/00.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 8. 2000 do 10. ure.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 8. 2000 ob 12. uri na sedežu Uprave
Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev
trg 2, Koper.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

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

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe. 15. 9. 2000.

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

1. Ponudbena cena  0-50
2. Reference  0-40
3. Rok izvedbe  0-10

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije na naslovu kot pod 1. točko.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen dne 30. 6. 2000 pod št.
04-606/00 Ob-31169.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo, Koper

Št. 40004-2/00 Ob-32866
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
01/478-40-52.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava aplikacije za
digitalno oddajo letnega poročila o
obratovalnem monitoringu in nadgrad-
nja aplikativne programske opreme re-
gistra onesnaževalcev zraka v RS, s pri-
ključeno bazo zavezancev za plačilo
takse za obremenjevanje zraka z emi-
sijo CO2.

Ocenjena vrednost naročila: 8,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izbranega ponudnika in sedežu naroč-
nika.

5. (a), (b)
 (c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navodila
so sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudnik lahko kandidira le za
razpisano delo v celoti.

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: trajanje naročila je 4,5
mesece po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Mateja Galič, soba št.
P08, pritličje, tel. 01/478-44-51.

 (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 8. 2000.

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

predložiti ponudbo: 21. 8. 2000 do 12. ure.
 (b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vloži-
šče, pritličje, tel. 01/478-44-09.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 8. 2000 ob 10. uri, Uprava RS za var-
stvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sej-
na soba, I. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 22 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik financira raz-
pisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS
in poravnava plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Po-
nudbena 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 sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
zunanjimi sodelavci oziroma podizvajalci.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične 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 vpisnik
samostojnih podjetnikov – posameznikov pri
Davčni upravi RS;

– da ima veljavno registracijo za opravlja-
nje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra ozi-
roma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje 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 posto-
pek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave in da njegovo poslovanje ni s so-
dno ali drugo odločbo ustavljeno;

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

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 razpi-

sni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: 21. 8. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– kvaliteta in celovitost ponujene rešitve,

maks. 40 točk,
– ponudbena cena, maks. 25 točk,
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika, maks. 10 točk,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja), maks. 10 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 10 točk,
– relevantne ugodnosti, maks. 5 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo iz-
ločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

– ponujeno trajanje izvajanja del presega
razpisano trajanje za več kot 25%,

– 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 jav-
nih razpisov.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne druge informacije o naročilu dobijo po-
tencialni ponudniki na naslovu naročnika;
kontaktna oseba naročnika je Mateja Galič,
tel. 01/478-44-51.

19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Št. 2.-4169/00 Ob-32889
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
062/29-22-701.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: generalno popravilo hidra-
vličnega dvigala na težki motorni drezini
tipa BK 911.

Ocenjena vrednost del: 7,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Slovenske železnice,

d.d., Sekcija za vzdrževanje prog Maribor.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: veljavni
predpisi, ki jih mora izpolnjevati izdelava,
montaža in delovanje naprave.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki lahko po-
leg ponudbe v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije ponudijo tudi svojo varianto.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del je predvi-
den 25. 10. 2000, rok za dokončanje del je
1 mesec.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Sekcija za vzdrževa-
nje prog Maribor, Valvasorjeva 19, 2000 Ma-
ribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 31. 7. 2000 do
7. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 20.000
SIT na žiro račun naročnika št.
50100-601-5014744.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 25. 8. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Sekcija za vzdrževanje prog Maribor, Valva-
sorjeva 19, 2000 Maribor, (tajništvo).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 8. 2000 ob
11. uri v prostorih Slovenskih železnic, Sek-
cije za vzdrževanje prog Maribor, Valvasorje-
va 19, Maribor (sejna soba).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
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nudbe, če so v tem postopku zahtevana: za
zavarovanje resnosti ponudbe mora biti pred-
ložena menica v višini 5% ocenjene razpisa-
ne vrednosti in mora veljati do poteka opcije
ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: financiranje in plačila
se bodo izvajala v skladu z določili zakona o
izvrševanju proračuna RS in navodili o izvrše-
vanju proračuna v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: samostojni izvajalec v sodelo-
vanju s podizvajalci, ki jih navede v ponudbi.

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:

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne de-
javnosti,

– razpolaganje z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno

angažirano delovno silo v skladu s predpisi
za razpisane storitve.

16. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko pote-
če rok za oddajo ponudb.

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

– tehnični del: 30%,
– reference: 10%,
– finančni del: 60%.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informacije o naročilu dobijo ponudniki na
naslovu naročnika pri Petru Brlič, inž. grad.,
tel. 02/29-24-304; ogled naprave 17. in
18. 8. 2000.

19., 20.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 352-27-7/00 Ob-32897
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
okolje in prostor, Urad RS za prostorsko pla-
niranje, 1001 Ljubljana, Dunajska 47,
p.p. 653, 061/178-70-10.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročil: naročilo obsega nasled-
nji nalogi:

A) Prostorska dokumentacija za sana-
cijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob
reki Muri od Cvena do Vučje vasi:

(a) pregled občinskih planskih aktov in
izdelava terminskega plana;

(b) proučitev variant visokovodnih na-
sipov in po potrebi izdelava dodatne rešitve,
primerjava rešitev in predlog najustreznejše
rešitve;

(c) izdelava sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-
njeročnega družbenega plana občin Raden-
ci, Murska Sobota, Križevci, Veržej in Ljuto-
mer vključno s programsko zasnovo obmo-
čja vodnogospodarske ureditve;

(d) izdelava lokacijskega načrta za sa-
nacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob
reki Muri od Cvena do Vučje vasi;

Orientacijska vrednost razpisnih del je
12,000.000 SIT.

B) Prostorska dokumentacija za iz-
gradnjo in sanacijo visokovodnih nasi-
pov ob reki Muri od Dokležovja do Kuč-
nice:

(a) pregled občinskih planskih aktov in
izdelava terminskega plana;

(b) proučitev variant visokovodnih na-
sipov in po potrebi izdelava dodatne rešitve,
primerjava rešitev in predlog najustreznejše
rešitve;

(c) izdelava sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-
njeročnega družbenega plana občin Tišina,
Murska Sobota in Beltinci vključno s pro-
gramsko zasnovo območja vodnogospodar-
ske ureditve;

(d) izdelava lokacijskega načrta za sa-
nacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob
reki Muri od Dokležovja do Kučnice;

Orientacijska vrednost razpisnih del je
13,000.000 SIT.

4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba

zgoraj navedenih naročil z zakonom, pred-
pisi ali upravnimi določbami rezervirana za
specifičen poklic: v skladu z 69. členom
zakona o urejanju naselij in drugih pose-
gov v prostor.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročili: zakon o ure-
janju prostora, zakon o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor in ostali predpisi s
področja urejanja prostora.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: skladno z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek obeh storitev
je vezan na datum podpisa pogodbe; obe
storitvi trajata 18 mesecev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za okolje in prostor, Urad RS za pro-
storsko planiranje, Ljubljana, Dunajska 47
(II. nadstropje). Kontaktna oseba Suzana Zu-
panc Hrastar (tel. 178-70-35). Dokumenta-
cija je na vpogled tudi na spletnih straneh
MOP UPP: www.sigov.si/upp.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 8. 2000.

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

predložiti ponudbo(i): ponudbo je potrebno
predložiti do 21. 8. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo(i): Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Urad RS za prostorsko planiranje, Du-
najska 47, 1001 Ljubljana, tajništvo, soba
103.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 8. 2000; ob 9. uri za nalogo pod tč. A,
ob 9.30  za nalogo pod točko B; Ministrstvo
za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Dunajska 47, Ljubljana, sejna so-
ba (II. nadstropje).

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: v skladu z razpisno
dokumentacijo.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z 69. členom zakona o urejanju nase-
lij in drugih posegov v prostor ter s 26. čle-
nom zakona o graditvi objektov.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo(i) do poteka roka za od-
dajo ponudb, to je do 21. 8. 2000 do 10.
ure.

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 sa-
mo iz obdobja zadnjih treh dopolnjenih ter
tekočega leta: maks. 40 %;

– kadrovska zasedba projektne skupine:
maks. 35%:

· odgovorni nosilec naloge (stopnja in
vrsta izobrazbe): maks. 10%,

· odgovorni nosilci po področjih (stopnja
in vrsta izobrazbe): maks. 15%,

· projektna skupina (interdisciplinarnost
in ustreznost izobrazbene strukture):
maks. 10%;

– ponudbena cena razpisanih del:
maks. 10%;

– trajanje razpisanih del: maks. 10%;
– ponujeni tehnični nivo izdelave doku-

mentacije: maks. 5%.
Merila veljajo za storitve pod tč. A in tč. B.
18. Druge informacije o naročilu: ponu-

dniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkas-
neje v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor

Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 1415 Ob-32910
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Javni zavod Športni center Maribor, Ko-
roška cesta 33, 2000 Maribor, telefaks
02/252-75-40, 02/229-47-32.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izdelava projektne dokumen-
tacije (PGD, PZR, PZI, PDI) za izgradnjo
zimskega kopališča Pristan v Mariboru.

Opis storitve, ki je predmet tega javnega
naročila je podrobneje opredeljeno v razpis-
ni dokumentaciji javnega razpisa.

Orientacijska vrednost javnega naročila:
ocenjeni stroški za izdelavo PGD, PZR, PZI,
PID za bazenski del so 21,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. (a) Navedba o tem ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da.

 (b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št
24/97),

 – Odredba o obvezni vsebini razpisne in
 ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.

33/97 in 63/97),
– navodilo o vsebini objave za javna naro-

čila v Uradnem listu RS (Ur. l. RS, št. 60/98),
– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,

s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje
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svojih obveznosti v postopkih javnega naro-
čanja (Ur. l. RS, št. 43/2000).

– pravilnik o določanju zahtevnih objek-
tov po zakonu o graditvi objektov (Ur. l. RS,
št. 35/98),

– vsa pozitivna zakonodaja ki ureja to po-
dročje.

(c) Navodilo če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
ki je odgovornega za izvedbo storitve: da,
podrobnejša navodila so v razpisni dokumen-
taciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: delo oddajamo v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: zahteve naročnika
so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

(b) Ali lahko ponudnik ponudi samo svojo
varianto: zahteve naročnika so opredeljene v
razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek dela (podpis po-
godbe) je predviden v začetku meseca sep-
tembra 2000. Ostali roki so podrobneje
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahetva razpisno dokumentacijo: Javni
zavod Športni center Maribor, Koroška ce-
sta 33, 2000 Maribor, telefon
02/229-47-32.

(b) Datum do kdaj je možno zahetvati raz-
pisno dokumentacijo: petnajst dni od dneva
objave razpisa, vsak delovni delovni dan, od
8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (štev. bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): 5.000 SIT
virmansko ali s položnico na ŽR, št.
51800-603-34004, APP Maribor s pripisom
»dokumentacija Pristan«.

10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. 8. 2000, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javni zavod Športni center
Maribor, Koroška cesta 33, 2000 Maribor.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom »Ne odpiraj,
Ponudba za izdelavo projektov«, Na hrbti stra-
ni kuverte mora biti označen naslov ponudni-
ka.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 8. 2000, ob 14. uri, v prostorih Javnega
zavoda Športni center Maribor.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finanč. zavarovanj resnosti po-
nudbe: ponudnik mora ponudbi predložiti bi-
anco menico z menično izjavo v vrednosti
10% od ponudbene cene, ki jo naročnik lah-
ko vnovči kot jamstvo za resnost ponudbe.
Vzorec menične izjave je priložen razpisni
dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede načina financira-
nja ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: plačilni
pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji
in v osnutku pogodbe, ki je priloga razpisne
dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: podrobno je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-

hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo priložiti ustrezna dokazila
in izjave o izpolnjevanju pogojev iz te točke
v skladu z zahtevami iz razpisne dokumen-
tacije.

16. Datum,do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: po izteku roka za pre-
dajo ponudb naročniku ponudniki ne morejo
več umakniti ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila,teža in
način uporabe: reference, cena, usposob-
ljenost ponudnika, rok dokončanja del. Teža
in način uporabe meril je določen v razpisni
dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik se ne obvezuje, da bi sprejel
najnižjo ali katero koli ponudbo.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena: ni
bilo objave, prva objava tega javnega naročila.

20.
Javni zavod

Športni center Maribor

Št. 34001-4/00 Ob-32925
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik; faks 061/818-119.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za izbi-
ro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: opravljanje prevozov šolo-
obveznih otrok za potrebe javnih zavo-
dov 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 oprav-
ljanje 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 dejavno-
sti, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je potrebno dvigniti najkasneje do 7. 8.
2000 do 12. ure z izkazanim potrdilom o
plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT na žiro račun
Občine Kamnik št. 50140-630-810300.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 25. 8. 2000 do
10. 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, naslovom na-
ročnika in s pripisom: »Ne odpiraj-javni raz-

pis prevozov učencev v šolskem letu
2000/2001«.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 25. 8. 2000 ob 11. uri
v sobi št. 9, v zgradbi Občine Kamnik.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudbi je potrebno priložiti bančno garanci-
jo za resnost ponudbe v višini 100.000 SIT z
veljavnostjo 60 dni po objavi razpisa.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-

pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
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 te-
hnične 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 nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Anton
Kamin, vodja Oddelka za družbene dejavno-
sti, na tel. 01/831-81-05.

19., 20.
Občina Kamnik

Ob-32932
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231
Beltinci, tel. št.: 02/5422-220; faks št.:
02/541-24-12.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: prevozi osnovnošolskih
otrok v Občini Beltinci za šolsko leto
2000/2001.

Ocenjena vrednost: 17,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Beltinci

(na relacijah šolskih prevozov).
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: izvedba naročila je vezana na za to de-
javnost registrirane prevoznike (fizične ali
pravne osebe), ki imajo dovoljenje pristojne-
ga organa za prevoz oseb in ustrezno licen-
co za opravljanje prevozov potnikov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. list RS, št. 24/97),
Odredba o razpisni dokumentaciji (Ur. list
RS, št. 33/97), zakon o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list, RS,
št. 12/96, 23/96), zakon o varnosti cestne-
ga prometa (Ur. list RS, št. 30/98), Pravilnik
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozniki
vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok (Ur.
list RS, št. 78/99).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: pravne ose-
be morajo navesti imena in strokovne kvalifi-
kacije osebja, odgovornega za izvedbo stori-
tve po razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudbo je možno deliti po rela-
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cijah: ne, ponudniki se lahko prijavijo za
opravljanje prevozov samo za vse razpisane
relacije.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne, ponudnik lahko ponudi samo
razpisane relacije.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanje storitev: za vse dni, ko poteka
pouk v šolskem letu 2000/2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Beltinci, Referat za družbene dejavno-
sti, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci, kontaktna
oseba: Emilija Kavaš, tel. št.: 02/542-22-20.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od dneva objave tega
razpisa v Uradnem listu RS pa do dneva pre-
dložitve ponudbe naročniku.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 5.000 SIT je
potrebno nakazati na ŽR Občine Beltinci št.:
51900-630-76017.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najpozneje 12. dan od
objave tega razpisa, do 15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Beltinci, Referat za
družbene dejavnosti, Mladinska ul. 2, 9231
Beltinci, v zapečateni kuverti s pripisom: »Jav-
ni razpis za šolske prevoze«.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo na sedežu Občine Bel-
tinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci, 14. dan
od dneva objave tega razpisa ob 12. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ne.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: financiranje po oprav-
ljenem delu, plačilo v roku 45 dni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe v
roku 10 dni po sprejemu sklepa o izbiri.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: glede pravnega statusa ni posebnih
zahtev (v skladu s prejšnjo točko): nebloki-
ran žiro račun v preteklih 6 mesecih, us-
trezna osnovna sredstva in kadrovska struk-
tura zaposlenih (podrobno v razpisni doku-
mentaciji).

16. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: do 15. 9. 2000.

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

– ponudbena cena (70%);
– reference za izvajanje storitev (10 %);
– usposobljenost in sposobnost ponudni-

ka (10%),
– druge ugodnosti (10%).
Najcenejši ponudnik ni nujno da je naju-

godnejši.
18. Druge informacije o naročilu: v razpi-

sni dokumentaciji in na Občini Beltinci, Refe-
rat za družbene dejavnosti, Mladinska ul. 2,
9231 Beltinci.

Občina Beltinci

Št. 22500-0015/99 Ob-32937
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30,
Mengeš, tel. 01/72 37 081, faks 738 981,
e-mail: Tomaz.Stebe@menges.si.

2.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-

nost naročila: izdelava študije stanja in
analize prometa v Občini Mengeš.

Orientacijska vrednost del je 3,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: študija se bo izvajala za
celotni promet v Občini Mengeš.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 16. 8. 2000.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: pisne ponudbe morajo
biti oddane do 16. 8. 2000 do 16. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti v
zapečateni kuverti na naslov naročnika z na-
pisom “Ne odpiraj – študija stanja”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 8. 2000 ob
16. uri v prostorih naročnika.

12., 13., 14., 15., 16., 17.
18. Druge informacije o naročilu: ponud-

niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na naslovu naročnika v času uradnih ur (po-
nedeljek: od 8. do 15. ure, sreda: od 8. do
12. ure in od 13. do 17. ure, petek: od 8. do
13. ure) oziroma jo lahko zahtevajo po elek-
tronski pošti.

Ostale razpisne pogoje lahko zainteresi-
rani ponudniki dobijo pri naročniku skupaj z
ostalo razpisno dokumentacijo.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: je ni bilo.

20.
Občina Mengeš

Št. 351-01-17/00 Ob-32938
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30,
Mengeš, tel. 01/72 37 081, faks 738 981,
e-mail: Tomaz.Stebe@menges.si.

2.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-

nost naročila: izdelava projekta PGD, PZI
za zbiralnik odpadnih voda in vseh osta-
lih javnih inštalacij in ulice (javna raz-
svetljava, obnova vodovoda in kanaliza-
cije, plin, informacijsko omrežje, pločni-
ki, cesta).

Orientacijska vrednost del je 3,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Šolska ulica–Glavni trg–
Prešernova ulica.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 16. 8. 2000.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: pisne ponudbe morajo
biti oddane do 16. 8. 2000 do 16. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pred-
ložiti na naslov naročnika v zapečateni ku-
verti z napisom “Ne odpiraj – Projekt Pre-
šernova”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 8. 2000 ob
16. uri v prostorih naročnika.

12., 13., 14., 15., 16., 17.
18. Druge informacije o naročilu: ponud-

niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na naslovu naročnika v času uradnih ur (po-
nedeljek: od 8. do 15. ure, sreda: od 8. do
12. ure in od 13. do 17. ure, petek: od 8. do
13. ure) oziroma jo lahko zahtevajo po elek-
tronski pošti.

Ostale razpisne pogoje lahko zainteresi-
rani ponudniki dobijo pri naročniku skupaj z
ostalo razpisno dokumentacijo.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: je ni bilo.

20.
Občina Mengeš

Št. 335/4-2000 Ob-32939
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Ja-
dranska c. 31, Ankaran, faks 066/527-185.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: zavarovanja:

1. Požarno zavarovanje objektov,
opreme in zalog.

2. Strojelomno zavarovanje strojev,
strojnih naprav, aparatov in inštalacij.

3. Zavarovanje splošne civilne odgo-
vornosti.

4. Vlomsko zavarovanje opreme, za-
log in gotovine.

5. Zavarovanje stekla proti razbitju.
6. Zavarovanje motornih vozil (avtood-

govornost, AO plus, avtomobilski kasko ter
nezgodno zavarovanje voznika in potnikov v
vozilu).

Ocenjena vrednost naročila: 16,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da, ponudniki morajo predložiti dokazila
o registraciji in izpolnjevanju pogojev za
opravljanje navedene dejavnosti.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da, pravne
osebe morajo navesti imena in strokovne kva-
lifikacije osebja odgovornega za izvedbo sto-
ritve.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko poteguje jo
za naročilo v celoti.
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7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: tri leta od podpisa po-
godbe, pričetek 1. 1. 2001, zaključek 31.
12. 2003.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo na naslovu Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, Ankaran, informaci-
je dobite pri Alenki Vodopivec, tel.
066/462-212, faks 066/527-185, pritličje
upravne stavbe.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo ponudniki lahko dvignejo vsak delovni
dan od 8. do 15. ure do vključno 4. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV je vklju-
čen) na žiro račun Ortopedske bolnišnice
Valdoltra št. 51400-603-30666 pri Agenci-
ji za plačilni promet Koper, z navedbo davč-
ne številke.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 9. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran,
tel. 066/462-212, faks 066/527-185.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 9. 2000 ob 11. uri v Ortopedski bolni-
šnici Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, v
sejni sobi bolnišnice.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo do
30. 10. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: po razpisni dokumen-
taciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: 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:

– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

– dokazila o solventnosti, poravnanih ob-
veznostih in zakonitem poslovanju,

– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-
mentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: do podpisa po-
godbe, predvidoma do 15. 11. 2000.

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

– ponudbena cena,
– ažurnost reševanja škod,
– reference,
– plačilni pogoji,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
Najnižja cena ni nujno najugodnejša. Te-

ža in uporaba meril je določena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: strokov-
ne informacije posreduje pisno Darja Hrast,
univ. dipl. prav., Ortopedska bolnišnica Val-

doltra, Jadranska c. 31, Ankaran, tel.
066/462-214, telefaks 066/527-185.

19., 20.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 64/552/00-03 Ob-33028
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški
trg 8, 8350 Dolenjske Toplice, tel.
068/30-66-960; faks 068/30-66-963.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: opravljanje prevozov učen-
cev v Osnovno šolo Dolenjske Toplice,
za šolsko leto 2000/2001, orientacijska
vrednost naročila je 5,100.000 SIT.

4. Kraj izvedbe del: Občina Dolenjske To-
plice.

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 rezervira-
na za specifičen poklic, če ponudnik izpol-
njuje vse zahteve razpisne dokumentacije in
je registriran za opravljanje zahtevanih stori-
tev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97, 78/99),
odredba o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: iz razpisne
dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudbe ni možno deliti po po-
sameznih storitvah.

7. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nespremenljivost variant: ponudnik lahko
ponudi samo varianto po razpisni dokumen-
taciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisane
variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: šolsko leto
2000/2001; pričetek 1. 9. 2000, zaklju-
ček 22. 6. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisna dokumentacija: Občinska
uprava občine Dolenjske Toplice (g. Rok Bar-
bič), Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Topli-
ce. Ob dvigu je potrebno predložiti dokazilo
o plačilu za razpisno dokumentacijo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. avgust 2000.

 (c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim na-
logom ali položnico na ŽR Občine Dolenjske
Toplice št. 52100-630-000-0040162, s pri-
pisom »dokumentacija za prevoz šolskih
otrok«.

10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. avgust 2000, do
12. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občinska uprava občine Do-
lenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350 Do-
lenjske Toplice.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. avgust 2000, ob 14. uri, na sedežu Ob-
čine Dolenjske Toplice.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: cene
šolskih prevozov so celo leto fiksne in vsebu-
jejo davek na dodano vrednost. Obračun šol-
skih prevozov se opravlja po principu dejan-
sko opravljenih prevozov. Račun se izstavi
zadnji dan v mesecu za tekoči mesec, rok
plačila je 30 dni po potrditvi računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pisna pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente v skla-
du z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Uradni list RS,
št. 33/97 in 63/97) in v skladu z razpisno
dokumentacijo.

16. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti svoje ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po roku za odpira-
nje ponudb, to je po 17. juliju 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): uporab-
ljena bodo merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba: Občinska uprava ob-
čine Dolenjske Toplice, Rok Barbič, Zdravili-
ški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice, tel.
068/30-66-962.

– ponudniki bodo obveščeni o izbiri v ro-
ku 8 dni po odpiranju ponudb.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 59, z dne 30.
junija 2000, Ob-30994.

Občina Dolenjske Toplice

Št. 913-0008/2000-0011 Ob-33035
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava RS za telekomuni-
kacije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, kont.
oseba: Marjan Trdin, tel. 01/4734 900 (cen-
trala), faks. 01/43-28-036.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila:

Nabava opreme:
1. FM oddajnik 5kW: 3 kom
2. FM oddajnik 10kW: 3 kom
3. Merilni sistem instrumentov: 1

kpl.
Orientacijska vrednost celotne ponudbe:

94,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Radiotelevizija Slovenija,

OC Krvavec, Beli Križ.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če

se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudnik lahko ponudi, naroč-
nik pa izbere, le del opreme iz točke 3. tega
razpisa v zvezi s posamezno ponudbo.
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7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: do 60 dni po podpisu
pogodbe oziroma do 20. 11. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:  Re-
publika Slovenija , Ministrstvo za promet in
zveze, Uprava RS za telekomunikacije, Kot-
nikova 19a, 1000 Ljubljana, kontaktna ose-
ba Marjan Trdin, tel. 01/47-34-900 (centra-
la), faks 01/43-28-036.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija 913-0008/2000-0010 je na razpola-
go vsak delovni dan od 8. do 12. ure, v
vložišču Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava RS za telekomuni-
kacije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, do
1. 9. 2000. Na pismeno željo in s potrdilom
o plačilu za razpisno dokumentacijo pošlje-
mo po pošti ali elektronski pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
50100-630-10014 v dobro proračun RS,
namen nakazila: “Razpisna dokumentacija
FM oddajniki” v višini 3.000 SIT.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 9. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministr-
stvo za promet in zveze, Uprava RS za tele-
komunikacije, Kotnikova 19a, 1000 Ljublja-
na, vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 9. 2000 ob 13. uri, Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, Uprava RS za
telekomunikacije, Kotnikova 19a, 1000 Ljub-
ljana, sejna soba.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: »Ne odpiraj – Ponudba
za javni razpis Radijski oddajniki za OC Krva-
vec in OC Beli Križ« s številko te objave ter s
točnim naslovom ponudnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku: zahtevana je
bančna garancija za resnost ponudbe v skla-
du s 8.1 točko razpisne dokumentacije (5%
vrednosti ponudbe), za bančno garancijo za
dobro izvedbo posla in bančno garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku je nujno
zagotovilo za izdajo garancij.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: sredstva za plačilo so
predvidena v proračunu za leto 2000 pod
postavko 7276 in Planu RTV Slovenija.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: po sprejetju sklepa o
izboru ponudnika se mora le-ta odzvati na
poziv za podpis pogodbe najkasneje v roku
8 dni od vročitve sklepa o izboru. Pogodba
mora biti sklenjena najpozneje v 30 dneh
od pravnomočnosti sklepa o izbiri najugod-
nejšega ponudnika. V nasprotnem primeru
bo naročnik uveljavil bančno garancijo za
resnost ponudbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so navedene v prilogi A razpisne dokumen-
tacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba mo-
ra veljati do 31. 12. 2000.

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

– za oddajnik:
– cena in plačilni pogoji (0-20 točk),
– reference (0-10 točk),
– izkoristek (samo za oddajnike) (0-10

točk),
– tehnične in upravljalske lastnosti od-

dajnika (0-20 točk),
– možnost moduliranja oddajnika z di-

gitalnim AES/EBU signalom (0-10 točk),
– enostavnost servisiranja (0-10 točk),
– garancijski rok (0-5 točk),

– za merilni instrument:
– cena in plačilni pogoji (0-30 točk),
– prijaznost sistema za uporabo (0-10

točk),
– tehnične lastnosti (0-10 točk),
– prenosnost sistema (0-10 točk),
– instrument je kot celota v enem ohi-

šju (0-10 točk).
18., 19., 20.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za telekomunikacije

Št. 913-0007/2000/0015 Ob-33036
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava RS za telekomuni-
kacije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, kont.
oseba: Marjan Trdin, tel. 01/47-34-900
(centrala), faks. 01/43-28-036.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: nabava opreme: za zame-
njavo distributivnih in kontributivnih zvez
na relaciji Ljubljana – Maribor (koderji,
dekoderji, multipleksna oprema, mikro-
valovne zveze).

Orientacijska vrednost celotne ponudbe:
(CIF) 177,176.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: posamezne sprejemno
oddajne lokacije na relaciji Ljubljana – Mari-
bor.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če

se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudnik lahko ponudi, naroč-
nik pa izbere, le del opreme v zvezi s posa-
mezno ponudbo.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: prevzem opreme do
20. 11. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze, Uprava RS za telekomunikacije, Kot-
nikova 19a, 1000 Ljubljana, kont. oseba:
Marjan Trdin, tel. 01/47-34-900 (centrala),
faks. 01/43-28-036.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija 913-0007/2000-0013 je na razpola-
go vsak delovni dan od 8. do 12. ure, v
vložišču Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava RS za telekomuni-
kacije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, do
1. 9. 2000. Na pismeno željo in s potrdilom
o plačilu razpisno dokumentacijo pošljemo
po pošti ali elektronski pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
50100-630-10014 v dobro proračun RS,
namen nakazila: “Razpisna dokumentacija di-
gitalne zveze” v višini 10.000 SIT.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 9. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministr-
stvo za promet in zveze, Uprava RS za tele-
komunikacije, Kotnikova 19a, 1000 Ljublja-
na, vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2000 ob 13. uri, Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, Uprava RS za
telekomunikacije, Kotnikova 19a, 1000 Ljub-
ljana, sejna soba.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: »Ne odpiraj – Ponudba
za digitalne zveze« s številko te objave ter s
točnim naslovom ponudnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku: zahtevana je
bančna garancija za resnost ponudbe v skla-
du s  9.1 točko razpisne dokumentacije (3%
vrednosti ponudbe), izjavi o bančni garanciji
za dobro izvedbo posla in bančni garanciji za
odpravo napak v garancijskem roku.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: sredstva za plačilo so
predvidena v pororačunu za leto 2000 pod
postavko 7276 in Planu RTV Slovenija.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: po sprejetju sklepa o
izboru ponudnika se mora le-ta odzvati na
poziv za podpis pogodbe najkasneje v roku
8 dni od vročitve sklepa o izboru. Pogodba
mora biti sklenjena najpozneje v 30 dneh
od pravnomočnosti sklepa o izbiri najugod-
nejšega ponudnika. V nasprotnem primeru
bo naročnik uveljavil bančno garancijo za
resnost ponudbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa ponu-
dnika storitev in finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost, so
navedene v prilogi A razpisne dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudba mora
veljati do 31. 12. 2000.

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

– primernost opreme glede vključitve v
obstoječe omrežje zvez RTV Slovenija in skla-
dnost z relevantnimi tehničnimi priporočili (0–
20 točk),

– možnost dograjevanja odcepov na re-
lejnih točkah RTV Slovenija (0–20 točk),

– kontinuiteta proizvodnje (0–20 točk),
– cena in plačilni pogoji (0–20 točk),
– reference – nacionalne radiodifuzije in

telekomi (0–10 točk),
– zagotovitev za hitro dobavo rezervnih

delov (0–5 točk),
– garancijski rok (0–5 točk),
– enotnost opreme (0–5 točk),
– celotni sistem (0–10 točk).
18.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: Uradni list RS,
št 29 z dne  31. 3. 2000.

20.
Ministrstvo za promet in zveze

Uprava RS za telekomunikacije
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ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 15-64-00 Ob-32857
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la F.S. Finžgarja Lesce, Begunjska 7, 4248
Lesce.

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

3. Datum izbire: 28. junij 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila merila nave-
dena v razpisni dokumentaciji: cena, kvali-
teta, izvor blaga, reference, dobavni roki,
lastna proizvodnja, rok dobave za intervent-
na naročila, druge ugodnosti ponudnika,
kompletnost ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:

1. za meso in mesne izdelke:
Mesarija Mlinarič d.o.o., Železniška

1, 4248 Lesce,
Živila Kranj d.d., Cesta na okroglo 3,

4202 Naklo,
2. za mleko in mlečne izdelke:
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva

63, 10000 Ljubljana,
Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,

3301 Petrovče,
3. za kruh, pekovske in slaščičarske

izdelke:
Pekarna Planina d.o.o., Triglavska 43,

4260 Bled,
Žito Gorenjka d.d., Rožna dolina 8,

4248 Lesce,
Peks Škofja Loka d.d., Kidričeva 53,

4220 Škofja Loka,
4. za sadje in zelenjavo:
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,

4202 Naklo,
Mercator Gorenjska d.d., Kidričeva c.

54, 4220 Škofja Loka,
5. za ostalo prehrambeno blago:
Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska ce-

sta 442, 1291 Škofljica,
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,

4202 Naklo,
Mercator Gorenjska d.d., Kidričeva

34, 4220 Škofja Loka.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola F.S.

Finžgarja Lesce, Begunjska 7, 4248 Les-
ce.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeni artikli za
šolsko kuhinjo.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost bo določena s konkretnimi naroči-
li.

8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:

1. skupina: 3,025.562 SIT, 282.395,90
SIT (delna ponudba),

2. skupina: 2,155.844,29 SIT,
1,899.803,03 SIT,

3. skupina: 4,185.534,68 SIT,
2,216.177,88 SIT,

4. skupina: 2,650.684,97 SIT,
2,474.448,28 SIT,

5. skupina: 2,434.128,96 SIT,
140.586,31 SIT (delna ponudba).

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalaca: ena
ponuba je bila izločena iz obravnave, ker je
na naslov naročnika prispela prepozno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27704.

Osnovna šola F. S. Finžgarja, Lesce

Št. 462-02/40-00/0520-050 Ob-32913
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faxa: Carinska uprava Republike Slovenije,
Generalni carinski urad, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, 01/478-39-05.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za dobavo novih
osebnih vozil in kombijev za potrebe carin-
ske službe.

3. Datum izbire: 3. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
I. usposobljenost in sposobnost ponud-

nika (od 0-35 točk)
a) če ponudnikovi podatki o boniteti v

zadnjem obračunskem obdobju izkazujejo
čisti dobiček – 10 točk,

b) reference ponudnika:
za 3 posle in več do 25,000.000 SIT

ponudnik prejme 2 točki,
za 3 posle in več od 25,000.000 SIT do

50,000.000 SIT ponudnik prejme 4 točke,
za 3 posle in več od 50,000.000 SIT do

75,000.000 SIT ponudnik prejme 6 točk,
za 3 posle in več od 75,000.000 SIT do

100,000.000 SIT ponudnik prejme 8 točk,
za 3 posle in več nad 100,000.000 SIT

ponudnik prejme 10 točk,
c) seznam pooblaščenih servisov za po-

nujeno znamko vozil v Sloveniji:
za do 10 pooblaščenih servisov v Slove-

niji ponudnik prejme 2 točki,
za 11-20 pooblaščenih servisov v Slove-

niji ponudnik prejme 4 točke,
za 21-30 pooblaščenih servisov v Slove-

niji ponudnik prejme 6 točk,
za 31-40 pooblaščenih servisov v Slove-

niji ponudnik prejme 8 točk,
za 41 in več pooblaščenih servisov v

Sloveniji ponudnik prejme 10 točk,
d) če ima ponudnik pridobljen certifikat

za sistem kakovosti po priznanih mednarod-
nih standardih (npr. ISO) za dejavnost, ki je
tudi predmet tega javnega razpisa – 5 točk;

II. plačilni pogoji (0-5 točk)
za 60-dnevni plačilni rok ponudnik prej-

me 5 točk,
za 45-dnevni plačilni rok ponudnik prej-

me 2 točki,
za 30-dnevni plačilni rok ponudnik prej-

me 0 točk;

III. dobavni rok (0-10 točk)
za dobavni rok do 30 dni ponudnik prej-

me 10 točk,
za dobavni rok od 31 – 45 dni ponudnik

prejme 5 točk,
za dobavni rok do 46 – 60 dni ponudnik

prejme 2 točki,
za dobavni rok 61 dni in več ponudnik

prejme 0 točk;
IV. splošna garancijska doba (0-2 točk).
Če ponudnik ponudi daljši splošni ga-

rancijski rok od zahtevanega, se vrednoti
vsako leto (1 leto) oziroma 10.000 km dalj-
ši garancijski rok, vendar največ za 2 leti –
1 točka x št. let oziroma 10.000 km.

V. garancijska doba za protikorozijsko
zaščito (0-5,5 točk).

Če ponudnik ponudi daljši garancijski rok
za protikorozijsko zaščito od zahtevanega,
se vrednoti vsako leto (1 leto) daljši garan-
cijski rok, vendar največ za 11 let – 0,5
točke x št. let.

Pri vrednotenju po točkah od I do V se
upošteva vplivnostni faktor 0,5.

VI. Ponudbena cena
Pri preračunu posamezne ponudbene

cene v točke, se uporabi naslednji obrazec:
minimalna cena x 100

Cena v točkah =
obravnavana oziroma po-

nujena cena
Pri določitvi minimalne ponudbene ce-

ne, se upoštevajo samo ponudbe, ki niso
bile izločene po izločitvenih kriterijih.

Pri vrednotenju ponudbene cene (točka
VI) se upošteva vplivnostni faktor 0,5.

V primeru, da dve ali več ponudb dose-
že enako število točk, se dodatno točkujejo
še dodatne ugodnosti, ki jih je ponudnik
navedel v ponudbi. Strokovna komisija na-
ročnika lahko vsako dodatno ugodnost toč-
kuje z največ 2 točkama in sicer 1 točko za
manjšo vrednostno izraženo ugodnost, 2
točki pa za večjo vrednostno izraženo ugod-
nost. Dodatne ugodnosti se točkujejo sa-
mo, če dva ali več ponudnikov doseže ena-
ko število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Revoz d.d., Belokranjska 4, 8000 No-
vo mesto,

b) Avto Triglav d.o.o., Dunajska 122,
1000 Ljubljana.

6. a) Kraj dobave: dobava vozil se vrši na
naslov posameznih carinskih uradov in ge-
neralnega carinskega urada.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti:

– Revoz d.d., Novo mesto:
7 kom. Limuzina manjšega razreda s

5 vrati od 1100 do 1250 ccm,
15 kom. Limuzina manjšega razreda

s 5 vrati od 1300 do 1400 ccm,
8 kom. Limuzina srednjega razreda s

5 vrati od 1500 do 1600 ccm,
1 kom. Kombi za prevoz potnikov z

8+1 sedeži,
4 kom. Kombi s 5+1 sedeži in mobil-

no pisarno (po načrtu naročnika);
– Avto Triglav d.o.o., Ljubljana:
3 kom. Vozilo s 4 kolesnim pogonom

od 1100 do 1700 ccm.
7. Pogodbena vrednost:
Revoz d.d. – 88,083.885,43 SIT,
Avto Triglav d.o.o. – 5,251.497,60 SIT.
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8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 3,260.600
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje popolne

ponudbe:
a) Limuzina manjšega razreda s 5 vrati

od 1100 do 1250 ccm: 8,789.940 SIT in
9,647.100 SIT,

b) Limuzina manjšega razreda s 5 vrati
od 1300 do 1400 ccm: 31,234.381,28
SIT in 40,700.736 SIT,

c) Limuzina srednjega razreda s 5 vrati
od 1500 do 1600 ccm: 20,599.198,48
SIT in 24,087.920 SIT,

d) Vozilo za prevoz potnikov in tovora od
1300 do 1400 ccm – bencin:
1,977.389,44 SIT,

e) Vozilo za prevoz potnikov in tovora od
1700 do 1900 ccm – diesel:
2,095.598,28 SIT,

f) Vozilo s 4 kolesnim pogonom od 1100
do 1700 ccm: 8,752.496 SIT in
14,117.200 SIT,

g) Kombi za prevoz potnikov z 8+1 se-
deži: 4,097.734,04 SIT in 5,326.291 SIT,

h) Kombi za prevoz potnikov s 15+1 se-
deži: 6,110.250,14 SIT,

i) Kombi s 5+1 sedeži in mobilno pisar-
no (po načrtu naročnika): 5,433.172,41 SIT
in 5,866.389 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: izbra-
na ponudnika sta bila izbrana, ker sta njuni
ponudbi popolni, ustrezni glede usposob-
ljenosti in sposobnosti ponudnika, ustrezni
glede naročnikovih zahtev za vozila po po-
sameznih točkah in ker najbolj ustrezata raz-
pisanim merilom naročnika.

Za dobavo vozila za prevoz potnikov in
tovora od 1300-1400 ccm – bencin, vozila
za prevoz potnikov in tovora od 1700-1900
ccm – diesel in kombija za prevoz potnikov
s 15+1 sedeži se ne izbere noben ponud-
nik, ker za navedene predmete javnega na-
ročila nista bili popolni ponudbi vsaj dveh
ponudnikov, kar je v skladu z 41. členom
zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
24/97). V zvezi z navedenim se javni razpis
za dobavo novih osebnih vozil in kombijev
za zgoraj navedene 3 tipe vozil ponovi pod
enakimi ali drugačnimi pogoji.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 395/2000 Ob-32920
1. Naročnik, poštni naslov: Slovensko

narodno gledališče Drama, Erjavčeva 1,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 24. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani

ponudnik je dosegel najvišje število točk pri
ocenjevanju po objavljenih merilih. Pri iz-
branem ponudniku dobi naročnik zahteva-
no storitev najceneje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Schlamberger d.o.o., Novo
Polje c-X/13, 1000 Ljubljana.

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

trebno dobaviti: glavna zavesa v veliki
dvorani SNG Drama Ljubljana (demon-
taža, dobava in montaža zaves in pogo-
na, dodelave mehanizmov za dosego
funkcioniranja v celoti).

7. Pogodbena vrednost: 5,376.106,08
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,862.822,66 SIT in 5,376.106,08
SIT.

13. Datum in številka objave razpisa v
Ur. l. RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000,
307/2000, Ob-31176.

SNG Drama Ljubljana

Št. 110-1/00 Ob-32921
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:18. 7. 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: AC Intercar d.o.o., Barago-
va 5, 1000 Ljubljana – Predračunska po-
stavka 10 Elektro agregat – mobilni; Dumi-
da d.o.o., Kidričeva 16, 2230 Lenart –
Predračunska postavka 01 Lahko tovorno
vozilo skupne mase 3,5t dolga kabina –
preglednik in ROLBA d.o.o., Tavčarjeva 13,
1000 Ljubljana – Predračunska postavka
04 – Vozilo za pometanje cest in odsesava-
nje.

6. (a) Kraj dobave:AC baza Kozina.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: AC Kozina – Klanec od
km 6,7 do km 7,5; nabava vozil in opre-
me za AC bazo Kozina.

7. Pogodbena vrednost: predračunska
postavka 10 Elektro agregat – mobilni
3,123.512 SIT.

Predračunska postavka 01 Lahko tovor-
no vozilo skupne mase 3,5t dolga kabina –
preglednik – 5,954.540,10 SIT;

Predračunska postavka 04 – Vozilo za
pometanje cest in odsesavanje –
30,880.791 SIT

8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: v skla-
du s prvo točko 41. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Uprava DARS
ni sprejela sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika za postavke 02 – Kombinirano
vozilo moči ca. 80 kW; 03 – Kombinirano
vozilo moči ca. 50 kW; 05 – Nakladač za
sol – rovokopač; 06 – Stroj za barvanje
talnih obeležb; 07 – Prikolica za prevoz
prometne signalizacije; 08 – UKV postaje –
mobilne; 09 – UKV postaje – ročne; 11 –
Elektroagregat – prenosni; 12 – Črpalka za
črpanje mulja in 13 – C-zapora. Po pregle-
du in oceni ponudb je bilo ugotovljeno, da
pri zgoraj navedenih postavkah ni bilo pred-
loženih vsaj dveh popolnih ponudb oziroma

ponudb, ki bi ustrezale razpisnim pogojem.
Zato je Uprava DARS d.d., po četrtem od-
stavku 41. člena ZJN, sprejela sklep, da se
te postavke oddajo s sklenitvijo neposred-
ne pogodbe ob upoštevanju določil 56. čle-
na zakona o javnih naročilih.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000.

Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji

Št. 462-02/71-00/0520-006 Ob-32933
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Carinska uprava Republike Sloveni-
je, Generalni carinski urad, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, 01/478-39-00,
01/478-39-05.

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

3. Datum izbire: 14. 7. 2000.
4. 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 x 100

Cena v točkah =
ponujena cena

Najnižja cena dobi največje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Kroj Ljubljana, d.d., Tržaška
118, 1000 Ljubljana.
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6. a) Kraj dobave: dobava delov letne in
zimske carinske uniforme (letnih jopičev in
zimskih suknjičev) se bo izvršila na razpisa-
nih lokacijah naročnika – po carinskih ura-
dih.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti:

– zimski suknjič – 2200 kom.
– letni jopič – 2200 kom.
7. Pogodbena vrednost: 95,090.996

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje popolne

ponudbe: 95,090.996 SIT in 88,275.000
SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: komi-
sija je pri pregledu ponudbene dokumenta-
cije ponudnika LA-IN, d.o.o., Novo mesto,
ugotovila naslednje pomanjkljivosti: delež
kapitala v virih sredstvih je manjši od 60%
ter razmerje med gibljivimi sredstvi in krat-
koročnimi obveznostmi je manjše od 1,5. V
zvezi z navedenim se je v skladu z izločitve-
nimi pogoji naročnika ponudba ponudnika
LA-IN, d.o.o., Novo mesto izločila iz nadalj-
nje obravnave.

Komisija je nato edino ustrezno ponud-
bo ponudnika Kroj Ljubljana, d.d., Ljubljana
pregledala v skladu z nadaljnjimi razpisani-
mi merili naročnika in ugotovila naslednje:
ponudnik izkazuje 11 referenc s strani jav-
ne uprave za predmet javnega naročila, za
katerega se je ponudnik prijavil; ponudnik
zagotavlja za letne jopiče in zimske suknjiče
24-mesečno garancijsko dobo; ponudniko-
va vrednost ponudbe za izdelavo letnih jopi-
čev in zimskih suknjičev znaša 95,090.996
SIT in je nižja od razpisane orientacijske
vrednosti naročnika.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000.

Ministrstvo za finance

Ob-32940
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Log Dragomer, Šolska 1, 1351 Brezovi-
ca.

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

3. Datum izbire: 18. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference pred-

vsem na področju predmeta javnega naro-
čila – 4 točke,

– lastna proizvodnja – 2 točki,
– popusti – 3 točke,
– plačilni roki – 2 točki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Poslovni sistem Mercator, 1000 Ljub-

ljana,
– Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva 63,

1000 Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, Arja vas 92, 3301

Petrovče,
– Pomurka Trženje, Parmova 45, 1000

Ljubljana,

– Gostilna in mesarija Kavčič, 1360 Vrh-
nika,

– Jata Ljubljana, 1000 Ljubljana,
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova

55, Loka, 1243 Mengeš,
– Istenič Anton, Voljčava 12, 1360 Vrh-

nika,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,

Naklo,
– Agromrkac, Cesta v Šmartno 29, 1211

Ljubljana-Šmartno,
– Miklavčič Jožef, Škoflja 7, 1296 Šen-

tvid pri Stični,
– Franci Marolt, Vrhnika,
– Droga Portorož, Obala 27, 6230 Por-

torož,
– Sadjarstvo B. Toš, Drbetinci 3, 2255

Vitomarci,
– Nektar, Brnčičeva 3, 1000 Ljublja-

na-Črnuče,
– Gusto Presad, Gabrovka 7, 1274 Ga-

brovka,
– Žito PT Ljubljana, d.d., Šmartinska

154, 1000 Ljubljana,
– Peks, d.d., Kidričeva 53, 4220 Škofja

Loka,
– Don Don, Laze 16, 4000 Kranj,
– Pekarna Postojna, Kolodvorska 5, Po-

stojna,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska ce-

sta 442, Škofljica,
– Pekarna Vrhnika, Idrijska cesta 21,

1360 Vrhnika,
– Zmajčkov butik, Koprska 1000, Ljub-

ljana.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Log Dra-

gomer, Šolska cesta 1, 1351 Brezovica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: sukcesivna dobava pre-
hrambenih izdelkov za malico in kosila
učencev.

7. Pogodbena vrednost: 10,900.000
SIT na leto.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo je
bilo oddano po delih brez podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 31.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: po skupinah:
– mleko in mlečni izdelki: 2,761.369

SIT, 1,990.175 SIT,
– meso in mesni izdelki: 3,906.867 SIT,

2,496.304 SIT,
– ribe in konzervirane ribe: 326.073 SIT,

209.008 SIT,
– jajca: 147.821 SIT, 132.192 SIT,
– olje in izdelki: 187.308 SIT, 170.717

SIT,
– sveža zelenjava in suhe stročnice:

1,047.809 SIT, 625.950 SIT,
– zmrznjena in konzervirana zelenjava:

163.209 SIT, 112.441 SIT,
– sadje: 1,420.420 SIT, 1,019.200 SIT,
– konzervirano sadje: 236.145 SIT,

147.533 SIT,
– sadni sokovi: 1,128.400 SIT,

576.496 SIT,
– žita, mlevski izdelki in testenine:

509.044 SIT, 328. 939 SIT,
– zmrznjeni izdelki iz testa: 385.948 SIT,

228.161 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo: 1,439.000

SIT, 1,109.879 SIT,
– slaščičarski izdelki in keksi: 241.818

SIT, 172.085 SIT,

– ostalo prehrambeno blago: 181.005
SIT, 181.005 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 10. 3. 2000,
Ob-22606, Št. 567-00.

Osnovna šola Log-Dragomer
Brezovica

Ob-32941
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasil-
ska enota Nova Gorica, p.o., Sedejeva uli-
ca 9, 5000 Nova Gorica, tel. 065/23-249.

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

3. Datum izbire: 10. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po razpisnih pogojih – tehnično
tehnološke rešitve, cena, reference, popro-
dajne aktivnosti, rok dobave, plačilni pogo-
ji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: WEBO, d.o.o., Kardeljeva
ploščad 11A, 1113 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Javni zavod za gasil-
sko in reševalno dejavnost – Gasilska enota
Nova Gorica, p.o., Sedejeva ulica 9, 5000
Nova Gorica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: gasilsko vozilo s cister-
no.

7. Pogodbena vrednost: 75,570.748
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 77,073.624 SIT, 63,246.557 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000,
Ob-28238.

Javni zavod za gasilsko
in reševalno dejavnost –

Gasilska enota Nova Gorica

Št. 4/2000 Ob-32942
1. Naročnik, poštni naslov: Kraške le-

karne Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 8, 6250
Ilirska Bistrica.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
oddajo dobave in montaže opreme brez
omejitev.

3. Datum izbire: 20. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena 65%,
– rok izvedbe 5%,
– garancijski rok 5%
– reference ponudnika 10%,
– način plačila in fiksnost cen 10%,
– ostale ugodnosti 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Silvatica Mengeš, d.o.o.,
Gorenjska cesta 7, Mengeš.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava in montaža opre-
me, Lekarna Postojna, Postojna.
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7. Pogodbena vrednost: 28,948.204
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,372.341,83 SIT, 28,948.204 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 2 z dne 19. 5. 2000, Ob-27591.

Kraške lekarne Ilirska Bistrica

Ob-32943
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 5. 7. 2000
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kakovost blaga, ugodna cena,
reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: VAE Aktiengesellschaft, Ro-
tenturmstrasse 5–9, 1010 Dunaj.

6. (a) Kraj dobave: skladišče Zalog, Kri-
va pot 38.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 49 pozicij kretniških de-
lov.

7. Pogodbena vrednost: 25,050.963,51
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,756.904 SIT, 25,050.963,51 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-24331.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 1177 Ob-32944
1. Naročnik, poštni naslov: Nigrad, Jav-

no komunalno podjetje, d.d., Zagrebška ce-
sta 30, Maribor.

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

3. Datum izbire: 16. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– reference 40%,
– ponudbena cena 30%,
– dobavni rok 20%,
– ostale ugodnosti 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Kralj, trženje in storitve,
d.o.o., Dalmatinska 36, Maribor.

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

trebno dobaviti: dobava hidravličnega ba-
gerja s kolesi in napravo za globinsko
kopanje.

7. Pogodbena vrednost: 30,494.719,30
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,494.719,30 SIT, 23,950.000 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000.

Nigrad, d.d., Maribor

Ob-32945
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec.

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: 31. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna cena ob ustrezni
kvaliteti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Sind Ljubljana, d.o.o., Ljubljana –
podskupina D/f,

2. Salut Ljubljana, d.d., Ljubljana –
skupine B, C, H ter podskupine D/c, D/e in
D/g,

3. Profarmakon International, d.o.o.,
Maribor – skupina C ter podskupine D/b,
D/c in D/f,

4. Nord, d.o.o., Žalec – skupina C –
pogojno!,

5. CombiC, d.o.o., Podnanos – sku-
pine A, C ter podskupine D/b, D/c in D/e,

6. Tosama, d.d., Domžale – skupina
C ter podskupine D/b in D/f,

7. MM Surgical, d.o.o., Ljubljana –
podskupina D/g in skupina E,

8. Johnson & Johnson S.E. Podruž-
nica Ljubljana, Ljubljana – skupine A, C, E
ter podskupine D/e, D/f in D/g,

9. Emporio Medical, d.o.o., Ljubljana
– skupine C, D (z vsemi podskupinami), G
in H,

10. Impakta, d.d., Ljubljana – skupi-
ne F in H,

11. Metalka Zastopstva Media,
d.o.o., Ljubljana – skupina F,

12. Medinova, d.o.o., Ljubljana –
podskupine D/d in D/f ter skupinah H,

13. Medis, d.o.o., Ljubljana – skupi-
ne A, B, E in H ter podskupine D/d, D/e,
D/f in D/g,

14. Helpy, d.o.o., Trzin – skupina C
ter podskupine D/b in D/f,

15. PFM-S, d.o.o., Kranj – skupina C
ter podskupini D/d in D/f,

16. Konik, d.o.o., Slovenj Gradec –
podskupina D/c,

17. Gopharm, d.d., Nova Gorica –
skupine A, B, C ter podskupine D/a, D/b,
D/c, D/d, D/e in D/f,

18. Beiersdorf, d.o.o., Ljubljana –
skupine A in C,

19. Alpos Meding, d.o.o., Šentjur –
skupina B ter podskupine D/a, D/c, D/d,
D/e in D/f,

20. Diam, d.o.o., Zreče – skupina H,
21. Auremiana, d.o.o., Sežana – pod-

skupine D/c, D/d in D/f,
22. Medias International, d.o.o., Ljub-

ljana – podskupine D/a, D/d, D/e in D/f,
23. Simps’s, d.o.o., Trzin – skupina

C in G ter podskupine D/b, D/c, D/e in
D/f,

24. Sanolabor, d.d., Ljubljana – vse
razpisane skupine od A do H,

25. Farmadent, d.o.o., Maribor – pod-
skupine D/b, D/c in D/f ter skupine E in F,

26. Iris, d.o.o., Ljubljana – skupine B
in C ter podskupine D/d in D/f,

27. Kemofarmacija, d.d., Ljubljana –
skupine A, B, C, D, G in H,

28. Dentacom, d.o.o., Velenje – sku-
pine A in C ter podskupine D/c in D/f,

29. Hibiskus, d.o.o., Ljubljana – sku-
pine C, E in G ter podskupine D/c, D/d,
D/e in D/f,

30. Heli pro, d.o.o., Radovljica – sku-
pina F,

31. Lek, d.d., Ljubljana – skupini B in
H ter podskupina D/d,

32. Adriamed, d.o.o., Ljubljana –
skupina B,

33. Mikro + Polo, d.o.o., Maribor –
skupini A in B ter podskupine D/d, D/e in
D/f,

34. Merit, d.o.o., Ljubljana – skupina
C ter podskupine D/d, D/c in D/f.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380
Slovenj Gradec.

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

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 34.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 35 z dne 21. 4. 2000,
Ob-25883.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 4962/00 Ob-32946
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič
54, 1001 Ljubljana, 159-01-49.

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

3. Datum izbire: 4. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok dobave, kompletnost
ponudbe, kvaliteta, reference.

Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Petrič, d.o.o., Goriška 57, 5270
Ajdovščina,

2. Liko Liboje, d.d., Liboje 26a, 3301
Petrovče.

6. (a) Kraj dobave: AC baze v Republiki
Sloveniji.

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

7. Pogodbena vrednost:
ad 1. 50,681.052,70 SIT,
ad 2. 8,607.508 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 64,608.646,20 SIT, 60,753.224,70
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28780.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.
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Št. 4961/00 Ob-32947
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič
54, 1001 Ljubljana, 159-01-49.

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

3. Datum izbire: 4. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok dobave, kompletnost
ponudbe, kvaliteta, reference.

Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Meblo a+a, d.o.o., Industrijska 1,
5000 Nova Gorica,

2. Kanja Brege, d.o.o., Brege 68,
8273 Leskovec.

6. (a) Kraj dobave: AC baze v Republiki
Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava vertikalne signa-
lizacije.

7. Pogodbena vrednost:
ad 1. 35,667.898,56 SIT,
ad 2. 11,653.746,16 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

52,121.338,36 SIT, 49,499.645,19 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27699.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Št. 202-3/2000 Ob-32948
1. Naročnik, poštni naslov: Pomurske le-

karne, Murska Sobota, Kocljeva 2, 9000
Murska Sobota.

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

3. Datum izbire: 19. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejši ponudnik je izbran
na podlagi vrednotenja prispelih ponudb po
merilih iz razpisne dokumentacije, in sicer:
ponudbena cena 45%, tehnična ocena po-
nudbe 55%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročilo je bilo dodeljeno za
del naročila, za dobavo in montažo pretež-
no netipske opreme ter serijske opreme in
aparatov izvajalcu Šavel, Podjetje za razvoj,
trženje in inženiring notranje opreme Mur-
ska Sobota, d.o.o., Obrtna ul. 36, 9000
Murska Sobota.

6. (a) Kraj dobave: Lekarna Ljutomer.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava in montaža pre-
težno netipske pohištvene opreme ter
serijske opreme in aparatov za lekarno.

7. Pogodbena vrednost: 19,940.770,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2 za izbrani

del naročila.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,940.770,50 SIT, 18,504.402,42
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000.

Pomurske lekarne Murska Sobota

Št. 1051/00 Ob-32949
1. Naročnik, poštni naslov: ZUIM Kam-

nik, Novi trg 43/a, 1241 Kamnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni rapis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 4. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kvaliteta, možnost nakupa
v ponudnikovi prodajalni, reference, mož-
nost dostave ob nedeljah in praznikih, fi-
nančno stanje ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za sukcesivno
dobavo prehrambneih artiklov, ki so jih po-
nudili, se priznava:

Sklop 1 – mleko in mlečni izdelki:
Mercator, d.d., PC trgovina, Slovenčeva

25, 1000 Ljubljana,
Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva

63, 1113 Ljubljana,
Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo,

d.o.o., Arja vas 92, 8301 Petrovče;
Sklop 2 – kruh in pekovsko pecivo:
Žito, Prehrambena industrija, d.d., Šmar-

tinska 154, 1529 Ljubljana,
Pekarna Pečjak, d.o.o., Gorenjska ce-

sta 492, 1292 Škofljica,
Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva 16,

3000 Celje,
Peks Škofja Loka, d.d., Kidričeva 53,

4220 Škofja Loka,
Don Don, d.o.o., Laze 16, 4000 Kranj,
Rampek, d.d., Šmartinska 152, 1000

Ljubljana;
Sklop 3 – testenine in hitro zamrznjene

jedi:
Žito, Prehrambena industrija, d.d., Šmar-

tinska 154, 1529 Ljubljana,
Mercator, d.d., PC trgovina, Slovenčeva

25, 1000 Ljubljana,
Peks Škofja Loka, d.d., Kidričeva 53,

4220 Škofja Loka;
Sklop 5 – sveže sadje in zelenjava:
Gea Produkt, d.o.o., Dolenjska c. 244,

1000 Ljubljana,
Agromrkac, d.o.o., Cesta v Šmartno 29,

1000 Ljubljana,
Pelati, d.o.o., Krakovska 11, 1230 Dom-

žale;
Sklop 6 – sokovi in brezalkoholne pija-

če:
Kolinska, d.d., Šmartinska 30, 1544

Ljubljana,
Mercator, d.d., PC trgovina, Slovenčeva

25, 1000 Ljubljana;
Sklop 7 – zelenjava, sadje in zamrznjen

program:
Kolinska, d.d., Šmartinska 30, 1544

Ljubljana,
Mercator, d.d., PC trgovina, Slovenčeva

25, 1000 Ljubljana,
Droga, d.d., Obala 27, 6320 Portorož,
Brumec Ručigaj, d.o.o., Trstenova 55,

Loka, 1234 Mengeš;
Sklop 10 – ostalo prehrambeno blago:
Kolinska, d.d., Šmartinska 30, 1544

Ljubljana,

Mercator, d.d., PC trgovina, Slovenčeva
25, 1000 Ljubljana,

Droga, d.d., Obala 27, 6320 Portorož,
Brumec Ručigaj, d.o.o., Trstenova 55,

Loka, 1234 Mengeš,
ETA, živilska industrija, d.d., Kajuhova

pot 4, 1241 Kamnik.
6. (a) Kraj dobave: ZUIM Kamnik, Novi

trg 43/a, 1241 Kamnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: prehrambeni artikli po raz-
pisni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost 25,500.000 SIT:

Sklop 1 – mleko in mlečni izdelki:
4,200.000 SIT,

Sklop 2 – kruh in pekarsko pecivo:
3,350.000 SIT,

Sklop 3 – testenine in hitro zamrznjene
jedi: 1,350.000 SIT,

Sklop 5 – sveže sadje in zelenjava:
2,800.000 SIT,

Sklop 6 – sokovi, brezalkoholne pijače
in mineralne vode: 900.000 SIT,

Sklop 7 – zelenjava, sadje, ribe – zamrz-
njeno in konzervirano: 1,300.000 SIT,

Sklop 10 – ostalo prehrambeno blago:
2,700.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb:

A) število prejetih ponudb: 22,
B) štrevilo popolnih ponudb: 19,
C) število nepopolnih ponudb: 3,
D) neuspeli razpis po sklopih: za spo-

daj naštete sklope se je na razpis prijavil
samo 1 ponudnik:

Sklop 4 – meso in mesni izdelki,
Sklop 6 – sokovi in brezalkoholne pi-

jače (delno uspel),
Sklop 8 – piščančje, puranje meso in

njihovi izdelki,
Sklop 9 – olje in izdelki iz olja.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: vse ponujene cene za sklope prehram-
benih artiklov so bile za ca. 5 do 15% nižje
od cen v razpisni dokumentaciji.

11., 12., 13.
Zavod za usposabljanje invalidne

mladine Kamnik, p.o.

Ob-32950
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ul.
12, 4000 Kranj.

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

3. Datum izbire: 28. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po razpisni dokumentaciji, naj-
višje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: RING Kranj, d.o.o., Raču-
nalniški inženiring, Bleiweisova 14, 4000
Kranj.

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

trebno dobaviti: nakup računalniške opre-
me.

7. Pogodbena vrednost: 8,179.482,85
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,318.916,94 SIT, 8,179.482,85 SIT.
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Št.
1139/1-2000.

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Št. 832-1/2000 Ob-32951
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Komunala Kranj, p.o., Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj.

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

3. Datum izbire: 13. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena (poncer 40), tehnične ka-
rakteristike (ponder 25), plačilni pogoji (pon-
der 10), garancijska doba (ponder 10), ser-
visiranje (ponder 5), reference (ponder 5),
ostale ugodnosti (ponder 5). Vsako merilo
je ocenjeno z oceno od 0 do 10 na podlagi
primerjave vseh prispelih ponudb. Ocene
se lahko ponavljajo, če je ponujeni element
med različnimi ponudniki enakovreden.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Avto Kadivec, Janez Kadi-
vec, s.p., Pipanova 46, Šenčur.

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

trebno dobaviti: dve terenski vozili, 1,6
litra gibne prostornine, tri vrata, pogon
na vsa štiri kolesa ter možnost vklopa in
izklopa pogona med vožnjo, bencinski
motor, odmik od tal min 18 cm.

7. Pogodbena vrednost: 3,338.350 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalca.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ob ponudbi 3,338.350 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000,
Ob-30012.

Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.

Št. 57/2000 Ob-32952
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Griže, Griže 1a, 3302 Griže.
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: 3. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): usposobljenost in sposobnost
ponudnikov, reference, plačilni pogoji, osta-
la merila, ki so bila navedena v razpisni do-
kumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. skupina: meso in mesni izdelki:
– KZ Laško, Laško,
– Košaki, d.d., Maribor,
– Fišar Žilnik Marjan, Tabor,
– Celjske mesnine, d.d., Celje,
– Perutnina Ptuj, d.d., Ptuj,
– Mesnine Žerak, Žerak Franci, s.p., Ro-

gatec,
– MTP Ježovnik, d.o.o., Griže,
– Hrib, d.o.o., Večje Brdo;

2. skupina: ribe in ribji izdelki:
– Žana, d.d., Žalec,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas,
– Hrib, d.o.o., Večje Brdo;
3. skupina: mleko in mlečni izdelki:
– Agroind Vipava, d.d., Vipava,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas;
4. skupina: kruh in pekovski izdelki:
– Donats, d.o.o., Hoče,
– Pekarska družba Savinjski kruhek,

d.o.o., Žalec,
– Klasje MPP Celje, Celje,
– Pekarna Uduč, Uduč Cveto, s.p., Gri-

že,
– Pekarna Peternel, Prebold;
5. skupina: sadje in zelenjava:
– Završnik Alojz, Braslovče,
– Citronka, d.o.o., Celje,
– Vrtnarstvo Celje, d.o.o., Celje,
– Era, d.d., Velenje,
– Geaprodukt, d.o.o., Ljubljana,
– Sadex sadje, zelenjava, d.o.o., Celje;
6. skupina: jajca:
– KZ Laško, Laško,
– Pekarna Uduč, Uduč Cveto, s.p., Gri-

že;
7. skupina: sadni sokovi:
– Nektar, Ljubljana-Črnuče,
– Era, d.d., Velenje,
– Žana, d.d., Žalec;
8. skupina: splošno prehrambeno bla-

go:
– Era, d.d., Velenje,
– Žana, d.d., Žalec,
– Droga, d.d., Portorož,
– Hrib, d.o.o., Večje Brdo,
– Kolinska, d.d., Ljubljana,
– Pekarna Uduč, Uduč Cveto, s.p., Gri-

že.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Griže,

Griže 1a, Griže.
(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: 26.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000.

Osnovna šola Griže

Št. 85/00 Ob-32953
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Vransko, Vransko 23, 3305 Vransko.
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: 3. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): usposobljenost in sposobnost
ponudnikov, reference, plačilni pogoji, osta-
la merila, ki so bila navedena v razpisni do-
kumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. skupina: meso in mesni izdelki:
– Mesnica in delikatesa Blatnik Robert,

s.p., Prebold,
– KZ Laško, Laško,
– Košaki, d.d., Maribor,
– Fišar Žilnik Marjan, Tabor,

– Živila Kranj, d.d., Naklo,
– Tajčbirt, d.o.o., Šempeter,
– Celjske mesnine, d.d., Celje;
2. skupina: ribe in ribji izdelki:
– Živila Kranj, d.d., Naklo,
– Žana, d.d., Žalec,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas;
3. skupina: mleko in mlečni izdelki:
– Agroind Vipava, d.d., Vipava,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,
– Žana, d.d., Žalec,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas,
– Meggle, d.o.o., Polzela;
4. skupina: kruh in pekovski izdelki:
– Donats, d.o.o., Hoče,
– Pekarska družba Savinjski kruhek,

d.o.o., Žalec,
– Klasje MPP Celje, Celje,
– Brglez Roman, s.p., Vransko;
5. skupina: sadje in zelenjava:
– Završnik Alojz, Braslovče,
– Vrtnarstvo Celje, d.o.o., Celje,
– Sadex sadje, zelenjava, d.o.o., Celje,
– Živila Kranj, d.d., Naklo;
6. skupina: jajca:
– KZ Laško, Laško,
– Živila Kranj, d.d., Naklo;
7. skupina: sadni sokovi:
– Nektar, Ljubljana-Črnuče,
– Živila Kranj, d.d., Naklo,
– Žana, d.d., Žalec,
– Meggle, d.o.o., Polzela;
8. skupina: splošno prehrambeno bla-

go:
– Žito, d.d., Ljubljana,
– Živila Kranj, d.d., Naklo,
– Žana, d.d., Žalec,
– Droga, d.d., Portorož,
– Kolinska, d.d., Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Vran-

sko, Vransko 23, Vransko.
(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: 24.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000.

Osnovna šola Vransko

Št. 721-2/00 Ob-32954
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 31. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok dobave, plačilni pogo-
ji, enotni popust, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. optični merilni inštrumenti in alti-
metri: Inter gozd, d.o.o., Prečna pot 4, Pre-
bold,

2. tehnični merilni inštrumenti: Carex,
d.o.o., C. Staneta Žagarja 53, Kranj,

3. premerke: Inter gozd, d.o.o., Preč-
na pot 4, Prebold.

6. (a) Kraj dobave: po seznamu, ki je se-
stavni del sklenjene pogodbe.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: gozdarski merilni inštru-
menti za potrebe naročnika po skupi-
nah:

1. optični merilni inštrumenti in alti-
metri,

2. tehnični merilni inštrumenti,
3. premerke.

7. Pogodbena vrednost:
1. optični merilni inštrumenti:

2,767.345 SIT,
2. tehnični merilni inštrumenti:

2,520.200 SIT,
3. premerke: 1,281.630 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb:

1. optični merilni inštrumenti: 2,
2. tehnični merilni inštrumenti: 2,
3. premerke: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

1. optični merilni inštrumenti:
2,836.579 SIT, 2,767.345 SIT,

2. tehnični merilni inštrumenti:
2,629.126 SIT, 2,520.200 SIT,

3. premerke: 1,329.706 SIT,
1,281.630 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 279/2000 Ob-32955
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za var-

stvo in usposabljanje dr. Marjana Borštnar-
ja, Dornava 128, 2252 Dornava.

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

3. Datum izbire: 6. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
obleka delovna:
– skupina artiklov A: klasična obleka:

Mercator SVS, d.d., Rogozniška c. 8, Ptuj,
– skupina artiklov B: športna obleka:

Mercator SVS, d.d., Rogozniška c. 8, Ptuj,
– skupina artiklov C: delovna obleka:

Mercator zaščita, d.o.o., Rogozniška c. 14,
Ptuj;

obleka upravičencev:
– skupina artiklov D: delovna obleka: Sa-

nolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
– skupina artiklov E: klasična obleka:

Mercator SVS, d.d., Rogozniška c. 8, Ptuj,
– skupina artiklov F: spodnje perilo: Ti-

mo, d.o.o., Vipavska 4i, Ajdovščina,
– skupina artiklov G: športna obleka: Sa-

nolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
– skupina artiklov H: nogavice: IKA, d.d.,

Tovarniška c. 24, Ajdovščina.
6. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: obleka.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina artiklov A: 83.605 SIT,
– skupina artiklov B: 150.250 SIT,
– skupina artiklov C: 2,141.786,30 SIT,
– skupina artiklov D: 210.880 SIT,
– skupina artiklov E: 5,660.547 SIT,
– skupina artiklov F: 4,171.463 SIT,

– skupina artiklov G: 3,344.408 SIT,
– skupina artiklov H: 540.350 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– skupina artiklov A: 213.111 SIT,

83.605 SIT,
– skupina artiklov B: 491.467 SIT,

150.250 SIT,
– skupina artiklov C: 2,715.381,05 SIT,

2,141.786,30 SIT,
– skupina artiklov D: 289.428 SIT,

210.880 SIT,
– skupina artiklov E: 7,778.868,16 SIT,

5,660.547 SIT,
– skupina artiklov F: 7,168.560 SIT,

4,171.463 SIT,
– skupina artiklov G: 8,043.924,60 SIT,

3,344.408 SIT,
– skupina artiklov H: 1,714.528,20 SIT,

540.350 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29279.

Zavod za varstvo in usposoabljanje
dr. Marijana Borštnarja, Dornava

Ob-32956
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3,
2250 Ptuj.

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

3. Datum izbire: 6. junij 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
pod A) cena, rok izvedbe, garancijski

rok, dobavni rok, reference in ostali razpi-
sani pogoji,

pod B) cena, dobavni rok, garancijski
rok, reference.

Pri ocenjevanju ponudb so bili upošteva-
ni kriteriji, navedeni v razpisni dokumentaci-
ji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gratel, d.o.o., Skorba 40,
2251 Ptuj.

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

trebno dobaviti:
A) gradbena dela – fekalna postaja in

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

grezničnih muljev in obratovanje fekal-
ne postaje.

7. Pogodbena vrednost: 34,020.163,83
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
pod A) gradbena dela: 16,231.843 SIT,

12,721.237 SIT,
pod B) nabava strojne opreme:

32,533.053,70 SIT, 19,938.491,80 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na-
ročnik je v skladu z razpisno dokumentacijo
izbral enega ponudnika za izvedbo celotne-
ga naročila.

12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000,
Ob-27950.

Komunalno podjetje Ptuj, d.d.

Št. 512/1708-664 Ob-32957
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske

elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 14. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Avtoprem, d.o.o., Jančarjeva 1,
Maribor,

2. Tipom, d.o.o., Titova c. 49, Mari-
bor,

3. Avto center Krajnc, d.o.o., Jadran-
ska c. 25, Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000 Mari-
bor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: službena vozila – specifi-
kacija po razpisni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: naročilo odda-
no po delih:

1. 4,554.458 SIT,
2. 3,370.526 SIT,
3. 15,725.636 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,725.636 SIT, 3,217.962 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000,
Ob-30123.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 791-10-2/00-3221 Ob-32958
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava za iz-

vrševanje kazenskih sankcij, Župančičeva
3, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 19. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudniki so za posa-
mezne lokacije dostave in posamezne sklo-
pe prehrambenih skupin prejeli največ točk.
Za lokacije in prehrambene skupine, kjer je
prispelo ali bilo popolnih premalo ponudb,
bo naročnik sklenil pogodbe z neposredno
oddajo. Za prehrambeni sklop meso in me-
sni izdelki za lokacijo Maribor z oddelkoma
pa bo naročnik zaradi napake v postopku
postopek samo za ta segment in lokacijo
ponovil.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Brumec-Ručigaj, d.o.o., Te-
stenova 55, 1234 Loka-Mengeš; Emona,
Blagovni center, d.d., 1528 Ljubljana,
Šmartinska 130.

6. (a) Kraj dobave: Zavodi za prestajanje
kazni zapora.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeni artikli za za-
vode za prestajanje kazni zapora.

7. Pogodbena vrednost: za vse prehram-
bene artikle (okvirna vsota pogodb):
96,700.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: je ni.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 77,320.634 SIT, 5,628.250 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil izveden.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28930.

Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih

sankcij, Ljubljana

Št. 516/99 Ob-32984
1. Investitor, naročnik, poštni naslov: Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana,

Naročnik: Klinični center Ljubljana, Za-
loška 2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup opreme za
Očesno kliniko za Klinični center Ljubljana.

3. Datum izbire: 7. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. cena ponujene opreme: 80,
2. tehnično-tehnološki del s kvaliteto

in funkcijo: 15,
3. garancija: 5,
Skupaj: 100,

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. oftamološka oprema, Gorenje Tr-
govina d.o.o.

2. splošna medicinska oprema, Mol-
lier d.o.o.

3. oprema za sterelizacijo, Lesnina
Inženiring d.o.o.

4. računalniška oprema, Mollier
d.o.o.

5. vizuelne komunikacije, Mollier
d.o.o.

6. oprema po načrtih, Gorenje Trgo-
vina d.o.o.

6. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana.

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

1. oftamološka oprema; za ceno
534,964.167,52 SIT,

2. splošna medicinska oprema; za
ceno 264,900.185,68 SIT,

3. oprema za sterelizacijo; za ceno
36,886.252,10 SIT,

4. računalniška oprema; za ceno
34,999.137,69 SIT,

5. vizuelne komunikacije; za ceno
3,535.452,80 SIT,

6. oprema po načrtih; za ceno
28,255.018,19 SIT.

7. Pogodbena vrednost:
1. Gorenje Trgovina d.o.o.,

563,219.185,71 SIT,

2. Mollier d.d., 303,434.776,17 SIT,
3. Lesnina Inženiring d.o.o.

36,886.252,10 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27877.

Klinični center Ljubljana

Št. 11/2-75/2000  Ob-32992
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro doba-
vitelja brez omejitev.

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je na podlagi vloženega
zahtevka za revizijo enega od ponudnikov
preveril pravilnost postopka oddaje javnega
naročila, ponovno pregledal razpisno doku-
mentacijo in vse prispele ponudbe ter odlo-
čil, da ugodi zahtevku ponudnika in v celoti
razveljavi postopek oddaje javnega naroči-
la.

5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: ADSL omrežje – 1/2000.
7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 41-42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27749 ter popravek Uradni list RS, št.
44 z dne 26. 5. 2000, Ob-28265.

Telekom Slovenije, d.d.

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 005-9/00-133 Ob-32723
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šent-

jur pri Celju, Mestni trg 10, Šentjur.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3.člen ZJN) : javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 7. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, rok izvedbe, strokov-
njaki in ponudbena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: BIO-TEHNA engineering,
d.o.o., Bleiweisova 6, Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava projektov za
pridobitev gradbenega dovoljenja in iz-
vedbo, čistilne naprave velikosti ca.
500PE z vtočno in iztočno kanalizacijo,
za območje ZN Dramlje.

7. Pogodbena vrednost : 946.500 SIT
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: 666.400 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,725.500 SIT, 946.500 SIT.
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. 39 z dne 12. 5. 2000, Ob-27148.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 4143-1/00 Ob-32757
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna obči-

na Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbran je bil ponudnik, ki je ob
izpolnjevanju pogojev za priznanje usposob-
ljenosti in sposobnosti ponudil najnižjo ce-
no.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GIP Stavbenik d.d. Koper,
Ulica 15. maja 16, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela ter zunanja uredi-
tev pri adaptaciji in novogradnji OŠ A.
Ukmar v Kopru.

7. Pogodbena vrednost: 301,063.647
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 330,352.802,85 SIT, 301,063.647
SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: po jav-
nem odpiranju in analizi ponudb je bilo ugo-
tovljeno, da sta popolni in ustrezni ponudbi
oddala dva ponudnika.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000,
Ob-28347.

Mestna občina Koper
Urad za družbene dejavnosti

Št. 637/00-6 Ob-32764
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dobr-

na, Dobrna 19, 3204 Dobrna, tel.
03/780-10-50, faks 03/780-10-55.

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

3. Datum izbire: 7. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, plačilni pogoji,
garancijska doba za opravljena dela, refe-
rence ponudnika na sorodnih objektih – po-
trjene od investitorjev, rok izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: VEKO, velenjska kooperaci-
ja z.o.o., Stari trg 36, 3320 Velenje.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba vodovoda na
Paškem Kozjaku – odsek RZ Paški Koz-
jak 3 do RZ Špik.

7. Pogodbena vrednost:
13,087.691,40 SIT (DDV vključen).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,387.512,10 SIT; 13,087.691,40
SIT (vključen DDV).

11., 12.
13. Datum in številka objave javnega raz-

pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Ur. list RS, št. 39, z dne 12. 5. 2000,
Ob-27164.

Občina Dobrna

Št. 35101-32/99 Ob-32824
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kam-

nik, Glavni trg 24, Kamnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca del brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena, refe-
rence.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Graditelj, d.d., Mai-
strova 7, Kamnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija strehe in
stropa ter ureditev mansardnih prosto-
rov za potrebe devetletke OŠ Šmartno
(Šmartno v Tuhinju).

7. Pogodbena vrednost: 65,110.046
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 50%.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 66,364.107 SIT, 65,110.046 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28629.

Občina Kamnik

Št. 35205-23/98 Ob-32825
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kam-

nik, Glavni trg 24, Kamnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca del brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
d.d., Stolpniška 10, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je Žale – II. faza (Kamnik).

7. Pogodbena vrednost: 10,894.798,54
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,750.676,50 SIT, 10,894.798,54
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-25489.

Občina Kamnik

Št. 35205-11/98 Ob-32826
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kam-

nik, Glavni trg 24, Kamnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca del brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): garancijski rok, ponudbena ce-
na.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalno podjetje Kam-
nik, d.d., Cankarejva 11, Kamnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je Volčji Potok – II. faza (Volčji Potok).

7. Pogodbena vrednost: 18,190.984
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,190.984 SIT, 16,564.205,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000,
Ob-25489.

Občina Kamnik

Št. 35101-18/98 Ob-32827
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kam-

nik, Glavni trg 24, Kamnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca del brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena, garan-
cijski rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalno podjetje Kam-
nik, d.d., Cankarjeva 11, Kamnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja hodnika za
pešce ob LC Mekinje–Godič (Mekinje).

7. Pogodbena vrednost: 25,389.758,50.
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,603.727 SIT, 25,389.758,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000,
Ob-25489.

Občina Kamnik

Št. 35205-12/98 Ob-32828
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kam-

nik, Glavni trg 24, Kamnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca del brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena, garan-
cijski rok, rok izvedbe del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalno podjetje Kam-
nik, d.d., Cankarjeva 11, Kamnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je Šmarca–V. faza (Šmarca).

7. Pogodbena vrednost: 33,023.389,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,463.974,33 SIT, 33,023.389,50
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000,
Ob-25489.

Občina Kamnik

Št. 35205-5/98 Ob-32829
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kam-

nik, Glavni trg 24, Kamnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca del brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena, rok
izvedbe del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska 56,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je Stranje (Stranje).

7. Pogodbena vrednost: 33,890.981,33
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,611.270 SIT, 33,890.981,33 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-25489.

Občina Kamnik

Št. 35101-9/00 Ob-32830
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kam-

nik, Glavni trg 24, Kamnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca del brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje, d.d.,
Na Lavi 42, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja mostu čez
Nevljico v Podhruški (Podhruška).

7. Pogodbena vrednost: 11,637.699
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,706.498,10 SIT, 11,014.556,50
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000,
Ob-25489.

Občina Kamnik
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Št. 2.1.2.-3345 Ob-32831
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, Ljubljana, faks 061/29-14-822.

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

3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
Tehnični delež (utež 60%):
– ustrezna tehnologija, terminski plan,

zagotavljanje kvalitete 50 točk,
– izobrazbena struktura predvidenega

kadra 10 točk,
– splošne delovne izkušnje ponudnika

10 točk,
– reference na podobnih objektih 30

točk.
Finančni delež (utež 40%):
– višina ponudbene cene v primerjavi s

ponudbeno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Maptrade, d.o.o., Špindler-
jeva 2c, Slovenska Bistrica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  izvedba sanacije obo-
kanega železniškega podvoza km
633+200 na progi Ljubljana–Sežana.

7. Pogodbena vrednost: 12,177.999,41
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,100.680 SIT, 12,177.999,41 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 507/2000 Ob-32832
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični cen-

ter v Ljubljani, Zaloška cesta 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. junij 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. reference,
2. cena,
3. tehnično-strokovna ocena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: EE Engineering, d.d., Že-
lezna cesta 16, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preureditev prosto-
rov za dnevni hospital Internistične prve
pomoči, SPS Interne klinike, objekt DTS
G-trakt, pritličje urgence.

Kraj izvedbe: Klinični center Ljubljana,
SPS Interne klinike, objekt DTS G-trakt, prit-
ličje urgence.

7. Pogodbena vrednost: 47,149.802
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 56,339.081,80 SIT, 43,909.162,46
SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bilo.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 35 z dne 21. 4. 2000,
Ob-26005.

Klinični center Ljubljana

Ob-32833
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Krš-

ko, Cesta krških žrtev 14.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca del brez
omejitev.

3. Datum izbire: 14. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok izvedbe, plačilni pogo-
ji, boniteta, reference, ustrezna oprema.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Togrel, gradbeništvo in proi-
zvodnja, d.o.o., Velika vas 62, Leskovec.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: reševanje vodooskr-
be demografsko ogroženih območij v KS
Zdole in KS Brestanica.

7. Pogodbena vrednost: 58,569.444
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 63,066.898 SIT, 58,569.444 SIT.
11., 12., 13.

Občina Krško

Št. 414-05-44/00-2201 Ob-32834
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Novo mesto, Seidlova 1, Novo mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference (maks. 5 točk), cena
(maks. 80 točk), plačilni pogoji (maks. 15
točk).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Grans, gradbeništvo in stori-
tve, Novak Alojz, s.p., Ratež 38a, Brusnice.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vzdrževalna dela
(gradbena, obrtniška in inštalacijska) na
ŠRC Loka v Novem mestu.

7. Pogodbena vrednost: 22,238.709
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,792.248 SIT, 22,314.965,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29472.

Mestna občina Novo mesto

Št. 830 Ob-32835
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Ži-

rovski vrh, p.o., Todraž 1, Gorenja vas.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 4. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): nižja cena in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gradis, SPO d.d., Šmartin-
ska 32, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: krajinska sanacija ob-
močja drobilnice – I. faza.

7. Pogodbena vrednost: 21,410.515
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 84,151.000 SIT, 64,768.999 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: razpis za ugotavljanje sposobnosti je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 52 z
dne 24. 7. 1998.

13.
Rudnik Žirovski vrh, p.o.

Gorenja vas

Št. 829 Ob-32836
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Ži-

rovski vrh, p.o., Todraž 1, 4224 Gorenja
vas.

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

3. Datum izbire: 30. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Rudarska gradbena družba,
d.d., Trg revolucije 4b, 1420 Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija odvodnika
pod jaloviščem Jazbec – I. faza.

7. Pogodbena vrednost: 33,128.003 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 54,579.598,50 SIT, 33,128.003 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000,
Ob-27988.

Rudnik Žirovski vrh, p.o.

Št. 407-0007/2000 Ob-32853
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 6. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpi-

sni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

naročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Gro-
suplje, Emonska ulica 8, 1000 Ljubljana.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: nadgradnja obstoje-
čega objekta, GOI in protipotresna sa-
nacija, Visoka šola za zdravstvo, Poljan-
ska 26, Ljubljana.

7. Vrednost pogodbenih del:
166,804.269 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 230,787.874 SIT in 166,804.269 SIT
11., 12.
13.Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije:
Ob-28163, Uradni list RS, št. 44 z dne
26. 5. 2000.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 407-0027/2000 Ob-32855
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 17. 7. 2000.
4. Naročnik ni izbral izvajalca zaradi ene

nepopolne ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

naročilo dodeljeno: javno naročilo ni bilo
dodeljeno nobenemu od ponudnikov.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih
del: sanacijsko – vzdrževalna dela pri
odvodnjavanju terena pri Srednji živilski
šoli Maribor.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,689.370 SIT in 11,061.337 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije:
Ob-30440, Uradni list RS, št. 57 z dne
23. 6. 2000.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 01-64-2000 Ob-32858
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Je-

zersko, Zgornje Jezersko 57, 4206 Zgor-
nje Jezersko.

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

3. Datum izbire: 12. junij 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, plačilni pogoji,
reference, garancijski roki, rok izvedbe; iz-
brani ponudnik je najbolj ustrezal navede-
nim merilom.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: DUO Žiberna gradbeno pod-
jetje d.o.o., Srednja vas pri Šenčurju 18,
4208 Šenčur.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija Podruž-
nične šole Jezersko, Zgornje Jezersko.

7. Pogodbena vrednost: 10,768.635,84
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,768.635,84 SIT, 9,833.491,36
SIT.

11. Morebitne druge pomembne infor-
macije o postopku izbire izvajalca: drugih
pomembnih informacij ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: ni bil izveden.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 36-37,
z dne 5. 5. 2000, Ob-26827.

Občina Jezersko

Št. 105810/00 Ob-32887
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

podjetje Velenje, d.o.o., Koroška 37b, Ve-
lenje, telefaks 03/896 11 27, 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: 14. julij 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):od treh prispelih ponudb dve ni-
sta bili popolni, zato javni razpis ni uspel.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb:
– faza dela a: 2 ponudbi,
– faza dela b: 2 ponudbi,
– faza dela c: 3 ponudbe,
– faza dela d: 3 ponudbe,
– faza dela e: 3 ponudbe.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: javni
razpis za predmet javnega naročila kot ce-
lote, že drugič ni uspel.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000,
Ob-30437.

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Št. 2.1.2.-3467 Ob-32888
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, Ljubljana, faks 061/29-14-822.

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

3. Datum izbire: 18. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
Tehnični del utež (50%):
– ustrezna tehnologija, terminski plan,

zagotavljanje kvalitete 50 točk,
– izobrazbena struktura predvidenega

kadra 10 točk,
– splošne delovne izkušnje ponudnika

10 točk,
– reference na podobnih objektih 30

točk.
Finančni delež (utež 50%):
– višina ponudbene cene v primerjavi s

ponudbeno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Vodnogospodarsko podjet-
je, d.d., Trdinova 23, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  izvedba polaganja
kanalet od km 147+595 do km
149+143 na progi Metlika–Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 4,879.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,041.630 SIT, 4,879.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 19/11-00/1 Ob-32935
1. Naročnik, poštni naslov: Javno komu-

nalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.,
Tesarska 10, Kočevje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): po merilih navedenih v
razpisni dokumentaciji.

3. Datum izbire: 19. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila so bila navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IMP promont montaža,
d.o.o., Pot k sejmišču 30, Črnuče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  izgradnja prvega de-
la II. faze vročevoda DN 200 v Kočevju
T.P. Melamin – TZO.

7. Pogodbena vrednost: 26,559.711,40
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,145.263,30 SIT, 26,559.711,40
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 26 z dne 24. 3. 2000,
Ob-23781.

Komunala Kočevje, d.o.o.

Št. 70/2000 Ob-32909
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 20. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: CMC Inženiring, d.o.o., Tbi-
lisijska 81, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda
Dolsko - Senožeti (ureditev vodooskrbe
in sanacija izgub na lokalnem sistemu).

7. Pogodbena vrednost: 259,159.794,84
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 277,491.307,30 SIT in
259,159.794,84 SIT (brez DDV).



Stran 6232 / Št. 66-67 / 28. 7. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 14; izid v Uradnem
listu št. 44-45/99.

13.
Javno podjetje

Vodovod-kanalizacija, d.o.o.

Št. 60-2494/00 Ob-32919
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: 18. 7. 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 podlagi naslednjih podatkov in listin:
– seznama referenčnih objektov pri

katerih je sodeloval odgovorni vodja del,
– poimenskega seznama delavcev po

kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelovali
pri izvajanju del, skladno z Zakonom o gra-
ditvi objektov,

– izjave o prostih kapacitetah ponud-
nika in

– seznama osnovnih sredstev in opre-
me s katero ponudnik razpolaga.

Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s
podizvajalci ali v obliki poslovnega 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.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vidmar Branko s.p., Drča 3,
8351 Straža.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava, dobava in

montaža opreme za mestno pokopališ-
če Srebrniče.

7. Pogodbena vrednost: 26,400.151,19
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,966.531,72 SIT, 26,400.151,19
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000,
Ob-30153.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 352-01-11/00 Ob-32985
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Izola, Sončno nabrežje 8 Izola.
2. Način za izbire najugodnejšega izva-

jalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 21. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: pri oce-

njevanju ponudb je naročnik upošteval ana-
litično – sumarni način ekonomskih, tehnič-
no tehnoloških, poslovnih in drugih meril,
zlasti pa je na izbiro vplivala ponudbena ce-
na, raven celovitosti ponudbe, konkretna
sposobnost ponudnika ter dosedanje pozi-
tivne izkušnje.

5. Ime in naslov izvajalca: GIP Stavbenik
Koper d.d., Ul. 15 maja 16 Koper.

6. Vrsta in obseg del: predmet javnega
naročila so gradbena dela za gradnjo
parkiriča in komunalne infrastrukture
(kanalizacije, plinovoda, vodovoda,
elektroinštalacij – VN in NN, javna ras-
vetljava) za območje 5 v Livadah stano-
vanjskem bloku 23a, 24a in 27a v ulici
Zvonimira Miloša v Izoli.

7. Pogodbena vrednost: 53,275.857 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: 11,393.434 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 53,196.930 SIT; 56,509.585 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike: Uradni list RS, št.
48 z dne 2. 6. 2000.

Občina Izola

Ob-33000
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 ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 18. 7. 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: Gradis Nizke Gradnje d.d.,
Lavričeva 3, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: HC Razdrto – Vipava,
Vipava – Podnanos; objekti.

7. Pogodbena vrednost 405,156.307,24
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 614,618.887 SIT, 405,156.307,24
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: javni raz-
pis je bil objavljen dne 21. 4. 2000,
Ob-26130.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-33001
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 ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 18. 7. 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: J.V. Primorje d.d., Vipavska
3, 5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: HC Razdrto – Viapva,
odsek Vipava – Podnanos, regulacije

7. Pogodbena vrednost 128,839.295,25
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 185,539.168,34 SIT, 128,839.295,25
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: javni raz-
pis je bil objavljen dne 21. 4. 2000,
Ob-26132.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-33002
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 ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 18. 7. 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: J.V. Primorje d.d., Vipavska
3, 5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: HC Razdrto – Vipava,
Vipava – Podnanos; trasa HC

7. Pogodbena vrednost
1.499,738.110,68 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

2.027,350.479,53 SIT, 1.499,738.110,68
SIT.
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: javni raz-
pis je bil objavljen dne 21. 4. 2000,
Ob-26128.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 351-03-07/00-2 Ob-33009

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ka-
nal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.

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

3. Datum izbire: 4. 7. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): najugodnejša cena in roki izved-
be.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje, d.d., Ajdovščina,
Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno-obrtniška
in vodovodno-instalacijska dela pri re-
konstrukciji odseka lokalne ceste skozi
naselje Avče.

7. Pogodbena vrednost: 36,896.434
SIT.

8.

9. Število prejetih ponudb: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 39,931.148,55 SIT, 33,250.637,60
SIT.

11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Št.
351-03-07/00-1.

Občina Kanal ob Soči

Ob-33018

1. Naročnik, poštni naslov: Restavrator-
ski center Republike Slovenije, Plečnikov
trg 2, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 19. 12. 1997 / 14. 7.
2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): prvi del projekta izdelave kopije
Robbovega vodnjaka oziroma dobava in ob-
delava različnih vrst kamna, namenjenih za
kopijo arhitekture Robbovega vodnjaka v
Ljubljani, je bil izveden na podlagi javnega
razpisa za izbiro izvajalcev brez omejitev,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 71/97
ter na podlagi sprejetega sklepa, objavlje-
nega v Uradnem listu RS, št. 81/97 z dne
19. 12. 1997. Na takratni sklep o izbiri na-
jugodnejšega ponudnika se nobeden od
drugih ponudnikov ni pritožil.

Ker gre pri montaži in demontaži Robbo-
vega vodnjaka za dokončanje projekta, ki je
bil začet z opisanim razpisom in sklepom o

izbiri najugodnejšega ponudnika v decem-
bru 1997, se je komisija za izvedbo tega
dela projekta odločila, da se ta kot logično
nadaljevanje projekta in njegov zaključek iz-
vede brez javnega razpisa. Pri tem je komi-
sija izhajala iz ugotovitve, da je izbrani izva-
jalec prve faze celotnega projekta nedvom-
no usposobljen za izvedbo celotnega pro-
jekta, saj gre za dobavo in obdelavo enakih
materialov ter za demontažo in prenos ele-
mentov originalnega spomenika, ki ga je
izvajalec celovito proučil.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Marmor Hotavlje, d.d., Ho-
tavlje 40, Gorenja vas.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: demontaža celotne-
ga Robbovega vodnjaka, montaža arhi-
tekturnih elementov Robbovega vodnja-
ka na lokaciji veznega trakta v Narodni
galeriji v Ljubljani ter za postavitev nje-
gove kopije na lokaciji Mestnega trga,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 116,827.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 23,072.000
SIT.

9., 10.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: razen
v 4. točki navedenega so v vmesnem času
nastopili razlogi, ki jih navaja določba 7.
točke prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97). Gre
namreč za pozno sprejeto odločitev o sofi-
nanciranju tega dela projekta s strani Mini-
strstva za kulturo in Mestne občine Ljublja-
na ter za roke, ki so bili za demontažo in
prenos originalnih delov spomenika ter za
postavitev kopije spomenika določeni in jih
ni mogoče premikati. Naročnik del ni imel
možnosti da vpliva na omenjeno odločitev in
zlasti na roke, ki so v njej določeni. Ti razlo-
gi ne dopuščajo, da bi se upoštevali roki za
izvedbo javnega razpisa, predvideni s citira-
nim zakonom.

12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71/97 in 81/97.

Restavratorski center RS

Št. 351-06-34/00-3123 Ob-33032

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Upra-
va za izvrševanje kazenskih sankcij, Tivol-
ska 50, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis z izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 7. 7. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): ponudnik je od popolnih ponudb
zbral največ točk na podlagi dveh razpisa-
nih meril: ponudbene cene in števila refe-
renčnih javnih objektov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbena operativa Litija
d.o.o., Ljubljanska c. 9, 1270 Litija.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija 1. objekta
POO in OO Slovenska vas, Zavod za pre-
stajanje kazni zapora Dob pri Mirni.

7. Pogodbena vrednost: 42,083.731
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo dal ponudnik po-
dizvajalcem: v obliki kooperacijskih pogodb
za vsa dela.

9. Število prejetih ponudb: 5.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 52,256.415 SIT; 42,083.731 SIT.

11. Morebitne druge pomembne infor-
macije o postopku izbire izvajalca: gre za
popravljen sklep o izbiri najugodnejšega iz-
vajalca zaradi utemeljene pritožbe ponudni-
ka GO Litija, ki je bil pri prvi izbiri izločen iz
ocenjevanja ponudb.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: ni bil izveden.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000,
Ob-27060.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 636/2000 Ob-33072

1. Naročnik, poštni naslov: Galerija Bo-
židar Jakac Kostanjevica na Krki, Grajska
cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki.

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

3. Datum izbire: 12. julij 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev): ponudnik je od popolnih ponudb na
osnovi meril zbral največje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca: SL – inženi-
ring Boršt, d.o.o., Boršt 12/b, 8263 Cer-
klje ob Krki.

6. Pogodbena vrednost: 126,039.562,79
SIT.

7. Vrsta in obseg dodeljenih del: dokon-
čanje zahodnega opečnega dela samo-
stanskega kompleksa v Kostanjevici na
Krki – gradbena dela, strojne in elek-
troinstalacije.

8. Število prejetih ponudb: 8.
9. Vrednost, ki jo bo dal ponudnik podi-

zvajalcem: v obliki kooperacijskih pogodb
za vsa dela.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 154,778.088,99 SIT, 117,379.257,60
SIT.

11. Morebitne druge pomembne infor-
macije o postopku izbire: zaradi nepopol-
nosti ponudbe iz razpisne dokumentacije je
bila ena ponudba izločena pri odpiranju, dru-
ga pa v postopku, skladno s 7. členom ZJN.

12. Datum in številka objave razpisa: Urad-
ni list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000,
Ob-28220.

Galerija Božidar Jakac
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ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 35200-027-1/00 Ob-32724
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dol

pri Ljubljani, Videm 48, Dol pri Ljubljani.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 30. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je od popolnih vlog
zbral največ točk od zahtevanih razpisnih
meril.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: VODE, d.o.o., Osredke 45,
Dol pri Ljubljani.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdr-
ževanje, varstvo in obnavljanje ter oprav-
ljanje zimske službe na lokalnih cestah
na območju Občine Dol pri Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost: predvidoma
15,000.000 SIT letno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu RS :

Uradni list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000.
Občina Dol pri Ljubljani.

Št. 638/00-6  Ob-32763
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Do-

brna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, tel.
03/780-10-50, faks 03/780-10-55.

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

3. Datum izbire: 22. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): končna cena, tehnična primer-
nost, plačilni pogoji, rok dobave, skladnost
ponudbe z razpisnimi pogoji in standardi
Gasilske zveze Slovenije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gasilska oprema, Trgovsko
podjetje d.o.o., Ljubljana, Koprska 94,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenega naročila:
prodaja in dobava gasilskega vozila z
nadgradnjo GVC 16/24, na šasiji MAN
10.224 LAEC 4x4.

7. Pogodbena vrednost: 20,664.536
SIT (DDV vključen).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,774.991,30 SIT; 20,298.034,40
SIT (vključen DDV).

11., 12.
13. Datum in številka objave javnega raz-

pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Ur. list RS, št. 33, z dne 14. 4. 2000,
Ob-25371.

 Občina Dobrna

Št.64000-03/2000 Ob-32837
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Sve-

ta Ana, Sv. Ana 17, Sv. Ana v Slov. goricah.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 12. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Breznik Tours Avtobusni pre-
vozi Peter Breznik, Trstenik 11, Benedikt.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje prevozov učencev v Osnovno šolo
Sveta Ana s podružnično šolo Lokavec
za šolsko leto 2000/2001, 2001/2002
in 2002/2003.

7. Pogodbena vrednost: 6,948.000 SIT
za šolsko leto 2000/2001.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,379.800 SIT, 6,948.000 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 54 z
dne 16. 6. 2000.

Občina Sveta Ana

Št. 947-02-14/2000 Ob-32838
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Stati-
stični urad Republike Slovenije, Vožarski pot
12, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 26. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika za realizacijo razpisanih del,
– plačilni pogoji,
– fiksnost cene,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku,
– ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Čistoča, d.o.o., Lobodova
18, Trzin.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dnev-
no čiščenje poslovnih prostorov na lo-
kaciji Vožarski pot 12, Ljubljana, v izme-
ri 3.409 m2.

7. Pogodbena vrednost: 596.336
SIT/mesečno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 856.371,48 SIT/mesečno, 580.109,53
SIT/mesečno.

11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 34-35
z dne 21. 4. 2000, Ob-26039.

Statistični urad Republike Slovenije

Št. 640-01-02/00 Ob-32839
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Črna

na Koroškem, Center 101, Črna na Koroš-
kem, tel. 870 48 10, faks 870 48 21.

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

3. Datum izbire: 13. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kakovost in organizacija ponuje-

ne storitve, fiksnost cen, ponudbena cena,
dodatne ugodnosti, reference s področja
razpisanih del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Koratur, d.d., Perzonali 48, Preva-
lje,

2. Niko Krajnc, s.p., Žerjav 23, Črna
na Koroškem,

3. Geršak tours, Aleksander Geršak,
s.p., Pristava 27/b, Črna na Koroškem,

4. Macesen, d.o.o., Javorje 6/c, Čr-
na na Koroškem.

6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 308,82 SIT/km, 1.455 × št. učencev ×
št. šolskih dni v mesecu.

11., 12.
Občina Črna na Koroškem

Ob-32840
1. Naročnik, Občina Vodice, Kopitarjev

trg 1, 1217 Vodice.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, rok izgrad-
nje, garancijski pogoji, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tehnik, Stara cesta 2, Škof-
ja Loka.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgrad-
nja meteornega in fekalnega povezoval-
nega povezovalnega kanala s poniko-
valno laguno.

7. Pogodbena vrednost: 85,864.431 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 130,239.924,18 SIT, 85,864.431 SIT.
Občina Vodice

Št. 71/00 Ob-32908
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik ni izbral nobenega po-
nudnika, ker v razpisni dokumentaciji ni bil
natančno opredeljen obseg del za izvedbo
projektov.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgrad-

nja kanalizacije in obnova vodovoda na
območju papirnice Vevče MP 8/1.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 27.
11. 1998, št. objave: 99/98; izid: v Urad-
nem listu RS, št. 11/99 z dne 19. 2. 1999,
Ob-010238.

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.
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Št. 011-04-6/00 Ob-32911
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–Direk-

cija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis z zbiranjem

predlogov.
3. Datum izbire: 19. 6. 2000 in 19. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):

točke
1. Obrazložitev naloge
– Predstavitev problematike 0–15
– Najnovejša spoznanja in izkušnje s področja naloge v svetu in pri nas
– Izhodišča za izvedbo naloge
2. Opis naloge
– Cilji naloge 0–30
– Pričakovani rezultati in njihova uporabnost za naročnika
3. Predstavitev ponudnika
– Sposobnosti ponudnika (reference, opremljenost) 0–15
– Predstavitev odgovornega nosilca 0–5
– Akademski naziv odgovornega nosilca 0–5
4. Vključenost naloge v mednarodne projekte 0–5
5. Nadaljevanje preteklih nalog 0–5
6. Dosedanje izkušnje naročnika s ponudnikom 0–10
7. Rok izdelave 0–10
8. Cena ponudbe –

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
Izvajalec Naslov razvojno-raziskovalne naloge Pogodbena vrednost

(SIT)

Geološki zavod Slovenije, Zaščita podzemne pitne vode
Dimičeva 14, Ljubljana pred negativnimi vplivi s cest 1,421.265
OMEGA Consult, Gregorčičeva 7, Analiza obstoječega
Ljubljana sistema štetja prometa 6,589.113
Inštitut za metalne konstrukcije, Izdelava smernic za ekonomsko
Mencingerjeva 7, Ljubljana učinkovitost revitalizacijskih ukrepov

na jeklenih in sovprežnih mostovih
na glavnih in regionalnih cestah v RS 4,500.000

OMEGA Consult, Gregorčičeva 7, Vrednotenje ukrepov za izboljšanje
Ljubljana prometne varnosti 6,304.602
OMEGA Consult, Gregorčičeva 7, Analiza obstoječega podatkovnega modela
Ljubljana cestnega gospodarstva 12,646.314
Mikrografija trgovina d.o.o., Učinkovito upravljanje z investicijsko tehnično
Slovenska vas 5, 8232 Šentrupert dokumentacijo z elektronsko obdelavo

in njeno shranjevanje v elektronski
ter mikrofilmski obliki 2,975.000

Omega Consult, Gregorčičeva 7, Družbeno-ekonomski stroški omejitev
Ljubljana osnih obremenitev na državnih cestah 8,766.242
ARPA d.o.o., Poslovne stroritve, Uporaba objektne tehnologije oziroma
trgovina, inženiring, c. standardnih komponent pri razvoju
A. Bitenca 68, Ljubljana informacijskega sistema za podporo

upravljanju, graditvi in vzdrževanja
cestnega omrežja 2,975.000

Univerza v Ljubljani, Fakulteta Sistemizacija nadzora nad izvajanjem
za gradbeništvo in geodezijo, del rednega vzdrževanja državnih cest 12,000.000
Prometnotehniški inštitut,
Jamova 2, Ljubljana
OMEGA Consult, Gregorčičeva 7, Aplikacija za prostorsko analizo
Ljubljana prometnih nesreč na državnih cestah

v GIS okolju 9,401.238
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Metodologija meritev in
Dimičeva 12, Ljubljana vrednotenja stanja cest 7,000.000
Gradbeni inštitut ZRMK d.d., Sezonski vplivi spreminjanja vlage in temperature
Dimičeva 12, Ljubljana v nevezanih plasteh na nosilnost in

deformabilnost voziščne konstrukcije 17,850.000
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: razvojno-raziskovalne naloge (glej točko 5).
7. Pogodbena vrednost: (glej točko 5).
8.
9. Število prejetih ponudb: 40.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 39,400.900 SIT, 1,421.265 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: glede na

doseženo število točk, je bil oblikovan prednostni vrstni red predlogov. Prednost so imeli
tisti predlogi, ki so prejeli večje število točk. Glede na razpoložljiva finančna sredstva,
prednostni vrstni red in ceno, so bili izbrani tisti predlogi, ki so najbolj ustrezali naročniku in
njegovim zahtevam iz razpisa.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list

RS, št. 35 z dne 21. 4. 2000, Ob-25989.
Direkcija RS za ceste

Št. 81-33-1535 Ob-32916
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, tele-
faks 061/174-24-42.

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

3. Datum izbire: 15. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena 80%,
– plačilni pogoji 5%,
– možnost tiskanja na 5-barvnem stroju

5%,
– število različnih revij, ki jih tiska po-

nudnik 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Maxiline, d.o.o., Iga Grudna
24, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: me-
sečna priprava glasila.

Kraj izvedbe del je Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 189.400,40

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 354.148,76 SIT, 189.400,40 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 24/00.

Elektro - Slovenija, d.o.o.

Št. 81-33-1536 Ob-32917
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, tele-
faks 061/174-24-42.

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

3. Datum izbire: 27. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena 75%,
– plačilni pogoji 5%,
– tehnična merila 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Delo tiskarna, d.d., Dunaj-
ska 5, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: tiska-
nje glasila enkrat mesečno.

Kraj izvedbe del je Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 799.584,80

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,190.000 SIT, 799.584,80 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 51/00.

Elektro - Slovenija, d.o.o.

Št. 3/00 Ob-32918
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovš-
kova 70, p.p. 2374, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 28. 6. 2000.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): finančno stanje, ponudbena vred-
nost naročila, tehnična opremljenost, ka-
drovska opremljenost, rok plačila, referen-
ce, uporaba čistil.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Čistoča, d.o.o., Lobodova
18, Trzin.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje poslovnih prostorov.

7. Pogodbena vrednost: 1,765.423 SIT
mesečno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,202.571 SIT mesečno, 1,765.423
SIT mesečno.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000,
Ob-28744.

Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.

Št. 110-1/00 Ob-32922
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: 18. 7. 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: PA NG d.o.o., Kersnikova
9, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije PGD, PZI in
PZR za glavno cesto G1-2, odsek 1290
Slovenska Bistrica – Hajdina, obvoznica
Pragersko od km 0+002 do km 6+050.

7. Pogodbena vrednost:
91,974.330,31 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 105,242.877 SIT, 91,974.330,31 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 28-19/2000-02/3 Ob-32986
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad občine Maribor, Grajski trg 1, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 18. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference ponudnika in podizva-
jalcev za tovrstna dela, ponudbena cena,
garancijski rok, estetske in funkcionalne
značilnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gorenje interieri, proizvod-
nja in trženje, d.o.o., Limbuška c. 2, 2341
Limbuš.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va, dobava in montaža kuhinj za objekt
varovanih stanovanj na Teznu v Maribo-
ru.

7. Pogodbena vrednost:10,162.848
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,536.106,68 SIT, 10,162.848 SIT.
11., 12.

Stanovanjski sklad občine Maribor

Ob-33027
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 najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena ponudbe ponudnika Institut
Jožef Stefan, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
je bila najugodnejša, kakovost ponudbe je
dobra, ponudnikova raziskovalna oprema in
metode so ustrezne, reference ponudnika
so obsežne, ponudnik ima izkušnje pri po-
dobnih in podobno obsežnih delih v prete-
klosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: izbran je izvajalec Institut Jo-
žef Stefan, Jamova 39, 1000 Ljubljana s
podizvajalci: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, Prvomajska ul. 1, Maribor; Veteri-
narska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljub-
ljana; Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva
101, 1000 Ljubljana; Inštitut za varovanje
zdravja, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba celotne projektne naloge Primerjal-
na študija onesnaženosti okolja v zgor-
nji Mežiški dolini med stanji v letih 1989
in 2001.

7. Pogodbena vrednost: 24,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost najvišje ponudbe je:
41,232.333 SIT, vrednost najnižje ponud-
be je: 24,000.000 SIT.

11., 12., 13.
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

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-32821
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Tr-
bovlje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. in 4.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:

3. Datum izbire: 13. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec je proizvajalec in mon-
ter bagrov in edini razpolaga s tehnično do-
kumentacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: STT – Strojegradnja, d.d.,
Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: re-
mont dveh rotacijskih bagrov (dobava
rezervnih delov za hidravlične pogone
in servisiranje).

7. Pogodbena vrednost: 17,059.681,09
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik izvaja stori-
tev sam, brez podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,059.681,09 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: prido-
bitev ponudbe izvajalca.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Št. 6773/00 Ob-32820
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa:  Osnovna šola Orehek Kranj, Zasav-
ska cesta 53c, Kranj, tel. 064/33 23 65,
telefaks 064/35 50 41.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Ore-
hek Kranj, Zasavska cesta 53c, Kranj in
podružnica Mavčiče.

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

1. kruh in pekovski izdelki v vrednosti
ca. 2,800.000 SIT,

2. meso im mesni izdelki v vrednosti ca.
1,650.000 SIT,
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3. mleko in mlečni izdelki v vrednosti ca.
2,211.000 SIT,

4. sadje in zelenjava v vrednosti ca.
2,180.000 SIT,

5. zmrznjene in konzervirane ribe v vred-
nosti ca. 285.000 SIT,

6. jajca v vrednosti ca. 24.000 SIT,
7. mlevski izdelki in testenine v vredno-

sti ca. 218.900 SIT,
8. sirupi in sadni sokovi v vrednosti ca.

972.000 SIT,
9. ostalo prehrambeno blago v vredno-

sti ca. 328.200 SIT.
Podrobnejši opis in pregled vrst in količi-

ne blaga bo razviden iz razpisne dokumen-
tacije.

Ponudniki lahko ponudijo samo eno vr-
sto blaga.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
10,670.100 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  dokumentacija za ugotav-
ljanje sposobnosti se dobi v tajništvu šole
vsak delovni dan od 1. 8. do 17. 8. 2000
od 8. do 12. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati od 17. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v zavodu proti dokazilu o plačilu
11.900 SIT na žiro račun zavoda št.
51500-603-0034207 – za razpisno doku-
mentacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 21. 8. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:  ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Osnovna šola Orehek Kranj,
Zasavska cesta 53c, 4000 Kranj, v zapeča-
tenih kuvertah, na katerih je napisan poleg
naslovnika na prvi strani, na zadnji strani
naslov ponudnika in na prvi strani posebna
oznaka “ne odpiraj – javni razpis”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v sredo,
22. 8. 2000 ob 8. uri v prostorih Osnovne
šole Orehek Kranj, Zasavska cesta 53a,
Kranj.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo:  pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami
ali zasebniki), ki jim bo priznana sposob-
nost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količne blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– pri mesu in mesnih izdelkih: mora biti

slovenskega izvora,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji iz razpisne

dokumentacije, pri čemer najnižja cena ne
pomeni obvezno najugodnejšo ponudbo.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: s ponudniki, ki jim bo priznana sposob-
nost, bodo sklenjene letne pogodbe za do-
bavo blaga po skupinah v skladu s 50. čle-
nom ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Osnovna šola Orehek Kranj

Ob-32961
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Celje,
Ipavčeva ul. 18, Celje, faks 063/42 51
115.

2. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstve-
no varstvo Celje, Ipavčeva 18 in Gregorči-
čeva 5, Celje.

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

– dehidrirane podloge, dodatki in kemi-
kalije,

– diski in trakovi za testiranje občutljivo-
sti za antibiotike,

– testi za identifikacijo bakterij,
– serološki testi,
– serološki testi vezani na aparat VIDAS,
– referenčni sevi mikroorganizmov,
– laboratorijska plastika,
– laboratorijska steklovina,
– razni potrošni material,
– ostali laboratorijski materiali.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

82,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave:  sukcesivno

od 1. 10. 2000 do 30. 10. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: ZZV Celje, Oddelek po-
slovne koordinacije pri Ireni Ivačič Štraus,
tel. 063/42 41 201, e-mail: Irena.Ivacic-
@-ce.si.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati od 31. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT nakažite
na žiro račun ZZV št. 50700-603-31733 ali
plačate pri blagajni Zavoda za zdravstveno
varstvo Celje.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  ponudbe je potrebno
predložiti do 28. 8. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno vars-
tvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje. Zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: “Ne odpiraj – ponudba laborato-
rijski materiali” z navedbo objave številke
Uradnega lista.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 28. 8. 2000 ob 12.
uri v prostorih ZZV Celje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lah-
ko pravne in fizične osebe, ki so registrira-
ne za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa. Ponudba se lahko nanaša na vse
ali posamezne skupine materialov.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

I. 1. da proti ponudniku ni uveden sana-
cijski postopek, postopek prisilne poravna-
ve ali postopek likvidacije,

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti,

3. da ima poravnane dohodke in pris-
pevke, določene z zakonom,

4. da predloži BON 1 in BON 2 ali
BON 3,

5. da predloži garancijo za resnost po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti,

6. ostali pogoji, določeni v razpisni
dokumentaciji.

II. Kriteriji za izbiro ponudnikov:
– kvaliteta,
– reference ponudnika,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– dobavni roki,
– celovitost ponudbe,
– merila za uporabo kriterijev določena v

razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: s ponudniki, katerim bo naročnik priz-
nal usposobljenost, bo sklenjena pogodba
o dobavah blaga pod pogoji, določenimi v
razpisni dokumentaciji. Ponudniki bodo o
priznanju sposobnosti obveščeni v 15 dneh.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Zavod za zdravstveno varstvo Celje

Št. 19/2000 Ob-33040
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših Lendava, Naselje prek-
murske brigade 4/a, Lendava, telefaks
069/78-238.

2. (a) Kraj dobave: Dom starejših Len-
dava, Naselje prekmurske brigade 4/a, Len-
dava.

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

1. meso in mesni izdelki – 6,750.000
SIT,

2. mleko in mlečni izdelki –
4,400.000 SIT,

3. sadje in suho sadje – 1,000.000
SIT,

4. zelenjava – 1,000.000 SIT,
5. zamrznjena zelenjava – 400.000

SIT,
6. pekovski izdelki – 1,400.000 SIT,
7. jajca – 550.000 SIT,
8. moka – 200.000 SIT,
9. sadni sirupi – 200.000 SIT,
10. ostalo prehrambeno blago –

9,100.000 SIT,
– kurilno olje ekstra lahko –

5,000.000 SIT.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
– prehrambeno blago – 25,000.000

SIT,
– kurilno olje ekstra lahko – 5,000.000

SIT.
3. Predvideni čas dobave:  12 mesecev

(od 1. 10. 2000 do 30. 9. 2001).
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  Dom starejših Lendava,
Naselje prekmurske brigade 4/a, Lendava.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: zainteresirani ponud-
niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
od 31. 7. 2000 do vključno 11. 8. 2000
vsak delovni dan od 8. do 12. ure v tajništvu
Doma.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (vključen DDV v
višini 950 SIT) na žiro račun
51920-603-32218 – za razpisno dokumen-
tacijo. Ob dvigu dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele na naslov naročni-
ka do 17. 8. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:  Dom starejših Lendava, Na-
selje prekmurske brigade 4/a, 9220 Len-
dava, prevzemnica: Katarina Gonc.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj!”
in številko Uradnega lista RS, ter navedbo
predmeta naročila.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 1999 ob
12. uri na naslovu naročnika, Naselje prek-
murske brigade 4/a, soba št. 48.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo:  pogodba bo
sklenjena z enim ali več ponudniki.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– pogoji, določeni z razpisno dokumen-

tacijo,
– cena.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije ponudniki dobijo
pri Angeli Hozjan, tel. 069/78-237 vsak
delovnik med 8. in 12. uro.

10.
Dom starejših Lendava

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. 2272/00 Ob-32884
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Ljubljana, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Slo-
venska 58, 1516 Ljubljana, faks 061/132-
40-74.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje posekov in či-
ščenje podrasti na trasah nadzemnih
elektroenergetskih vodov JP Elektro
Ljubljana d.d.,

– ocenjena vrednost naročila:
59,280.000 SIT, oziroma po posameznih
področjih:

– PE Elektro Ljubljana-mesto + okoli-
ca 31,200.000 SIT,

– PE Elektro Novo mesto
13,200.000 SIT,

– PE Elektro Trbovlje 8,280.000 SIT,

– PE Elektro Kočevje 6,600.000 SIT,
3. Kraj izvedbe:
– področje PE Elektro Ljubljana mesto +

okolica,
– področje PE Elektro Novo mesto,
– področje PE Elektro Trbovlje,
– področje PE Elektro Kočevje.
Upoštevane bodo ponudbe za celotno

področje JP Elektro Ljubljana d.d. ali po
posameznih področjih poslovnih enot (PE).

4. Predvideni čas izvedbe naročila: spo-
sobnost bo priznana za obdobje 12 mese-
cev.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo za
ugotavljanje sposobnosti: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo pri kon-
taktni osebi Nataši Škerjanec, tel.: 131-52-
55 v sobi št, 16/VI na naslovu Javno podje-
tje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 7. 8. 2000 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija bo na razpolago za pla-
čilo 10.000 SIT (vključno z DDV) na žiro
račun Elektro Ljubljana d.d., štev. 50102-
601-90004, sklic na številko: 007991-276
z obvezno navedbo davčne številke!

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 28. 8. 2000 do 14. ure,
ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila in nabavo,
Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 8. 2000 ob
9. uri v sejni sobi v I. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58
/I v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba; v primeru podiz-
vajalcev mora biti predložen spisek le-teh z
navedeno pravno obliko odnosa med njimi.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti: po-
nudnik je lahko gospodarska družba ali sa-
mostojni podjetnik, ki mora predložiti na-
slednjo dokumentacijo:

· izpis registracije ponudnika pri pri-
stojnem organu, ki ni starejši od 90 dni od
te objave, oziroma samostojni podjetniki,
priglasitveni list DURS-a, ki ni starejši od 30
dni od te objave, če ponudnik vključuje so-
delovanje podizvajalcev, mora predložiti še
podatke o predvidenih podizvajalcih in izpi-
se 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
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od te obja-
ve,

· 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
predmet sodne preiskave, da njegovo po-
slovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustav-
ljeno, ne starejše od 30 dni od te objave,

· bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 3% od ocenjene vrednosti razpi-
sanih del na področjih, na katerih želi ponu-
dnik sodelovati,

· izjavo banke, da bo predložil garan-
cijo za dobro izvedbo pogodbenih obvez-
nosti v višini 5% od ocenjene vrednosti del,
na katerih želi sodelovati,

· obrazce o boniteti BON 1 in 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; v
primeru, da ponudnik ne more dobiti BON
obrazcev, lahko dostavi s strani DURS over-
jeno kopijo zadnje Napovedi za odmero dav-
ka od dohodkov iz dejavnosti z bilanco sta-
nja in uspeha,

· neodvisno revizijsko mnenje za zad-
nje poslovno leto ponudnika, ki je zaveza-
nec k reviziji, datum overovitve kopije le-
tega ne sme biti starejši od 90 dni od te
objave,

· dokazilo o poravnanih svojih obvez-
nostih iz naslova davkov in drugih dajatev,
ne starejše od 30 dni od te objave,

· pisna dokazila o strokovni usposob-
ljenosti kadrov, ki bodo sodelovali pri izved-
bi tega naročila v skladu s Pravilnikom o
minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
izvajalci v gozdovih, Uradni list RS, št. 35/
94, 3. člen. točka c, 5. člen točka 6 in
tehnični opremljenosti ponudnika, potrebni
za izvedbo naročila,

· izjavo ponudnika o sposobnosti in
usposobljenosti za izvedbo naročila, upoš-
tevaje tudi zahteve 22. in 24. člena zakona
o varnosti in zdravju pri delu,

· pogodbo o skupnem nastopanju, če
ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajal-
ci ali v obliki poslovnega sodelovanja; nave-
sti njihova imena in strokovno usposoblje-
nost kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi
naročila v skladu s prejšnjo točko,

· pisne izjave vseh svojih v ponudbi
navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelova-
li pri realizaciji razpisanih del, da je ponu-
dnik pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle poslovne obveznosti do njih,

· potrjen predlog pogodbe;
– Kriteriji iz razpisne dokumentacije (Pri-

loga 2, točka 4);
– Merila: reference, tehnična in kadrov-

ska opremljenost, vrednost podjetja/zapo-
slenega, čisti dobiček, plačilni pogoji.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 18. 8. 2000.

Naročnik bo s ponudniki, ki jim bo priz-
nal sposobnost, sklenil okvirne pogodbe.
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Za oddajo konkretnega naročila bo pozval
ponudnike s priznano sposobnostjo za tisto
področje k predložitvi ponudbenega pre-
dračuna.

Ostale informacije o naročilu so razvidne
v razpisni dokumentaciji.

11., 12.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana, d.d.

Javni razpisi

Popravek

Št. 47/00 Ob-32914
V javnem razpisu za kreditiranje okoljskih

naložb 20IN00A, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 63-64 z dne 14. 7. 2000,
Ob-32048 se v drugem odstavku 6. točke
za besedilom “iz 3. točke,“ doda besedilo
“tako vlogo zavrže in kandidate o tem
obvesti v 8 dneh po odpiranju. Med
vrednotenjem lahko komisija“, in črta
besedi “obvesti in“.

Eko sklad, d.d., Ljubljana

Popravek

Št. 94/00 Ob-32959
V objavi petega javnega razpisa objavlje-

nega v Ur. l. RS, št. 63-64 z dne 14. 7.
2000, Ob-32049 v poglavju IV Pogoji za
dodelitev in nameni dodeljevanja spodbud
se v točki Č prvi odstavek popravi in pravil-
no glasi: “Investitorji so lahko fizične osebe,
vključene v program samozaposlitve na Za-
vodu za zaposlovanje in bodo projekt izvaja-
li v občinah s strukturnimi problemi, v kate-
rih je stopnja registrirane brezposelnosti v
prvem polletju 1999 za več kot 20 odstot-
kov presegla državno povprečje na podlagi
uredbe (Ur. l. RS, št. 59/00 – 3. člen, 2.a
točka).

1. Financiranje projektov, ki izhaja iz pro-
gramov aktivne politike zaposlovanja na ob-
močjih s posebnimi razvojnimi problemi; po-
goji:

– delež posojila v finančni konstrukciji je
lahko največ 50% predračunske vrednosti,

– doba vračanja posojila do 8 let,
– obrestna mera TOM +3%,
– največ dveletni moratorij na odplače-

vanje posojila.”

Obvestilo

Št. 94/00 Ob-32960
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano – Agencija za kmetijske trge za
razvoj podeželja in Sklad za regionalni raz-
voj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja, d.o.o., sta objavila v Ur. l. RS, št.
36-37 z dne 5. 5. 2000, Ob-26798, javni
razpis za dodeljevanje sredstev, namenje-
nih financiranju razvojnih programov na kme-
tijah in prestrukturiranju kmetijstva.

Na programu za namen F “Financiranje
razvojnega prestrukturiranja zadrug s pro-

jekti regionalnega pomena” je prispelo v ob-
dobju do 18. 7. 2000 36 vlog in skupni
zaprošeni znesek je nekajkrat presegel ob-
seg razpoložljivih sredstev.

Komisija za obravnavo vlog za namen F
je na seji dne 18. 7. 2000 sprejela sklep,
da predlaga zaključitev razpisnega roka za
namen F.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano in Sklad za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega pode-
želja, d.o.o., objavljata, da je rok za oddajo
vlog za namen F – “Financiranje razvojnega
prestrukturiranja zadrug s projekti regional-
nega pomena” vključno z dnem 18. 7. 2000
zaključen.

Sklad za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti

slovenskega podeželja, d.o.o.

Št. 0501/48-3-401/375-2-00 Ob-32981
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropske skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Uradni list RS,
št. 17/93), v zvezi z 9. točko prvega od-
stavka 55. člena zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 24/97) ter 117. in 118.
člena pravil in postopkov Evropske unije za
izvedbo javnih razpisov, objavlja Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

javni razpis
za izbiro dobavitelja opreme za nadzor

državne meje
Nabavo opreme financira Evropska sku-

pnost iz sredstev Phare v okviru Nacional-
nega programa za Slovenijo 1999, projekt
Notranje zadeve/ Nadzor državne meje, št.
SL-9908.01.

Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse fizične in pravne osebe iz držav članic
Evropske unije in iz dežel, deležnih pomoči
programa PHARE v Centralni in Vzhodni
Evropi, ki dobavljajo blago z izvorom iz teh
držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dobava opreme v 4

(štirih) sklopih) za Ministrstvo za notranje
zadeve RS (MNZ), ki je namenjena za nad-
zor državne meje.

Sklop 1: Informacijska oprema,
Sklop 2: Tehnična oprema za nadzor,
Sklop 3: AFIS – sistem za avtomatično

prepoznavanje prstnih odtisov,
Sklop 4: Oprema za elektro optični nad-

zor.
Ponudniki se lahko prijavijo na razpis v

celoti ali za posamezne sklope. Ponudbe za
nepopolen sklop ne bodo upoštevane. Po-
nudba mora popolnoma ustrezati opisu v
tehničnih specifikacijah.

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od
dneva, določenega za oddajo ponudb.

Opremo je potrebno dobaviti:
Sklop 1: v roku 2 mesecev po podpisu

pogodbe na MNZ, Vodovodna 93 a, Ljub-
ljana,

Sklop 2: v roku 6 mesecev po podpisu
pogodbe na MNZ, Vodovodna 93 a, Ljub-
ljana,

Sklop 3: v roku 9 mesecev po podpisu
pogodbe na MNZ, Vodovodna 95, Ljublja-
na,

Sklop 4: v roku 9 mesecev po podpisu
pogodbe na MNZ, Vodovodna 93 a, Ljub-
ljana.

Naročnik si, na podlagi ponujenih cen
po enoti, pridržuje pravico spremembe ob-
sega razpisanega blaga za 20% več ali manj
od količin, ki so predvidene v razpisni doku-
mentaciji.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Dobavitelj bo izbran po postopku, ki ga
predpisuje Priročnik za decentralizirani im-
plementacijski sistem (DIS Manual, Evrop-
ska komisija, september 1997). Pogoji po-
godbe bodo ustrezali Splošnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga. Naročnik ni ob-
vezan sprejeti niti najcenejše niti katerekoli
od ponudb ali oddati naročila.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v angle-

škem jeziku in mora ustrezati naslednjim
dokumentom:

1. navodilom ponudnikom za pogodbe
za dobave blaga;

2. posebnim razpisnim pogojem za po-
godbe za dobave blaga;

3. tehničnim specifikacijam;
4. obrazcu ponudbenega predračuna;
5. splošnim pravilom za ponudnike in

sklenitev pogodbe za dobave blaga.
(Splošni pogoji za pogodbe za dobave

blaga, ki se financirajo s sredstvi sklada
PHARE, skupaj z osnutkom pogodbe, so
priloženi le v informacijo).

Našteti dokumenti sestavljajo popolno
razpisno dokumentacijo, ki jo je na osnovi
pisne zahteve mogoče brezplačno dobiti na
naslednjih naslovih:

Ministrstvo za notranje zadeve RS, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, faks
+386 61 315 073, tel.: +386 61 172 42
23, kontaktna oseba: Branislav Protega
(vsak delavnik od 10. do 13. ure),

Delegacija Evropske komisije v RS, Trg
Republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks
+ 386 61 125 2085, tel.: + 386 61 125
1303

in v informacijskih pisarnah Evropske ko-
misije v vseh 15 državah EU.

Pisne zahteve zainteresiranih ponudni-
kov za razpisno dokumentacijo morajo pri-
speti na zgoraj omenjene naslove najkasne-
je 4 tedne od dneva objave tega obvestila v
Uradnem listu RS.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo biti do-

stavljene najkasneje do 11.septembra 2000
do 10. ure po lokalnem času na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefano-
va 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.

Na ovojnici mora biti jasno označeno:
“Invitation to tender No. 1 for the supply of
equipment for state – border control“ – “Not
to be opened before the tender opening
session“ in “Ne odpiraj pred uradnim odpi-
ranjem ponudb”.

Odpiranje ponudb bo javno dne 11. sep-
tembra 2000 ob 11. uri po lokalnem času
na Ministrstvo za notranje zadeve, Beethov-
nova 3, Ljubljana, Slovenija. Odpiranja po-
nudb se lahko udeleži le en predstavnik
ponudnika s pisnim pooblastilom.

Republika Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve
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Št. 0501/48-3-401/375-2-00 Ob-32982
Following the Decree on ratification of

the Framework Agreement between the
Government of the Republic of Slovenia and
the European Community Commission on
Implementation of Measures related to Fi-
nancial, Technical and other Forms of
Co-operation (OG RS 17/93 and referring
to Law on Public Procurement, section 9,
paragraph 1 of Article 55 (OG RS 24/97)
and to Rules and Regulations for procure-
ment of public tenders, Articles 117 and
118, the Republic of Slovenia, the Ministry
of the Interior issues

Invitation to Tender
for Supply of Equipment for

State-border Control
Supply of equipment is financed by the

European Commission from PHARE funds
in the framework of the National Programme
for Slovenia 1999, project Home Affairs/
State Border Control, No SL-9908.01.

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union or of the
PHARE programme beneficiary countries
from Central and Eastern Europe, who offer
to supply goods originating from those
countries.

1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for the

selection of supplier of equipment in 4 (four)
Lots for the Ministry of Interior for the pur-
pose of state-border control.

Lot 1: Computer equipment and related
items,

Lot 2: Border technical equipment,
Lot 3: AFIS (Automated Fingerprint Iden-

tification System),
Lot 4: Electro – optical sensor equip-

ment.
Any Tenderer may tender for one or sev-

eral or all of the lots. Tenders for part-lots
will not be considered. The supplies ten-
dered must fully conform with the descrip-
tions set out in the Technical Specifications.

The Tenderer is bound by his offer for a
period of 90 days as from the final date for
submission of tenders.

The supplies must be delivered for:
Lot 1: within 2 months after signature of

the Contract,
Lot 2: within 6 months after signature of

the Contract,
Lot 3: within 9 months after signature of

the Contract,
Lot 4: within 9 months after signature of

the Contract,
to the Ministry of the Interior, Vodovod-

na 93 a (Lot 1,2,4) and to Vodovodna 95
(Lot 3), Ljubljana, Slovenia.

The Contracting Authority reserves the
right to purchase, based on the unit price
tendered, 20% units less or more than the
quantities of goods indicated in the Tender
Dossier.

2. Procedure and Conditions of Con-
tract

The supplier will be selected following
the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Manu-
al, European Commission, September
1997). The conditions of Contract will com-
ply with the General Conditions for Supply

contracts. The Contracting Authority is not
bound either to accept the lowest or any
offer or to award any Contract.

3. Tender Dossier
The offer must be in English and must

conform with the following documents:
1. Instructions to Tenderers for Supply

Contracts,
2. Special Tender Conditions for Supply

Contracts,
3. Technical Specifications,
4. Schedule of Prices,
5. General Regulations for Tenders and

the Award of Supply Contracts.
(General Conditions for Supply Contracts

financed from PHARE Funds and
Contract Form are attached for informa-

tion only).
These documents constitute the com-

plete tender dossier and may be obtained
free of charge by written request at the fol-
lowing addresses: the Ministry of the Interi-
or, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenia,
Fax: +386 61 315 073, Tel.: +386 61 172
42 23, Contact Person: Mr. Branislav Pro-
tega (daily from 10.00 to 13.00),

Delegation of EC in RS, Trg Republike
3, 1000 Ljubljana, Slovenia, Fax: + 386 61
125 2085, Tel.: + 386 61 125 1303

and in Information Offices of European
Commission in 15 member states.

Written requests for Tender Dossier
should be received at the above mentioned
addresses at the latest 4 (four) weeks after
publication of this announcement in the Of-
ficial Gazette.

4. Submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be sub-

mitted, at the latest, on 11th September
2000, at 10:00 a.m. local time, at: Minis-
trstvo za notranje zadeve RS/ The Ministry
of the Interior, Štefanova 2, 1501 Ljubljana,
Slovenia.

The envelope has to be clearly marked:
“Invitation to tender No. 1 for supply of
equipment for the state-border control“ –
“Not to be opened before the opening ses-
sion“ and “Ne odpiraj pred uradnim odpiran-
jem ponudb”.

The tenders will be opened in public
session on 11th September 2000, at
11:00 a.m. local time at the premises of
the Ministry of the Interior/ Ministrstvo za
notranje zadeve, Beethovnova 3, Ljubljana,
Slovenia. Only one Tenderer´s representa-
tive, submitting the power of attorney, may
attend the opening session.

The Republic of Slovenia
The Ministry of the Ministry of the

Interior

Št. 324-09/00 Ob-32983
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56-58, na podlagi 1. člena Ured-
be o uvedbi finančnih intervencij za ohranja-
nje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hra-
ne za leto 2000 (Ur. l. RS, št.27/00,
31/00, 48/00 in 54/00) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje uvedbe EU oziroma

mednarodno priznanih referenčnih analit-
skih metod za uradno kontrolo mleka in

mlečnih izdelkov, krmil, vina in drugih izdel-
kov iz grozdja, za sofinanciranje umerjanja
inštrumentov za kontrolo mleka in mlečnih
izdelkov in žit po mednarodno priznanih me-
todah in / ali za izvajanje medlaboratorijskih
preskusov, za sofinanciranje pridobitve
akreditacije za kontrolne organizacije, ki
ocenjujejo in razvrščajo trupe oziroma polo-
vice prašičev in goveda v kakovostne razre-
de, za sofinanciranje uvajanja sistema sled-
ljivosti porekla govejega mesa (proračun-
ska postavka 6631 – Politika kakovosti) v
skupni višini sredstev do skupne vrednosti
63,000.000 SIT.

1) Sredstva so namenjena:
A) Za sofinanciranje uvedbe EU oziroma

mednarodno priznanih referenčnih analit-
skih metod za uradno kontrolo mleka in
mlečnih izdelkov, krmil, vina in drugih izdel-
kov iz grozdja v skupni višini do največ
40,000.000 SIT;

B) Za sofinanciranje umerjanja inštru-
mentov za kontrolo mleka in mlečnih izdel-
kov in žit po mednarodno priznanih meto-
dah in / ali za izvajanje medlaboratorijskih
preskusov v skupni višini do največ
10,000.000 SIT;

C) Za sofinanciranje pridobitve akredita-
cije za kontrolne organizacije, ki ocenjujejo
in razvrščajo trupe oziroma polovice praši-
čev in goveda v kakovostne razrede po pra-
vilniku o ocenjevanju in razvrščanju govejih
trupov in polovic na klavni liniji (Ur. l. RS, št.
28/94,) in pravilniku o kakovosti zaklanih
prašičev in kategorizacij svinjskega mesa
(Ur. l. RS, št. 68/95, 53/96, 71/97,
43/98, 30/99 in 36/99) v skupni višini do
največ 3,000.000 SIT;

D) Za sofinanciranje uvajanja sistema
sledljivosti porekla govejega mesa v skupni
višini do največ 10,000.000 SIT.

2. Vloga za namen pod točko A mora
vsebovati:

– naziv in sedež upravičenca, ki prosi za
razpisana sredstva;

– potek aktivnosti za pridobitev akredita-
cije, poslovnik kakovosti, potrdilo o začetku
postopka pridobitve akreditacije pri sloven-
ski akreditacijski službi;

– dokazilo o sodelovanju v medlaborato-
rijskih primerjalnih preskusih;

– izpisek iz registra za opravljanje dejav-
nosti;

– navedba obstoječega imenovanja ozi-
roma pooblastila;

– parametre, za katere se bo uvedlo uva-
janje metode, citiran EU predpis in/ali ustre-
zen standard, v katerem je metoda opisana
ter opremo, ki jo imate v ta namen;

– dokazilo o osebju z ustrezno strokov-
no izobrazbo ter dokazilo o stalnem izobra-
ževanju zaposlenih;

– dokazilo o strokovnih referencah oseb-
ja;

– časovni potek izvedbe projekta;
– višina zaprošenih sredstev- finančna

konstrukcija;
– izpolnjen obrazec (dvigne se na MKGP

ali na http://www.gov.si/mkgp/2000.html,
pod zaporedno številko 41).

Predmet sofinanciranja pod točko A:
Uvedba mednarodno priznanih referen-

čnih analitskih metod za uradno kontrolo
mleka in mlečnih izdelkov oziroma krmil ozi-
roma vin in drugih izdelkov iz grozdja, kar
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med drugim obsega npr. selektivnost, spe-
cifičnost, območje merjenja, linearnost, me-
jo zaznavnosti, mejo določevanja, merilno
negotovost, ponovljivost, obnovljivost, toč-
nost posamezne metode.

Vloga za namen pod točko B mora vse-
bovati:

– naziv in sedež upravičenca, ki prosi za
razpisana sredstva;

– spisek aktivnosti, povezanih z umerja-
njem inštrumentov za druge institucije v zad-
njih petih letih;

– dokazilo o organiziranju medlaborato-
rijskih primerjalnih preskusov v zadnjih 5
letih, če ste jih organizirali;

– dokazilo o sodelovanju v tujih medla-
boratorijskih primerjalnih preskusih;

– izpisek iz registra za opravljanje dejav-
nosti;

– naštete inštrumente, ki se jih bo umer-
jalo,

– parametre, ki se jih bo določalo v mle-
ku in mlečnih izdelkih oziroma žitih z umer-
jenim inštrumentom,

– slovenski predpis, ki zahteva določa-
nje parametra v mleku in mlečnih izdelkih
oziroma žitih,

– EU predpis in/ali ustrezen standard,
kjer je opisana referenčna metoda za dolo-
čanje parametra,

– uporabnike storitve umerjanja;
– dokazilo o osebju z ustrezno strokov-

no izobrazbo ter dokazilo o stalnem izobra-
ževanju zaposlenih;

– dokazilo o strokovnih referencah oseb-
ja;

– časovni potek izvedbe projekta;
– višina zaprošenih sredstev – finančna

konstrukcija;
– izpolnjen obrazec (dvigne se na MKGP

ali na http://www.gov.si/mkgp/2000.html,
pod zaporedno številko 41).

Predmet sofinanciranja pod točko B:
Elaborat, ki opisuje umerjanje inštrumen-

tov za kontrolo mleka in mlečnih izdelkov
oziroma žit po mednarodno priznanih meto-
dah in/ali izvajanje medlaboratorijskih pre-
skusov.

Vloga za namen pod točko C mora vse-
bovati:

– naziv in sedež upravičenca, ki prosi za
razpisana sredstva;

– področje kontrole glede na vrsto me-
sa, za katero se bo akreditiralo;

– časovni potek aktivnosti za pridobitev
akreditacije, poslovnik kakovosti, potrdilo o
začetku postopka pridobitve akreditacije pri
slovenski akreditacijski službi;

– navedba obstoječega imenovanja ozi-
roma pooblastila;

– izpisek iz registra za opravljanje dejav-
nosti;

– dokazilo o tehnični usposobljenosti z
našteto opremo;

– dokazilo o osebju z ustrezno strokov-
no izobrazbo ter dokazilo o stalnem izobra-
ževanju zaposlenih;

– dokazilo o strokovnih referencah oseb-
ja;

– časovni potek izvedbe projekta;
– višino zaprošenih sredstev – finančna

konstrukcija;
– izpolnjen obrazec (dvigne se na MKGP

ali na http://www.gov.si/mkgp/2000.html,
pod zaporedno številko 41).

Predmet sofinanciranja pod točko C:
Pridobitev akreditacijske listine.
Vloga za namen pod točko D mora vse-

bovati:
– naziv in sedež upravičenca, ki prosi za

razpisana sredstva;
– dokazilo o izvozni številki;
– izpisek iz registra za opravljanje dejav-

nosti;
– ime institucij in strokovnjakov, ki bodo

opravljali projekt;
– poročilo o izvozu govejega mesa za

leto 1998, 1999 in I. pol leta 2000;
– količino nabave govedi v RS po ob-

močjih;
– plan aktivnosti projekta;
– časovni potek izvedbe projekta;
– višino zaprošenih sredstev – finančna

konstrukcija;
– izpolnjen obrazec (dvigne se ga na

MKGP ali na http://www.gov.si/mkgp/
2000.html, pod zaporedno številko 41).

Predmet sofinanciranja pod točko D:
Izvajanje označevanja klavnih govejih ži-

vali po odredbi o označevanju in registraciji
govedi (Ur. l. RS, št. 86/99) s sodelova-
njem Službe za indentifikacijo in registracijo
živali (SIR), kar vključuje opremo s podpor-
nimi računalniškimi programi za izvajanje
sledljivosti v klavnici, ki mora biti povezana
in kompatibilna s SIR-om, in vpeljava sledlji-
vosti do makrokonfekcijskih delov v proiz-
vodnji skladno z rešitvami pilotnega projek-
ta “Sledljivost porekla govejega mesa od
klavne linije do porabnikov“, ki sta ga sofi-
nancirala MZT in MKGP.

Pri izbiri bodo imeli prednost pod A:
– strokovno in kakovostno pripravljena

vloga, ki se nanaša na parametre, za katere
se bo uvedlo uvajanje metode, citiran EU
predpis in/ali ustrezen standard, v katerem
je metoda opisana ter opremo, ki jo imate v
ta namen (1-15 točk);

– upravičenci, ki so glede na potek ak-
tivnosti bližje pridobitvi akreditacije (1-5
točk),

– organizacije, ki uvajajo referenčne ana-
litske metode za večje število parametrov,
(1-10 točk);

– projekti z nižjo oceno stroškov za po-
samezen parameter (1-10 točk);

– projekti z višjim deležem lastnih sred-
stev oziroma drugih virov financiranja (1-10
točk);

– upravičenci z večjim številom strokov-
nih referenc na področju (0-5 točk).

Pri izbiri bodo imeli prednost pod B:
– strokovno in kakovostno pripravljena

vloga, ki se nanaša na inštrument, ki ga
boste umerjali in parametre, za katere se bo
uporabljal določen inštrument (1-15 točk);

– organizacije, ki umerjajo inštrumente
za večje število parametrov (1-10 točk);

– projekti z nižjo oceno stroškov za
umerjanje inštrumenta za posamezen para-
meter (1-10 točk);

– projekti z višjim deležem lastnih sred-
stev oziroma drugih virov financiranja (1-10
točk);

– institucije, ki se prijavijo tako za umer-
janje instrumentov kot tudi za izvajanje me-
dlaboratorijskih primerjalnih preskusov (0-5
točk);

– upravičenci z večjim številom strokov-
nih referenc na področju (0-5 točk).

Pri izbiri bodo imeli prednost pod C:
– število področij za katere se želijo akre-

ditirati kot kontrolna institucija glede na vr-
sto mesa (1-15 točk);

– upravičenci, ki so glede na potek aktiv-
nosti bližje pridobitvi akreditacije (1-5 točk);

– vloge z višjim deležem lastnih sredstev
oziroma drugih virov financiranja (1-10
točk);

– upravičenci z večjim številom strokov-
nih referenc na področju (0-5 točk).

Pri izbiri bodo imeli prednost pod D:
– skupni projekti z več upravičenci (1-15

točk);
– nabava govedi s čim ožjega področja v

RS (1-10 točk);
– izvozna naravnanost območja (1-15

točk)
– projekti z višjim deležem lastnih sred-

stev oziroma drugih virov financiranja (1-10
točk);

– strokovne reference strokovnjakov o
dosedanjih izkušnjah s področja razpisa
(0-5 točk).

3. Na razpis A se lahko javijo organizaci-
je, ki opravljajo uradno kontrolo mleka in
mlečnih izdelkov oziroma krmil oziroma vina
in drugih izdelkov iz grozdja s sedežem v
Republiki Sloveniji.

Na razpis pod točko B se lahko javijo
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo kontro-
lo mleka in mlečnih izdelkov oziroma žit in
izobraževanje oziroma usposabljanje vezano
na delo, s sedežem v Republiki Sloveniji.

Na razpis pod točko C se lahko javijo
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo nave-
deno dejavnost v Republiki Sloveniji.

Na razpis D se lahko javijo klavno-prede-
lovalni obrati s sedežem v Republiki Slove-
niji. Če vlagatelj ni hkrati tudi upravičenec,
je dolžan priložiti pooblastilo, da vlaga vlogo
v imenu in za račun upravičenca.

Upravičenci so dolžni priložiti vlogi doka-
zilo o registraciji, staro največ 2 meseca.

4.)Projekti bodo sofinancirani največ do
70% celotne vrednosti.

5. Dodatni pogoji in informacije: pisne
vloge za razpis se pošljejo na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunaj-
ska 56,58, 1000 Ljubljana v zaprtih ovojni-
cah na katerih je označeno “Ne odpiraj-jav-
ni razpis-metode“ z navedbo točke za kate-
ro se prijavljajo (A, B, C ali D). Upoštevali
bomo vloge, ki bodo prispele na Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do
vključno 1. 9. 2000.

6. Prepozno prispele in nepopolne vloge
bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.

7. Javno odpiranje vlog bo 4. 9. 2000,
ob 10. uri, v sobi 627 Ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56,58 v Ljubljani. Vloge bo pregledala in
ocenila komisija, ki jo imenuje minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

8. Rok dokončanja del je 30. 11. 2000.
9. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni v

roku 30 dni od dneva odpiranja vlog s pi-
snim sklepom ministra za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano.

10. Dodatne informacije o razpisu in raz-
pisno dokumentacijo posredujejo v sektorju
za prehrano tel.: 061 178 9109, vsak de-
lavnik med 9. in 10.uro.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
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Št. 83/2000 Ob-33039
Na podlagi zakona o raziskovalni dejav-

nosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I), na podlagi Pra-
vilnika o ciljnih raziskovalnih programih za
podporo strateškega razvoja Slovenije na
posameznih področjih (Ur. l. RS št. 22/98
in 34/98) ter na podlagi pravilnika o po-
stopkih za izvrševanja proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/2000) objavlja-
mo

javni razpis
raziskovalnih projektov v okviru

ciljnega raziskovalnega programa
»Državni zbor Republike Slovenije in

njegova vloga«
I. Uporabniki proračunskih sredstev:
– Ministrstvo za znanost in tehnologijo,

Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
– Državni zbor Republike Slovenije, Šu-

bičeva 4, 1000 Ljubljana.
II. Predmet razpisa: predmet razpisa je

izbira projektov za prednostne raziskovalne
tematike Državnega zbora Republike Slove-
nije za podporo in zagotovitev strokovnih
podlag za odločanje Državnega zbora, ki bi
omogočile izboljšanje njegove organizirano-
sti in delovanja ter učinke tega delovanja.
Rezultati projektov naj bi predstavljali tudi
strokovne podlage za novo stopnjo v razvo-
ju Državnega zbora kot akterja v oblikovanju
politik. Pomen parlamenta namreč ni odvi-
sen le od njegove opredelitve v ustavi, am-
pak od razvitosti njegovih posameznih funk-
cij, ki imajo pomembne posledice za delo-
vanje političnega sistema.

III.Razpisani raziskovalni projekti:
1. Procesi institucionalizacije in moder-

nizacije slovenskega parlamenta”
Cilji:
– spremljati delo Državnega zbora in

učinke njegovega delovanja v primerjavi z
normativnimi opredelitvami in pričakovanji o
vlogi parlamenta v Sloveniji,

– analiza pomankljivosti v organiziranosti
in delovanju in predlogi za učinkovitejše
opravljanje posameznih funkcij,

– pridobiti določene primerjalne podat-
ke o organiziranosti in učinkovitosti parla-
mentov v drugih evropskih državah, ki so
lahko Državnemu zboru v pomoč pri iskanju
boljših oblik in načinov delovanja, tudi pri
oblikovanju novih postopkov in institucio-
nalnih oblik, s katerimi bo lahko aktivno odi-
gral vlogo, ki mu kot nacionalnemu parla-
mentu pripada v razmerju do institucij nad-
nacionalne skupnosti – konkretno do insti-
tucij Evropske unije.

Naslovni projekt zajema naslednje vse-
binske sklope:

– analiza delovanja Državnega zbora RS
v mandatnem obdobju 1996-2000 in pri-
merjava z mandatom 1992-1996, zlasti ana-
liza stopnje institucionalizacije in učinkovito-
sti organizacijske strukture Državnega zbo-
ra s predlogi sprememb,

– analiza naj zajame tudi pregled prila-
gojenosti Državnega zbora zahtevam, ki iz-
hajajo iz procesa pridruževanja Evropski
uniji,

– primerjalni prikaz organiziranosti par-
lamentov nekaterih članic Evropske unije za
sodelovanje v procesih odločanja o evrop-
skih zadevah (zlasti na podlagi dostopnih
virov in literature).

Realizacija projekta naj bo zasnovana po
fazah. Po vsaki opravljeni fazi izvajalec pred-
loži poročilo, opravi se recenzija in po po-
trebi redefinirajo cilji projekta.

2. Analiza izvajanja ustavnih in poslovniš-
kih institutov in njihovih učinkov pri delova-
nju Državnega zbora.

Cilji
– analizirati ustavne in poslovniške insti-

tute in načine njihovega praktičnega izvaja-
nja ter proučiti posledice, ki jih ima praktič-
na uporaba teh institutov na delovanje Dr-
žavnega zbora in drugih političnih akterjev,

– v raziskavi posebno pozornost name-
niti tistim institutom, katerih uresničevanje
je pripeljalo do različnih interpretacij,

– oblikovanje predlogov ukrepov s kate-
rimi bi spremenili posamezne institute ali/in
njihovo praktično izvedbo.

Naslovni projekt zajema 2 tematska sklo-
pa (projektni nalogi):

1. Ustavni položaj Državnega zbora
– struktura predstavniškega telesa (eno

ali dvodomnost, opredelitev razmerij med
obema domovoma v primeru dvodomnosti),

– Državni zbor v sistemu delitve oblasti
(oblikovanje izvršilne oblasti, oblikovanje
sodne oblasti),

– razmerje Državnega zbora RS do Vla-
de RS, vključno s kontrolnimi mehanizmi,

– razmerje Državnega zbora RS do pred-
sednika republike,

– odnos med Državnim zborom in ustav-
nim sodiščem,

– zakonodajna pristojnost Državnega
zbora RS (meje),

– avtonomija Državnega zbora RS glede
urejanja notranjih razmerij, finančno-prora-
čunskih vidikov in organizacijskih vidikov av-
tonomije.

2. Pravna regulacija postopkov v Držav-
nem zboru

– redni zakonodajni postopek (racionali-
zacija, načela, faze),

– izjemni zakonodajni postopki (pogoji,
odločanje o pogojih),

– postopki ratifikacije, avtentične razla-
ge, sprejem prečiščenega besedila zako-
na,

– postopki sprejemanja proračuna (ra-
cionalizacija),

– drugi pravni akti Državnega zbora RS
(zlasti problem nacionalnih programov, pri-
poročil),

– ustavno revizijski postopek (načela, fa-
ze, predlog ustavnega zakona, razglasitev),

– oblikovanje delovnih teles Državnega
zbora RS,

– postopek v zvezi z referendumom,
– postopek volitev in imenovanj,
– postopek v zvezi z imuniteto poslan-

cev, ustavnih sodnikov, sodnikov,
– postopek v zvezi z nezaupnico vladi

(zlasti 275. člen) in zaupnico vladi,
– ureditev postopka, zlasti potek razpra-

ve, pri interpelaciji.
Realizacija projekta naj bo zasnovan faz-

no. Po vsaki opravljeni fazi izvajalec predlo-
ži poročilo, opravi se recenzija in po potrebi
ponovno določijo cilji projekta.

3. Dejavniki v oblikovanju (ne)zaupanja v
Državni zbor Republike Slovenije

Cilji:
– ugotovitev vzrokov za razmeroma niz-

ko zaupanje in ugled zakonodajne oblasti v
javnosti,

– oblikovanje predlogov ukrepov, s ka-
terimi bi ju bilo mogoče izboljšati,

– analiza tipičnih poročil o parlamentar-
nem delu v najvplivnejših javnih medijih,

– dejavniki učinkovitosti sporočanja v ko-
municiranju državnega zbora z javnostmi.

Naslovni projekt naj zajema naslednje
vsebinske sklope:

– na podlagi že dostopnih virov in litera-
ture, raziskav javnega mnenja, zlasti pa že
obstoječih podatkovnih baz, Državnemu
zboru predložiti oceno dejavnikov, ki najbolj
izrazito vplivajo na oblikovanje zaupanja v
Državni zbor in ugleda Državnega zbora v
javnosti,

– in na tej podlagi podrobneje opredeliti
predmete raziskovanja, ki jih projekt lahko
zajame ob upoštevanju različnih dejavnikov
oblikovanja zaupanja in posledično ugleda
(npr. slog nastopanja poslancev, kakovost
argumentiranja in retorike sploh, način izre-
kanja politično in ideološko nasprotnih sta-
lišč, vprašanje pomena strokovnosti v po-
slanskem delu ipd.),

– po opravljeni recenziji bo izvedeno ra-
ziskovanje tistih dejavnikov zaupanja/ugle-
da, ki na podlagi soglasja med naročnikom
in izvajalcem najpomembneje vplivajo na ug-
led Državnega zbora.

Realizacija projekta naj bo zasnovana po
fazah. Po vsaki opravljeni fazi izvajalec pred-
loži poročilo, opravi se recenzija in po po-
trebi redefinirajo cilji projekta.

IV. Pogoji in merila
1. Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij Ministrs-
tva za znanost in tehnologijo oziroma imajo
status zasebnih raziskovalcev.

2. Odgovorni nosilec projekta mora biti
zaposlen v organizaciji, ki je prijavitelj pro-
jekta, in izpolnjevati pogoje za odgovornega
nosilca raziskovalnega projekta, predpisa-
ne v 29. in/ali 30. členu zakona o razisko-
valni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91).

3. Predloge projektov ocenjuje Program-
ski svet za ciljne raziskovalne projekte Dr-
žavnega zbora, na podlagi predhodno izde-
lanih ocen ustrezne kakovosti odgovornih
nosilcev projektov oziroma članov projekt-
nih skupin, ki jih pripravi Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo na osnovi kriterijev, ki
veljajo za izvajanje aplikativnih oziroma raz-
vojnih raziskav.

4. Projekti morajo vključevati empirične
podatke in prikaz dosedanje tematizacije
obravnavane tematike pri nas.

5. Pri izboru projektov bodo imeli pred-
nost predlogi raziskav, ki bodo:

– s kvalificiranostjo predlagateljev, opre-
delitvijo problemov, raziskovalnim pristopom,
finančno ponudbo in poslovnim načrtom obe-
tali učinkovito doseganje zgoraj navedenih
ciljev po razpisanih tematskih sklopih;

– ki bodo za izvajanje razpisane temati-
ke oblikovali kvalificirane projektne skupi-
ne, po potrebi in glede na naravo projekta
sestavljene tudi interdisciplinarno in medin-
stitucionalno;

– katerih rezultati bodo uporabni.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirna vrednost celotnega razpisa zna-

ša 24,800.000 SIT.
Izbrani projekti bodo financirali v nasled-

njih predvidenih deležih:
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– Ministrstvo za znanost in tehnologijo:
50%,

Državni zbor RS: 50%.
VI. Časovni okvir in roki za izvedbo pro-

grama
Trajanje projektov:
– procesi institucionalizacije in moderni-

zacije slovenskega parlamenta: 24 mese-
cev,

– analiza izvajanja ustavnih in poslovniš-
kih institutov in njihovih učinkov pri delova-
nju Državnega zbora: 27 mesecev,

– dejavniki v oblikovanju (ne)zaupanja v
Državni zbor Republike Slovenije: 27 me-
secev.

VII. Javni razpis in odpiranje vlog
Vloga na razpis mora prispeti na naslov:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto preno-
sa te pošiljke do vključno 15. septembra
2000 do 14. ure.

Odpiranje vlog bo 18. 9. 2000 ob 10.
uri v sejni sobi Ministrstva za znanost in
tehnologijo (II. nadstropje, Trg OF 13, Ljub-
ljana).

Vlagatelji projektov bodo obveščeni o iz-
biri v roku 30 dni od odpiranja.

Razpisno dokumentacijo (prijavni obraz-
ci z navodili ) dvignejo zainteresirani vlaga-
telji od dneva objave v Uradnem listu Re-
publike Slovenije do izteka prijavnega roka
pri vratarju Ministrstva za znanost in tehno-
logijo, Trg OF 13, Ljubljana.

Pisne vloge z oznako »ne odpiraj – »Raz-
pis CRP« – raziskovalni projekti za ciljni ra-
ziskovalni program Državnega zbora RS«
morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojni-
cah in z označbo vlagatelja v glavno pisarno
Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, Ljubljana.

Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene vlagatelju.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som so možne na naslovih: Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljublja-
na, tel. 178-46-24, Aljana Pogačnik in na
Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana, tel.
178-94-22 Tatjana Krašovec.

Državni zbor RS
Ministrstvo za znanost

in tehnologijo

Št. 55/2000 Ob-32998
Na podlagi določil zakona o raziskovalni

dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I.), pra-
vilnika o vzpodbujanju tehnološkega razvoja
(Uradni list RS, št. 37/94, 39/98 in 61/98)
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana objavlja

javni razpis
za subvencije dela plač novih

magistrov in doktorjev znanosti za
področje tehnološkega razvoja za leto

2000
I. Naziv in sedež uporabnika proračun-

skih sredstev: Ministrstvo za znanost in te-
hnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

II. Predmet javnega razpisa je subvenci-
oniranje dela stroškov plač novih doktorjev
in magistrov znanosti, ki so v uporabniških
organizacijah zaposleni na področju tehno-
loškega razvoja, za leto 2000.

III. Pogoji za dodelitev subvencije:
Ministrstvo dodeljuje subvencije za po-

krivanje dela stroškov plač novim doktorjem
in magistrom znanosti pod pogojem, da gre
za: zaposlitev doktorja oziroma magistra
znanosti v razvojni enoti uporabniške orga-
nizacije, ali zaposlitev doktorja oziroma ma-
gistra znanosti na tehnološko-razvojnem po-
dročju v malem ali srednjem podjetju; in
pod pogojem, da je razvojna skupina orga-
nizacije vpisana v evidenco MZT.

IV. Prednost pri dodelitvi subvencije bo-
do imele organizacije, ki:

– imajo status gospodarske družbe;
– zaposlujejo doktorje znanosti;
– ustanavljajo oziroma širijo razvojne

enote oziroma raziskovalne organizacije;
– so razvojno oziroma tehnološko inten-

zivne in razvijajo oziroma uvajajo zahtevne
tehnologije v svojo proizvodnjo;

– v večjem obsegu sodelujejo z razisko-
valnimi organizacijami;

– zaradi trenutnih gospodarskih težav ni-
so v stanju izplačevati dovolj visokih plač
vrhunskim kadrom;

– svoj razvoj temeljijo na znanju oziroma
na visoki vsebovanosti raziskovalno-razvoj-
nega dela v svojih proizvodih oziroma stori-
tvah;

pri čemer so ta merila navedena s pada-
jočo prednostjo.

V. Vloga na razpis mora vsebovati:
– program tehnološko-razvojnega dela

doktorja oziroma magistra znanosti v letu
2000 (največ 2 strani);

– potrdilo o opravljenem zagovoru dok-
torske oziroma magistrske naloge oziroma
prepis listine o podelitvi naziva;

– pri notarju overjeni prepis listine, iz ka-
tere je razvidno: datum sklenitve delovnega
razmerja in redna zaposlitev pri prijavitelju v
obdobju priprave vloge;

– popolno izpolnjen prijavni obrazec
“NZDZ-00“ in vse priloge, ki so navedene v
razpisni dokumentaciji (navodilo za pripravo
prijave).

VI. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa: 25 mili-
jonov SIT. Ministrstvo bo izbranim uporabni-
škim organizacijam izplačalo subvencijo v
predvideni višini do 1,325.000 SIT za dok-
torje in do 1,115.000 SIT za magistre za
celo leto, oziroma sorazmerni del glede na
dolžino obdobja, delež in vsebino RR dejav-
nosti doktorja oziroma magistra znanosti v
letu 2000.

VII. Pisne vloge z vso potrebno doku-
mentacijo morajo prijavitelji dostaviti v zapr-
tih ovojnicah v vložišče Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana. Na ovojnici naj bo napis: Ne odpiraj!
Vloga na razpis za subvencioniranje dela
plače novih magistrov in doktorjev. Vloga
mora prispeti na ta naslov ne glede na vrsto
prenosa do vključno 15.septembra 2000
do 14.ure.

VIII. Komisijsko odpiranje vlog bo 18. sep-
tembra 2000 ob 14. uri v sejni sobi 2. nad-
stropja Ministrstva za znanost in tehnologijo,
Trg OF 13. Nepravočasnih in nepravilno
opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene prijaviteljem. Prijavitelji bodo
o sprejetju oziroma zavrnitvi vloge v nadaljnjo
obravnavo obveščeni v roku 8 dni po konča-
nem delu komisije za odpiranje vlog.

IX. O izidu javnega razpisa bodo prijavi-
telji obveščeni do 30. oktobra 2000.

X. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani prijavitelji dvignejo vsak delovni
dan od dneva objave javnega razpisa v Ura-
dnem listu Republike Slovenije od 7. do
17. ure na recepciji ministrstva (vratar), Trg
OF 13, Ljubljana. Prijavitelji lahko razpisno
dokumentacijo naročijo tudi pisno na naslov
ministrstva, ali po telefonu (01) 478-4657
pri mag. Rajku Saboju. Prijavna dokumen-
tacija je na voljo tudi na internetu na naslovu
http://www.mzt.si.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-32934
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, objavlja na podlagi 1. čle-
na, III., uredbe o finančnih intervencijah za
celostno urejanje podeželja in obnovo vasi
za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 31/00) naslednji

javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev

nepovratnih sredstev za komasacije
A. Predmet razpisa
A.1 Predmet razpisa je dodelitev nepo-

vratnih sredstev za komasacije za leto 2000.
A.2 Sredstva za komasacije v višini

80,000.000 SIT bo MKGP razdelilo v skla-
du z dinamiko prilivov iz sredstev odškodnin
zaradi spremembe namembnosti kmetijske-
ga zemljišča ali gozda v skladu s 5. členom
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00)
in 16. členom zakona o kmetijskih zemlji-
ščih (Ur. l. RS, št.59/96, 31/98 – odločba
US in 1/99). Sredstva bodo upravičenci
koristili na podlagi sklenjenih pogodb.

B. Upravičenec
B.1 Zahtevek vložijo lastniki zemljišč, ko-

masacijski odbor v imenu lastnikov, njihova
skupnost na podlagi pogodbe ali pravna
oseba.

C. Zahtevek mora vsebovati vlogo in do-
kumentacijo k vlogi:

C.1. Vloga mora vsebovati:
C.1.a podatke o upravičencu (ime in pri-

imek, točen naslov, davčno številko, firmo
in njen sedež z registrsko osebno številko –
ROS, davčno številko, izpisek iz sodnega
registra, star največ 3 mesece, oziroma no-
tarsko overjeno pogodbo o ustanovitvi sku-
pnosti),

C.1.b storitve, za katere uveljavlja sred-
stva in

C.1.c ponudbeno vrednost storitev.
C.2. Dokumentacija k vlogi mora vsebo-

vati:
C.2.a izjavo lastnikov, ki imajo v lasti več

kot 80% površin na predvidenem komasa-
cijskem območju, da se strinjajo z uvedbo
komasacijskega postopka,

C.2.b odločbo o uvedbi komasacijske-
ga postopka,

C.2.c zemljiškoknjižni izpisek in pose-
stni list za parcele, na katerih bo potekala
komasacija, seznam lastnikov zemljišč s po-
datki o površini, parcelni številki, lastništvu
in kulturi, ki jih imajo v lasti na predvidenem
komasacijskem območju; podatki so lahko
stari največ 2 leti,
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C.2.d podatek o povprečnem številu par-
cel na hektar na predvidenem komasacij-
skem območju,

C.2.e izvleček iz planskega akta lokalne
skupnosti, ki se nanaša na komasacijsko
območje,

C.2.f predlog idejne zasnove ureditve
komasacijskega območja s predvidenimi
mejami komasacijskega območja, usklaje-
no z veljavnim prostorskim planom in drugi-
mi sočasnimi agrarnimi operacijami,

C.2.g oceno pričakovanih ekonomskih
učinkov komasacije,

C.2.h dokazilo, da so bila dela ponujena
v izvedbo v skladu s predpisi,

C.2.i podatke o izbranem izvajalcu in nje-
govo ponudbo (elaborat geodetske izmere
mora biti v obliki, ki je predpisana za nove
zemljiškokatastrske izmere),

C.2.j soglasje predlagatelja, da prevze-
ma pravice, obveznosti in odgovornosti, ki
izhajajo iz investitorstva komasacije,

C.2.k finančna konstrukcija pokrivanja
stroškov komasacije,

C.2.l dokumentirano izjavo upravičenca
o zagotovitvi sredstev za posledično nastalo
infrastrukturo, predvideno v idejni zasnovi
komasacije.

C.3 Vloga in dokumentacija k vlogi mo-
rata biti opremljeni po zaporedju točk, kot
so navedene pod oznako C tega razpisa.

D. Obravnava zahtevkov:
D.1. Zahtevke bo obravnavala in pripra-

vila predloge za financiranje razpisna komi-
sija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Komisija lahko k
delu pritegne ustreznega izvedenca.

D.2. Vsi pravočasni popolni in utemelje-
ni zahtevki bodo še dodatno ocenjeni na
osnovi ocenjevalnega lista, ki je priloga 1
tega javnega razpisa.

D.3. Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma
neodobritvi vloge obveščeni pisno s skle-
pom ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v roku 30 dni po izteku razpisne-
ga roka.

D.4. Sredstva bodo dodeljena na osnovi
sklenjene pogodbe.

D.5. Upravičenec lahko pridobi sredstva
za izvedbo komasacije do 100% predra-
čunske vrednosti.

D.6. Če je prejel upravičenec sredstva iz
naslova MKGP in nima urejenih vseh svojih
obveznosti iz tega naslova, ni upravičen do
sredstev.

D.7. Vsi prepozno prispeli zahtevki se
zavržejo, neutemeljeni pa se zavrnejo. Pre-
dlagatelje nepopolnih zahtevkov komisija v
roku 8 dni od odpiranja zahtevkov pisno
pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je
5 dni od dneva prejema obvestila. Nepopol-
ne zahtevke, ki jih predlagatelji v navede-
nem roku ne dopolnijo, se zavrže.

E. Prednost bodo imeli zahtevki, ki se
nanašajo na:

E.1. urejanje območij intenzivne kmetij-
ske proizvodnje, kjer potekajo ali so predvi-
dene druge kmetijsko ureditvene operacije,

E.2. urejanje območij, ki so posledica
izgradnje infrastrukture z zagotovljenim sofi-
nanciranjem investitorja infrastrukture,

E.3. urejanje območij, za katera so se
vlagatelji javili na javni razpis že v l.1999,

E.4. urejanje območij, kjer so predvide-
ni projekti CRPOV,

E.5. urejanje območij v smislu racionali-
zacije in optimalizacije kmetijske proizvod-
nje,

E.6. območje, kjer so že rešeni denaci-
onalizacijski zahtevki.

F. Rok za vložitev zahtevkov.
F.1. Vloge s predpisano dokumentacijo

z oznako za “Javni razpis komasacije“ spre-
jema Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, najka-
sneje do 28. 8. 2000, do 14.ure.

G. Informacije:
G.1. Vse informacije v zvezi z razpisom

se lahko dobijo na Sektorju za podeželje,
kontaktna oseba Janez Lušin, tel.: 061/178
9224, od 9. do 10. ure.
Priloga 1 (ocenjevalni list)
Zap. Ocena zahtevka glede na prednost Točke

št.

1. a) Urejanje območij kmetijske
proizvodnje:
kjer potekajo ali so uvedene
druge kmetijsko ureditvene
operacije: agromelioracije,
namakanje, osuševanje in
urejanje pašnikov. 15
b) Urejanje območij:
ki so posledica izgradnje
infrastrukture z zagotovljenim
sofinanciranjem investitorja
infrastrukture, 20
c) za katera so se vlagatelji
javili na javni razpis že v letu 1999. 30

2. Urejanje območij, kjer 15
* potekajo oziroma so uvedeni
projekti CRPOV.

3. Urejanje območij v smislu racio-
nalizacije in optimalizacije kme-
tijske proizvodnje:
* 3 parcel/ha, 5
* 4-6 parcel/ha 10
* 7-10 parcel/ha, 15
* 11 parcel/ha 20

4. Območje, kjer so že rešeni dena-
cionalizacijski zahtevki. 5

5. Maksimalno število točk skupaj: do 70
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano

Št. 740-006/00-002 Ob-32776
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) Ljubljana (za pokrivanje ožjega ob-
močja mesta Ljubljana),

B) Mala Kopa (za pokrivanje območja
Slovenj Gradca z okolico),

C) Tinjan (za pokrivanje območja med
Dekani in Bertoki).

1.2. Prost radiodifuzni kanal za zvokov-
no difuzno radijsko postajo na naslednjih
oddajnih točkah:

A) Gora Oljka (za pokrivanje območja
med Polzelo in Šoštanjem),

B) Ljubljana (za pokrivanje območja me-
sta Ljubljana),

C) Tolmin (za pokrivanje območja Tolmi-
na z okolico).

2. Razpisna dokumentacija: kandidat, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno vlogo v skladu s tem razpisom in
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko kandidati dvignejo v spre-
jemni pisarni Uprave Republike Slovenije za
telekomunikacije na naslovu Kotnikova
19/A, 1000 Ljubljana, tel. 173-49-00, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro.

3. Rok za oddajo prijav je 60 dni od
objave tega razpisa v Uradnem listu RS.

4. Posredovanje prijav: prijave morajo bi-
ti oddane najkasneje zadnji dan razpisnega
roka, osebno v sprejemni pisarni do 12. ure
ali priporočeno po pošti na naslov: Ministrs-
tvo za promet in zveze, Uprava Republike
Slovenije za telekomunikacije, Kotnikova
19/A, 1000 Ljubljana, 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 ustrezen predlog. Na podlagi predloga
Sveta za radiodifuzijo bo tukajšnja uprava v
30 dneh po prejemu predloga izdala ustrez-
no radijsko dovoljenje ali vlogo zavrnila.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava Republike Slovenije

za telekomunikacije

Št. 554/2000 Ob-32762
Na podlagi pravilnika Mestne občine No-

va Gorica o izvajanju projektnega financira-
nja razvojnih naložb, ki ga je 6. julija 2000
sprejel mestni svet, Mestna občina Nova
Gorica objavlja

javni razpis
za lastniška vlaganja Mestne občine

Nova Gorica
I. Predmet razpisa in višina razpisnih

sredstev
Predmet razpisa so:
a) kapitalska vlaganja,
b) ustanavljanje novih gospodarskih

družb s prosilci z območja Mestne občine
Nova Gorica,

c) skupne materialne in nematerialne na-
ložbe.

Okvirna višina razpisnih sredstev je 400
mio SIT.

II. Razpisni pogoji
1. Prosilci so lahko gospodarske družbe

in samostojni podjetniki posamezniki, ki vla-
gajo na območju Mestne občine Nova Gori-
ca.

2. Višina kapitalskega deleža Mestne ob-
čine Nova Gorica je odvisna od predračun-
ske vrednosti prijavljenega projekta in nači-
na koriščenja sredstev. Registracija kapital-
skega vložka se izvede v skladu z zakonom
o gospodarskih družbah.

3. Projekti morajo biti ekološko nespor-
ni.
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III. Finančni pogoji
1. Posamični lastniški vložek lahko zna-

ša najmanj 50 mio SIT.
IV. Merila za izbor
Pri izboru bo razpisna komisija ocenje-

vala:
– dosedanje poslovanje družbe oziroma

reference prijavitelja,
– poslovno uspešnost projekta,
– poslovni načrt družbe,
– finančno konstrukcijo projekta.
Prednost pri dodelitvi sredstev bodo ime-

li projekti usmerjeni v:
– naložbe v turistično infrastrukturo,
– tehnološko infrastrukturo,
– ekološko infrastrukturo,
– informacijsko infrastrukturo,
– naložbe v zemljišča namenjena za

spodbujanje gospodarskega razvoja,
– naložbe za razvoj vrhunskih kadrov.
V. Vsebina vloge
1. Vloga v pisni obliki mora vsebovati:
a. prijavo za projektno financiranje(obra-

zec),
b. opis projekta (navodilo na obrazcu),
c. predstavitev družbe nosilke razvojne-

ga projekta (obrazec),
d. poslovni načrt družbe z vključenim

projektom (navodilo na obrazcu).
2. Poleg že navedene dokumentacije

morajo prosilci dostaviti še:
a. gospodarske družbe:
– kopijo izpisa o družbi iz sodnega re-

gistra (ne starejša od 30 dni),
– kopijo obvestila o identifikaciji in razvr-

stitvi po dejavnosti za poslovni subjekt (Sta-
tistični urad Republike Slovenije),

– podatki o zastopniku in obsegu poo-
blastil,

– BON-1 in BON-2 (ne starejša od 30
dni),

– bilanca stanja za tekoči zadnji dve leti
in za zadnje pol leta pred oddajo vloge,

– izkaz uspeha za tekoči zadnji dve leti
in za zadnje pol leta pred oddajo vloge,

– denarni tok za tekoči zadnji dve leti in
za zadnje pol leta pred oddajo vloge (po
priloženem obrazcu),

b. samostojni podjetniki:
– priglasitveni list – obrazec 1/1 in 1/2

in obrtno dovoljenje za vse prosilce, ki
opravljajo obrtno dejavnost,

– potrdilo o premoženjskem stanju in do-
kaz o obremenitvah,

– kopijo davčne napovedi za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za pretekli
dve leti, z vsemi prilogami (bilanca stanja in
bilanca uspeha),

– potrdilo DURS-a o plačanih davkih.
3. Kadar gre za ustanavljanje novih go-

spodarskih družb, navede ustanovitelj v vlo-
gi svoje podatke iz točke 1.a, b.in c. tega
poglavja, podatki iz točke1.d tega poglavja
pa se smiselno nanašajo na družbo, ki jo
ustanovitelj želi ustanoviti.

VI. Prijava na razpis in rok prijave
Interesenti dobijo obrazce za prijavo in

navodila za pripravo gradiv z zahtevano vse-
bino ter vse potrebne informacije v zvezi z
razpisom na sedežu Mestne občine Nova
Gorica, Oddelek za gospodarstvo, Trg Ed-
varda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

Razpis je odprt do 15.septembra 2000.
Vloge je potrebno oddati priporočeno ali

osebno na sedežu Mestne občine Nova Go-

rica v zaprti ovojnici pod oznako: “ Ne odpi-
raj – Razpis –lastniška vlaganja“.

Prosilec mora priložiti k vlogi vso zahte-
vano dokumentacijo. V primeru nepopolne
vloge, razpisna komisija prosilca pisno po-
zove, da v roku osmih dni vlogo dopolni. Po
preteku predpisanega roka za dopolnitev
vloge, razpisna komisija nepopolne vloge
ne bo obravnavala.

Razpisna komisija lahko zahteva od pro-
silca dodatno dokumentacijo.

VII. Postopek pri izbiri vlog
1. Postopek pri izbiri vlog je opredeljen

s pravilnikom Mestne občine Nova Gorica o
izvajanju projektnega financiranja razvojnih
naložb.

2. Sklep o dodelitvi sredstev Mestne ob-
čine Nova Gorica mora biti sprejet v 60
dneh po zaprtju razpisa. Sklep o finančni
udeležbi Mestne občine Nova Gorica v iz-
branih gospodarskih družbah sprejme Me-
stni svet Mestne občine Nova Gorica. Me-
stna občina Nova Gorica pisno obvesti vse
prosilce v petnajstih dneh po sprejemu skle-
pa.

VIII. Druga določila razpisa
1. Mestna občina Nova Gorica si pridr-

žuje pravico ne izbrati nobenega projekta,
kolikor ne bo primernih vlog.

2.Vse dodatne informacije dobite na na-
slovu: Mestna občina Nova Gorica, Trg Ed-
varda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. Kon-
taktna oseba Ana Luin, telefon 1350170.

Mestna občina Nova Gorica

Ob-32768
Občina Ig, na podlagi določb zakona o

javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97),
odloka o gospodarskih javnih službah v Ob-
čini Ig (Uradni list RS, št. 55/96), odloka o
občinskih cestah (Mostiščar – UO, št. 2/99)
in statuta Občine Ig (Uradni list RS, št.
2/2000), objavlja

javni razpis
za izbiro koncesionarja za redno

vzdrževanje, varstvo in obnavljanje
lokalnih cest in javnih poti ter

opravljanje zimske službe na lokalnih
cestah na območju Občine Ig

1. Koncedent: Občina Ig, Ig 72, 1292
Ig.

2. Predmet koncesije: redno vzdrževa-
nje, varstvo in obnavljanje lokalnih cest in
javnih poti ter opravljanje zimske službe na
lokalnih cestah na območju Občine Ig.

3. Trajanje koncesije: koncesija se po-
deljuje za obdobje 4 let in prične veljati od
1. 10.2000.

4. Ponudba mora vsebovati: elementi so
razvidni iz razpisne dokumentacije.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: navedena v razpisni dokumentaci-
ji.

6. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete na Občini Ig, Ig 72, 1292 Ig, proti
plačilu 5.000 SIT, na ŽR občine, št.
50101-630-810160.

7. Ponudbo lahko v skladu z zahtevami
razpisne dokumentacije pošljete najkasneje
do 6. 9. 2000 do 12. ure, na naslov Občina
Ig, Ig 72, 1292 Ig, v zaprti kuverti s pripi-
som “Ne odpiraj – koncesija za redno vzdr-
ževanje, varstvo in obnavljanje lokalnih cest
in javnih poti ter opravljanje zimske službe“.

8. Odpiranje ponudb bo 6. 9. 2000 ob
17. uri, v prostorih Občine Ig, Ig 72, Ig.

Predstavniki ponudnikov morajo imeti po-
oblastilo za zastopanje.

9. Koncedent si pridržuje pravico spre-
meniti količinski in finančni obseg del glede
na višino zneska in terminski pritok finan-
čnih sredstev.

Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

11. Vsa dodatna pojasnila dobite na se-
dežu Občine Ig, tel.: 061 2862-229.

Občina Ig

Št. 41406-2/00-2 Ob-32962
Občina Dobrovnik objavlja na podlagi 2.

odstavka 12. člena odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Lendava in o izvaja-
nju gospodarskih javnih služb (Ur. l. RS, št.
11/98) v zvezi z 2. členom začasnega sta-
tutarnega sklepa (Ur. l. RS, št. 1/99) na-
slednji

javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje ob-

vezne lokalne javne službe za pregledova-
nje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi vars-
tva zraka na območju Občine Dobrovnik.

1. Koncendent: Občina Dobrovnik, Do-
bronak Község, Dobrovnik 297, 9223 Do-
brovnik, tel. 57 99 070.

2. Predmet koncesije: izvajanje obvez-
ne lokalne javne službe za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zra-
ka in vodenja katastra emisij iz malih in sred-
njih kurilnih naprav.

3. Obseg koncesije: celotno območje
Občine Dobrovnik – razpisana koncesija se
podeli le enemu koncesionarju.

4. Trajanje koncesije: koncesijsko raz-
merje se sklepa za nedoločen čas z mož-
nostjo odvzema v primeru kršitve koncesij-
ske pogodbe.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-
sionar:

– da je fizična ali pravna oseba, ki izpol-
njuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije,

– da predloži dokazila o finančni spo-
sobnosti,

– rok za začetek dejavnosti,
– da je ustrezno opremljen za izvajanje

koncesije,
– da ima zadostno število strokovnih ka-

drov za učinkovito opravljanje službe,
– da dokaže strokovno in kadrovsko us-

posobljenost za vzpostavitev in vodenje ka-
tastra emisij malih in srednjih komunalnih
naprav,

– da predloži reference o dosedanjem
delu,

– da poda pisno izjavo, da bo sklenil
zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki
jo z opravljanjem javne službe lahko povzro-
či tretji osebi, državi ali lokalni skupnosti,

– da poda pisno izjavo, da bi v primeru,
da je izbran, sprejel vse obveznosti iz kon-
cesijskega akta.
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6. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 5.

točke,
– predlog cene za opravljanje storitev

oziroma opcijo ponudbe,
– osnutek pogodbe.
7. Merila za izbor:
– izpolnjevanje pogojev iz 5. in 6. točke

tega razpisa,
– cena,
– način zagotavljanja izvajanja katastra

emisij iz kurilnih naprav,
– celovitost ponudbe,
– druge posebne ugodnosti koncesio-

narja.
8. Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili

morajo biti oddane v zapečateni kuverti na
naslov koncendenta z oznako “Ne odpiraj –
dimnikarstvo”.

9. Pri izbiri koncesionarja bodo upošte-
vane le pravilno opremljene in popolne po-
nudbe, ki bodo na naslov koncendenta pris-
pele najkasneje trideseti dan po objavi, do
12. ure.

10. Javno odpiranje ponudb bo teden
dni po izteku roka za zbiranje ponudb ob
11. uri v  prostorih Občinske uprave občine
Dobrovnik.

11. O izbiri koncesionarja bodo ponud-
niki obveščeni najkasneje v 15 dneh po
sprejemu sklepa o izbiri koncesionarja na
občinskem svetu.

12. Z izbranim koncesionarjem se po
pravnomočnosti odločbe o izbiri sklene kon-
cesijaka pogodba.

Občina Dobrovnik

Objave
delniških družb

Sklepi o privatizaciji

Št. 4/00-8 Ob-33070
Na podlagi 16. in 17. člena zakona o

zaključku 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
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99) – v nadalje-
vanju: ZUP ter točke 15. 2. statuta Sloven-
ske razvojne družbe izdaja Slovenska raz-
vojna družba – v nadaljevanju: SRD nasled-
nji

sklep o privatizaciji
družbe Zarja, Trgovsko podjetje

Jesenice d.o.o, Jesenice, Titova 1
1. V družbi Zarja Trgovsko podjetje Je-

senice d.o.o, Jesenice, Titova 1, matična
številka: 5477026, dejavnost: trgovina na
debelo in drobno, SRD izvede privatizacijo
100% osnovnega vložka v nominalni višini
184.457.000 SIT. Prodaja se vrši po po-
slovnih deležih, katerih nominalna vrednost
znaša 14.000 SIT.

2. Privatizacija se izvede na naslednje
načine:

2.1. Osnovni vložek v višini 36,890.000
SIT, kar predstavlja 20% od poslovnega de-
leža iz točke 1. izreka tega sklepa, SRD

ponudi upravičencem iz interne razdelitve
na podlagi potrdil za neizplačan del neto
osnovnih plač;

2.2. Osnovni vložek v višini 27,860.000
SIT, kar predstavlja 15,1% od poslovnega
deleža iz točke 1. Izreka tega sklepa, SRD
ponudi upravičencem iz notranjega odkupa
izključno na podlagi presežka potrdil za neiz-
plačan del neto osnovnih plač iz interne
razdelitve;

2.3. Osnovni vložek v višini
119,707.000 SIT, kar predstavlja 64,9%
od poslovnega deleža iz točke 1. izreka
tega sklepa, SRD proda delno ali v celoti
strateškemu investitorju.

2.4. Kolikor prodaja strateškemu inve-
stitorju iz točke 2.5. delno ali v celoti ne
uspe, se preostanek proda pooblaščenim
investicijskim družbam na dražbi za lastniš-
ke certifikate.

2.5. V primeru, da poslovni delež, ponu-
jen v odkup v interni razdelitvi in notranjem
odkupu, ne bo odkupljen v celoti, se pre-
ostanek poslovnega deleža proda strateš-
kemu investitorju po ocenjeni vrednosti na
dan 31. 12. 1999 ali pooblaščenim investi-
cijskim družbam z upoštevanjem vrednosti
podjetja po otvoritveni bilanci na dan
1. 1. 1993.

2.6. Osnovni kapital družbe se poveča z
izdajo novega osnovnega vložka v višini naj-
manj 9,000.000 SIT.

3. Prodajna cena deležev iz točke 2.1.
izreka tega sklepa v skupni nominalni vred-
nosti 36,890.000 SIT, kar predstavlja
2.635 deležev, za nominalno vrednost os-
novnega vložka 14.000 SIT znaša 10.908
SIT.

4. Prodajna cena deležev iz točke 2.2. v
skupni nominalni vrednosti 27,860.000 SIT,
kar predstavlja 1.990 deležev, za nominal-
no vrednost osnovnega deleža 14.000 SIT
znaša z upoštevanjem 50% popusta 5.454
SIT.

5. Izhodiščna prodajna cena poslovne-
ga deleža iz točke 2.3. izreka tega sklepa v
nominalni vrednosti 119,707.000 SIT zna-
ša pri prvi prodaji 42,183.029 SIT v skladu
s cenitvijo pooblaščenega cenilca na dan
31. 12. 1999. V kolikor pri prvi prodaji iz-
hodiščna cena ne bo dosežena, se pri na-
daljnjih prodajah uporabi določilo drugega
in tretjega odstavka 19. člena zakona o za-
ključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe. No-
vo izhodiščno prodajno ceno določi uprava
SRD. Prodajo deleža iz točke 2.3. izreka
tega sklepa SRD izvede z javnim zbiranjem
ponudb. Kupnino za delež iz točke 2.3.
kupec plača v gotovini oziroma z izročitvijo
drugega premoženja, v roku, določenem v
oglasu za zbiranje ponudb.

6. Podlaga za določitev prodajne cene
deležev iz točke 2.1. in 2.2. je vrednost
celotnega kapitala, ki je bila ugotovljena na
podlagi metodologije za izdelavo otvoritve-
ne bilance stanja na dan 1. 1. 1993, in si-
cer v višini 143,718.000 SIT.

7. V družbi ni nerešenih denacionaliza-
cijskih zahtevkov.

8. Organ, pristojen za sprejem odločitev
o privatizaciji, je na podlagi določil statuta
SRD Nadzorni svet.

9. Poslovni delež, ki je predmet prodaje,
daje imetniku naslednja upravičenja:

– pravico do udeležbe pri upravljanju;
– pravico do udeležbe na dobičku, ki je

namenjen za izplačilo družbenikov v soraz-
merju z višino poslovnega deleža;

– pravico do ustreznega dela preostale-
ga premoženja v primeru likvidacije ali ste-
čaja družbe.

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, Ljub-
ljana.

Slovenska razvojna družba d.d.
predsednik nadzornega sveta

dr. Boris Šuštar

Odkupi poslovnih deležev družb

Ob-33041
Uprava Cestnega podjetja Ljubljana,

d.d., Ljubljana, Stolpniška 10 na podlagi
465. člena zakona o gospodarskih družbah
obvešča, da je bilo Cestno podjetje Ljublja-
na, družba pooblaščenka, d.d., Ljubljana,
Stolpniška 10, do 21. 7. 2000 lastnik
316.749 navadnih delnic oziroma 45,36%
vseh delnic Cestnega podjetja Ljubljana,
d.d. Dne 21. 7. 2000 je navedena družba
pooblaščenka postala lastnik dodatnih
50.340 navadnih delnic oziroma 7,21%
Cestnega podjetja Ljubljana, d.d.

Skupno ima sedaj Cestno podjetje Ljub-
ljana, družba pooblaščenka, d.d., v lasti
367.089 delnic oziroma 52,56% vseh del-
nic Cestnega podjetja Ljubljana, d.d., Ljub-
ljana, Stolpniška 10.

Cestno podjetje Ljubljana, d.d.,
uprava

Alojz Kramljak, univ. dipl. prav.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Preklic

Št. 945 Ob-33071

GP Gradišče, d.d., Cerknica, Cesta
4. maja 80, preklicuje 4. redno sejo skupš-
čine delniške družbe, ki naj bi bila 25. julija
2000 ob 12. uri in je bil sklic objavljen v
Uradnem listu RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000,
Ob-30422.

Ponovni sklic skupščine bo objavljen
skladno z določili zakona o gospodarskih
družbah in določili statuta.

Gradišče gradbeno podjetje, d.d.,
uprava družbe

Danimir Mazi
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Popravek

Ob-33076
V objavi 4. redne skupščine družbe Bi-

rostroj Computers, d.d., Maribor, objavlje-
ne v Uradnem listu RS, št. 65 z dne 21. 7.
2000, Ob-32500, sklicane na podlagi 7.2.
točke statuta Birostroj Computers,d.d., Ma-
ribor, se popravi naslednje besedilo:

Popravi se predlog sklepa pod 2. točko,
dnevnega reda, tako da se namesto bese-
de poslovno vstavi beseda letno in tako
pravilno glasi popravljen predlog sklepa 2:

na predlog uprave in ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta se sprejme letno po-
ročilo družbe Birostroj Computers, d.d., Ma-
ribor, za leto 1999.

Popravi se besedilo v 3. točki. In sicer
tako, da se namesto leto 1998 vstavi leto
1999 in tako popravljeno besedilo odslej
glasi:

3. Pokrivanje izgube za poslovno leto
1999.

Birostroj Computers, d.d.,
uprava

direktorica družbe
Sonja Gerič univ. dipl. jur.

Ob-32730
Na podlagi 37. člena statuta družbe SŽ

– Železniško gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d. Ljubljana, Ob zeleni jami 2, uprava skli-
cuje

2. skupščino družbe
SŽ – Železniško gradbeno podjetje,

d.d., Ljubljana, Ob zeleni jami 2,
ki bo dne 6. 9. 2000 ob 12. uri na

sedežu družbe v Ljubljani, Ob zeleni jami 2,
z naslednjim

dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: ugotovi se

sklepčnost skupščine.
Izvoli se za:
– predsedujočo skupščine: Branka Nef-

fat, univ. dipl. prav.
– preštevalki glasov: Ljudmila Kropec,

Gabrijela Modic.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej

Škrk.
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 pre-
dloženem besedilu z mnenjem revizorja.

3. Predlog sklepa o ugotovitvi in razpo-
reditvi čistega dobička ter pokrivanju izgu-
be iz let 1994 in 1995.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: čisti dobiček
družbe za leto 1999 znaša
209,456.877,94 SIT.

Ugotovljena revalorizirana izguba v višini
11,846.671,24 SIT iz leta 1994 ter del
ugotovljene revalorizirane izgube v višini
197,610.206,70 SIT iz leta 1995, skupaj
209,456.877,94 SIT, se pokrije po stanju
na dan 1. 1. 2000 iz čistega dobička leta
1999.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme predlagane spremembe in dopol-
nitve statuta družbe.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
besedilo statuta uskladi s sprejetimi spre-
membami in dopolnitvami statuta in izdela
njegovo prečiščeno besedilo s preštevilče-
njem členov.

5. Sprejem sklepa o izplačilu nadome-
stila (sejnine) za udeležbo na sejah nadzor-
nega sveta.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme predlagano sejnino za člane nad-
zornega sveta v višini 50.000 SIT za pred-
sednika in 30.000 SIT za člane.

6. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000

Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2000
skupščina imenuje Pricewaterhouse & Co-
opers d.d., Parmova 53, Ljubljana.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev: gra-
divo za skupščino s predlogi sklepov delni-
čarjem, 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. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki 3 dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina 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.

SŽ – Železniško gradbeno podjetje,
d.d.

Št. 613/2000  Ob-32731

Na podlagi tretjega odstavka 14. točke
statuta delniške družbe TP Rožca, d.d., Je-
senice, sklicujem

3. skupščino
delničarjev družbe,

ki bo v sredo 30. avgusta 2000 s pričet-
kom ob 13. uri na sedežu družbe Jesenice,
Titova 16 , z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje or-
ganov.

Skupščini prisostvuje notar Krainer Sta-
ne iz Radovljice.

Predlog sklepa: za predsednico skupš-
čine se izvoli odvetnico Ferjan Simono, za
preštevalko glasov se izvoli Kus Nevenko.

2. Obravnavanje in sprejem letnega po-
ročila družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 1999 skupaj z revizorjevim poroči-
lom.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta dobi-
ček družbe za leto 1999 v višini
15,497.833,92 SIT v celoti ostane neraz-
porejen.

4. Imenovanje nadomestnih članov nad-
zornega sveta družbe TP Rožca, d.d., Je-
senice.

Uprava družbe sporoča delničarjem, da
na podlagi odstopne izjave članov nadzor-
nega sveta družbe TP Rožca, d.d., Jeseni-
ce, Tršan Gorazdu in Rutar Francu preneha
mandat v nadzornem svetu družbe TP Rož-
ca, d.d.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za člana nadzornega sveta družbe
TP Rožca, d.d., Jesenice, imenuje Podre-
kar Mirota in Pavlič Franca. Mandat novoi-
menovanima članoma nadzornega sveta
družbe traja do 29. 7. 2002.

5. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za revizorja računovodskih
izkazov za leto 2000 imenuje revizijsko druž-
bo PricewaterhouseCoopers, d.d., Ljublja-
na, Parmova 53.

Informacija delničarjem:
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 30. 8. 2000 ob

13. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
ne skliče za isti dan, 30. 8. 2000 ob 14.
uri. Na ponovnem sklicu bo skupščina skle-
pala ne glede na višino zastopanega kapita-
la.

Delničarji morajo svojo udeležbo na
skupščini prijaviti najkasneje tri dni pred
skupščino. Delničarje naprošamo, da 1 uro
pred začetkom skupščine uredijo formalno-
sti v zvezi z udeležbo.

Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, ki so na dan 18. 8. 2000 vpisani v
delniško knjigo družbe oziroma njihovi
pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mo-
ra biti pisno in ostane družbi. Delničarje ozi-
roma pooblaščence naprošamo, da poob-
lastila dostavijo najkasneje tri dni pred skup-
ščino.

Organizirano zbirana pooblastila morajo
biti izdana po postopku in z vsebino skladno
z določili XII. poglavja zakona o prevzemih.

Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega

reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe na Jesenicah, Titova 16, vsak de-
lovni dan od prvega naslednjega dne od
dneva objave sklica od 10. do 12. ure.

Vložitev protipredlogov in dopolnilnih
predlogov

Delničarje prosimo, da svoje protipred-
loge ali dopolnilne predloge k dnevnemu
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redu, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vlo-
žijo v roku 7 dni, šteto od prvega naslednje-
ga delovnega dne od dneva objave sklica.
Protipredlogi in dopolnilni predlogi se vla-
gajo priporočeno po pošti ali neposredno
na sedežu družbe.

TP Rožca, d.d., Jesenice
uprava - direktor

Ob-32732
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 27. člena statuta delniš-
ke družbe Exoterm sklicujem

4. skupščino
delniške družbe Exoterm, kemična

tovarna Kranj, d.d.
ki bo v ponedeljek, 4. 9. 2000 ob 13.

uri v prostorih družbe Exoterm Kranj, d.d.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se imenuje Drobnič Aljošo, za prešte-
valki glasov se imenuje Lombar Anko in Ja-
no Potočnik, seji prisostvuje notar Vojko Pin-
tar.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se potrdi predlagani dnev-
ni red 4. seje skupščine Exoterm Kranj,
d.d.

3. Letno poročilo o poslovanju družbe
Exoterm Kranj, d.d., za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in z
mnenjem nadzornega sveta ter revizijske hi-
še skupščina sprejme poslovno poročilo za
leto 1999.

4. Delitev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in z

mnenjem nadzornega sveta se dobiček iz
poslovnega leta 1999 v višini 2,663.759
SIT zadrži in ostane nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2000 imenuje revizijska hiša Iteo – Abe-
ceda podjetje za revizijo in sorodne storitve
d.o.o., Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Delničarje naprošamo,
da svojo udeležbo na skupščini prijavijo
družbi pisno s priporočenim pismom, kate-
ro mora prispeti na sedež družbe najkasne-
je tri dni pred izvedbo skupščine, to je vključ-
no do 31. 8. 2000.

Pravico do udeležbe na skupščini bodo
lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo na
dan 31. 8. 2000 vpisani v delniško knjigo
družbe pri Klirinško depotni družbi.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo ob prihodu na skupščino najmanj pol
ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prev-
zeli gradivo potrebno za glasovanje.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak
delovni dan od 16. 8. 2000 do 1. 9. 2000,
in sicer od 11. do 13. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam

dnevnega reda pisno sporočijo upravi druž-
be in sicer v roku sedmih dni od dnevne
objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi nova seja skupščine
naslednji dan ob isti uri na istem mestu in z
istim dnevnim redom, na kateri se veljavno
odloča, ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Exoterm Kranj, d.d.
uprava družbe-direktor

Janko Čevka, univ. dipl. inž.

Št. 1/56-00 Ob-32733

Na podlagi 41. člena statuta družbe
VEGA, proizvodnja optičnih naprav, Ljublja-
na, Stegne 13/a sklicujem

skupščino
delniške družbe VEGA, proizvodnja

optičnih naprav, d.d. Ljubljana,
ki bo dne 31. 8. 2000, ob 13. uri, v

prostorih sejne sobe v III. nadstropju poslov-
ne stavbe družbe v Ljubljani, Stegne 13 a.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih

delovnih teles.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za

imenovanje organov skupščine:
– za predsednika skupščine se izvoli od-

vetnika Tomaža Skubica iz Kranja,
– za člane verifikacijske komisije in ko-

misije za štetje glasov se imenuje:
– predsednik: Alenka Toni,
– član: Anica Andročec,
– član: Sonja Smrekar,
– za zapisnikarja se imenuje Vanjo Ko-

vač,
– notarski zapisnik sklepov skupščine bo

sestavila notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
3. Obravnava in sprejem poročila upra-

ve o poslovanju družbe v letu 1999, z mne-
njem nadzornega sveta in revizijske družbe.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poslovanju družbe v letu 1999.

4. Obravnava in odločanje o spremem-
bah in dopolnitvah statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta družbe v predlaga-
nem besedilu.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: izvoli se člane nadzor-
nega sveta, predstavnike delničarjev:

– Čurič Stanislav,
– Hafner Janez,
– Jerebic Rihard.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje letnih ra-

čunovodskih izkazov v poslovnem letu 2000
se imenuje pooblaščeno revizijsko družbo
Euro-IN & Partners, d.o.o., Ljubljana.

7. Sklepanje o soglasju upravi k odpro-
daji večinskega dela poslovnega deleža
družbe Vega International, proizvodnja op-
tičnih naprav, d.o.o. Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina daje soglasje
upravi družbe za prodajo večinskega dela
poslovnega deleža družbe Vega Internatio-
nal, proizvodnja optičnih naprav, d.o.o., Ljub-
ljana, za ceno, ki ne bo nižja od 80% ocenje-
ne vrednosti dela poslovnega deleža, ki bo
predmet prodaje, pri čemer se predmet pro-

daje predhodno ponudi v odkup delničarjem
družbe Vega, d.d., Ljubljana.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
enem tednu po objavi tega sklica, če delni-
čarji želijo, da so o njem pravočasno sezna-
njeni vsi delničarji.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še šte-
vilo glasov in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Pooblastilo mora biti ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. V primeru organizirane-
ga zbiranja pooblastil morajo biti le-ta se-
stavljena skladno z zakonom o prevzemih.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki se lahko udeležijo skupščine in ure-
sničujejo glasovalno pravico pod pogojem,
da svojo udeležbo na skupščini prijavijo
upravi družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.

Besedilo predlaganih sprememb in do-
polnitev statuta družbe ter gradivo k drugim
posameznim točkam dnevnega reda bo na
vpogled na sedežu družbe v tajništvu, Ljub-
ljana, Stegne 13/a, vsak delovni dan od
28. 7. do 30. 8. 2000, in sicer v času od
10. do 12.00 ure.

Prostori, kjer bo potekala skupčina, bo-
do odprti 30 minut pred pričetkom zaseda-
nja. Delničarje prosimo, da zaradi ugotavlja-
nja prisotnosti pri vstopu v dvorano pravo-
časno zasedejo mesta.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, to je 31. 8.
2000, ob 14. uri v istih prostorih. Skupšči-
na bo v tem primeru veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

VEGA, d.d., Ljubljana
uprava družbe:

Robert Černe, univ.dipl.ekon.

Ob-32734
Na podlagi določbe 283. člena zakona

o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št.
30/93) in 10. člena statuta delniške družbe
Klub Modrih, organiziranje delničarjev, d.d.,
Koper, Pristaniška št. 8, Koper, sklicujem

6. sejo skupščine
delničarjev družbe Klub Modrih, d.d.,

Koper,
ki bo v sredo, 30. 8. 2000, ob 13. uri,

na Pristaniški št. 8/3, v Kopru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe v letu 1999 na predlog uprave in
na podlagi mnenja nadzornega sveta.

3. Volitve članov nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto

2000.
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5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprava in nadzorni svet predlagata

skupščini delničarjev sprejem naslednjih
sklepov:

Ad 1) Izvoli se predsednika skupščine
ter ugotovi prisotnost notarja;

Ad 2) Sprejme se letno poročilo o poslo-
vanju družbe v letu 1999 na predlog uprave
in na podlagi mnenja nadzornega sveta;

Ad 3) Izvoli se tri člane nadzornega sve-
ta;

Ad 4) Za revizorja za leto 2000 se ime-
nuje revizorska hiša Ernst & Young d.o.o. iz
Ljubljane.

Gradivo za skupščino
Gradivo za sejo skupščine je delničar-

jem na vpogled na sedežu družbe ob delov-
nikih, med 10. in 14. uro.

Udeležba
Skupščine družbe se lahko udeležijo in

na njej glasujejo delničarji, ki svojo udelež-
bo prijavijo družbi vsaj tri dni pred skupšči-
no.

Sklepčnost skupščine
Če skupščina družbe ob sklicnem času

ne bi bila sklepčna, bo seja skupščine pre-
nešena na 14. uro. Na ponovnem zaseda-
nju skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Klub modrih, d.d., Koper
direktor

Marijan Škoda

Ob-32735
Termit, rudarsko podjetje kremeno-

vih peskov in oplemenitenje nekovin,
d.d., Domžale, Ljubljanska cesta 18,
uprava sklicuje

2. sejo skupščine,
ki bo v sredo 30. 8. 2000 ob 12. uri v

konferenčni sobi gostilne Keber, Kovač Sta-
ne s.p., Ljubljanska cesta 112, 1230 Dom-
žale z naslednjim,dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev predsednika skupšči-
ne in preštevalk glasov.

Predlog sklepa: izvoli se predlagane or-
gane skupščine Termit, d.d.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za leto 1999 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave o poslovanju družbe v letu 1999.
3. Delitev dobička za leta 1996-1999.
Predlog sklepa: uprava predlaga skupš-

čini po predhodnem mnenju nadzornega
sveta v sprejem naslednji sklep: nerazdelje-
ni čisti dobiček prejšnjih let v revalorizirani
višini 66,596.054,14 SIT na dan 31. 12.
1999 se razdeli na:

– dividende v višini 21,424.453,75 SIT,
– udeležbo nadzornega sveta na dobič–

 ku v višini 384.000 SIT in
– preostali nerazporejeni dobiček v viši-

ni 44,787.600,39 SIT ostane nerazpore-
jen.

Čisti dobiček poslovnega leta 1999 v
višini 27,054.828,01 SIT ostane nerazpo-
rejen.

Do izplačila dividende je upravičen del-
ničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v delniš-
ko knjigo na dan skupščine.

Dividende se izplačajo do 30. 10. 2000.
4. Sprememba statuta.

Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata v sprejem naslednji sklep:

Sprejmejo se spremembe statuta v pred-
loženem besedilu.

5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet

predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Oblikuje se sklad lastnih delnic v višini

10% revaloriziranega osnovnega kapitala za
namene navedene v drugi alinei prvega od-
stavka 40. člena zakona o gospodarskih
družbah. Sklad lastnih delnic se oblikuje v
višini 50.594.734,38 SIT v breme rezerv v
višini 23,187.847,22 SIT in v breme reva-
lorizacijskega popravka rezerv v višini
27,406.887,16 SIT.

6. Imenovanje revizijske družbe za po-
slovno leto 2000.

Predlog sklepa: za sestavo revizije po-
slovanja družbe za leto 2000 se imenuje
revizijska družba RFR – Ernst & Young,
d.o.o., Ljubljana.

7. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se določi sejnina članom
nadzornega sveta v višini 40.000 SIT neto
za člane nadzornega sveta in predsedniku
50.000 SIT neto, ki se mesečno usklajujeta
z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Udeležba na skupščini in glasovanje.
Na skupščini se odloča o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje bo javno. Seje skupščine
se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo na dan 26. 8. 2000, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najka-
sneje 3 dni pred sejo, to je do vključno 26.
8. 2000 prijavili upravi družbe svojo udelež-
bo pismeno tako, da bo prijava najkasneje
do tega dne prispela na sedež družbe.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
od objave sklica.

Delničarje prosimo, da pol ure pred pri-
četkom seje prevzamejo glasovne lističe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu druž-
be vsak delovni dan od 11. do 12. ure od
dneva objave dnevnega reda.

Če na prvem sklicu skupščine ne bo
dosežena sklepčnost, bo ponovno zaseda-
nje skupščine čez eno uro na istem mestu.
Na ponovnem zasedanju skupščine se ve-
ljavno odloča ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Termit, d.d., Domžale
Peter Janežič

uprava

Ob-32737
Na podlagi 8.1.4. člena statuta delniške

družbe Pecivo, d.d., Nova Gorica, sklicuje
uprava

redno letno skupščino
družbe Pecivo, d.d., Nova Gorica,

Rejčeva 26,
ki bo v sredo, dne 30. 8. 2000, ob 16.

uri v konferenčni dvorani Hotela Perla v No-
vi Gorici.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, imenovanje organov in sezna-
nitev z dnevnim redom.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Sprejme se sklep o imenovanju pred-
sednika skupščine, preštevalcev glasov, za-
pisnikarja in določi notarja.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999 z revizijskim mnenjem in
mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščine sprejme revi-
dirano letno poročilo za leto 1999.

3. Razporeditev dobička za leto1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta skupščina sprejme sklep,
da se čisti dobiček poslovnega leta 1999, v
višini 30,025.161,84 SIT, prenese na ne-
razporejeni dobiček v leto 2000.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se oblikuje sklad lastnih
delnic v višini 2,390.000 SIT.

5. Imenovanje revizijske družbe za revi-
zijo poslovanja v letu 2000.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov in poslovanja v letu 2000
se imenuje družba Tekos Revizija, d.o.o.,
Kobarid.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se člane nadzorne-

ga svet: Dušan Vogrinčič, Jožef Saksida, Erik
Kofol, Majda Gregorič in Nadja Bandelj.

Predlog sklepa pod 1. točko je pripravila
uprava.

Predlog pod 5. in 6. točko je pripravil
nadzorni svet.

Predlog pod 2., 3. in 4. točko sta pripra-
vila skupaj uprava in nadzorni svet.

Predlog sklepov in gradivo za skupščino
so od dneva te objave do vključno dneva
izvedbe skupščine na vpogled vsem delni-
čarjem v tajništvu družbe vsak delovni dan
od 12. do 14. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic sami ali njihovi
pooblaščenci. Pooblaščenci se morajo iz-
kazati z overjenim pooblastilom ali izpiskom
iz sodnega registra.

Skupščina bo sklepčna, če se je udele-
žijo delničarji, ki imajo več kot 1/2 vseh
glasov. Če se ob začetku seje ugotovi, da
skupščina ni sklepčna, se seja odloži za 30
minut. Po tridesetih minutah je skupščina
sklepčna, če so prisotni delničarji, ki imajo
vsaj tretjino glasov.

Pecivo, d.d., Nova Gorica
uprava

Ob-32738
Na podlagi 47. člena statuta Meje, kme-

tijskega podjetja Šentjur, d.d., direktor druž-
be sklicuje

4. redno sejo skupščine
Meje, kmetijskega podjetja Šentjur,

d.d.,
ki bo v petek, 1. septembra 2000 ob

13. uri v Hotelu Žonta Šentjur.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in potr-
ditev notarja.
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Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se imenuje Stanka Zupanca, za prešteval-
ki glasov Faniko Leskovšek in Roberto Kre-
sal, za notarska opravila se potrdi izbrana
notarka Jasna Bečaj Božičnik iz Šentjurja.

2. Obravnavanje in sprejem letnega po-
ročila za leto 1999 z mnenjem nadzornega
sveta in revizorja.

Predlog sklepa: na predlog direktorja in
na podlagi mnenja nadzornega sveta druž-
be in revizorja skupščina sprejme letno po-
ročilo za poslovno leto 1999.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog direktorja in
na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega
sveta družbe, ugotovljeni dobiček v višini
1,171.190,70 SIT ostane nerazporejen.

4. Obravnava in sprejem sklepa o do-
polnitvah statuta.

Predlog sklepa: na predlog direktorja in
nadzornega sveta se sprejmejo spremem-
be statuta družbe v zvezi z razširitvijo dejav-
nosti in načina objave sklica skupščine,
d.d., skupščina pooblašča za podpis čisto-
pisa statuta predsednika skupščine.

5. Izvolitev nadomestnega člana nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je član
nadzornega sveta Branko Šibakovski podal
odstopno izjavo. Na njegovo mesto se za
člana nadzornega sveta, predsednika kapi-
tala, na predlog nadzornega sveta izvoli Dar-
ka Zupanca. Mandat novoizvoljenemu čla-
nu traja do konca mandatnega obdobja nad-
zornega sveta.

6. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov imenuje revizijsko hišo Epis, d.o.o., Ce-
lje.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo 7 dni pred sejo skupščine ter delni-
čarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred dnem sklicane
skupščine (pri čemer se šteje dan zaseda-
nja 1. september 2000) na sedežu družbe
vložili pisno prijavo za udeležbo ali jo s pri-
poročeno pošto dostavili družbi.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Udeleženci se prijavijo v sprejemni pi-
sarni skupščine najkasneje uro pred začet-
kom zasedanja, kjer bodo s podpisom potr-
dili svojo prisotnost ter prevzeli sredstva za
glasovanje.

Popolno gradivo skupaj s predlogom
spremembe statuta za sejo skupščine je del-
ničarjem na vpogled od dneva objave skupš-
čine na sedežu družbe vsak delovni dan od
10. do 12. ure.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo lahko delničarji sporočijo v pisni ob-
liki direktorju družbe v sedmih dneh po ob-
javi sklica.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% zastopanega
osnovnega kapitala (1. sklic). Če v prvem
sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne,
to je 1. septembra 2000 ob 14. uri. Skupš-

čina bo takrat odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Meja Šentjur, d.d.,
direktor

Jože Fidler, univ. dipl. ek.

Ob-32739
Na podlagi 33., 34. in 35. člena statuta

Intertrade, mednarodno podjetje, d.d., skli-
cuje nadzorni svet

6. sejo skupščine
Intertrade, mednarodno podjetje, d.d.,

ki bo v torek, dne 29. avgusta 2000 ob
12. uri, v sejni sobi na Gmajni 16 v Trzinu, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
loge za imenovanje predsednika skupšči-
ne, verifikacijsko komisijo in notarke.

2. Poročilo o poslovanju Intertrade, med-
narodno podjetje, d.d., za leto 1999, z ra-
čunovodskimi izkazi in mnenjem nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo o poslovanju podjetja z za-
ključnim računom za leto 1998 z računo-
vodskimi izkazi in mnenjem nadzornega sve-
ta.

3. Predlog za spremembo pravne oblike
družbe.

Predlog sklepa: sprejme se sprememba
pravne oblike družbe iz delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo.

4. Predlog za spremembo statuta druž-
be.

Predlog sklepa: sprejme se predlog no-
vega statuta družbe, ki je v skladu z novo
pravno obliko družbe.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar

izkaže z začasnico oziroma s pisnim poob-
lastilom drugega delničarja in njegovo zača-
snico o vplačanih delnicah. Pooblastilo za
zastopanje je treba deponirati v prostorih
tajništva delniške družbe na Gmajni 16 v
Trzinu, vsaj tri dni pred zasedanjem skupš-
čine. Vsak delničar ali njegov pooblašče-
nec mora najaviti svojo udeležbo na skupš-
čini delničarjev najpozneje 3 dni pred zase-
danjem skupščine v pisni obliki.

Delničarje prosimo, da se prijavijo vsaj
pol ure pred sejo skupščine v tajništvu druž-
be, kjer so dolžni podpisati seznam prisot-
nih delničarjev in prevzeti glasovalne lističe,
ki služijo kot potrdilo za udeležbo na skupš-
čini. Gradiva so delničarjem na vpogled v
tajništvu družbe vsak dan od 11. do 14.
ure.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v roku 7 dni od dneva objave
vabila in obrazloženi.

Navodila za glasovanje:
Glasovanje je javno. Glasuje se lahko na

naslednji način:
– z osebno udeležbo,
– s pooblastilom.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-

novno zasedanje istega dne, to je 29. avgu-
sta 2000 ob 13. uri. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Intertrade, d.d.,
uprava družbe

Št. 20-104/00 Ob-32740
Na podlagi določil prečiščenega besedi-

la statuta delniške družbe Tovarne olja Gea,
d.d., sklicujem

6. zasedanje skupščine
delniške družbe Tovarne olja Gea, d.d.,

ki bo v četrtek, dne 31. avgusta 2000
ob 11. uri na sedežu družbe v Slovenski
Bistrici, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.

2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave 6.

zasedanja skupščine delniške družbe To-
varne olja Gea, d.d., vodijo naslednja delov-
na telesa: predsednica: Stanka Irena Čurin,
verifikacijska komisija: Lidija Leskovar kot
predsednica ter Branka Jamnik in Branka
Korošec kot preštevalki glasov, ob sodelo-
vanju notarja Andreja Šoemena, Trstenjako-
va 5, 2250 Ptuja.

3. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila o poslovanju za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta in re-
vizorja skupščine sprejme revidirano letno
poročilo o poslovanju za leto 1999 v pred-
laganem besedilu.

Sestavni del letnega poročila so tudi re-
vidirani računovodski izkazi za leto 1999.

4. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
oziroma razporeditvi dobička za poslovno
leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme sklep, da: realiziran čisti dobi-
ček leta 1999 v višini 169,485.340,16 SIT
ostane nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje poslovanja delniške
družbe Tovarne olja Gea, d.d., Slovenska
Bistrica za poslovno leto 2000, imenuje
skupščino delniške družbe firmo Iteo-Abe-
ceda, podjetje za revizijo in sorodne stori-
tve, d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana.

6. Nadomestne volitve člana nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina ugotavlja, da je enemu čla-
nu nadzornega sveta prenehal mandat.

Na predlog nadzornega sveta skupščina
imenuje na njegovo mesto naslednjo člani-
co nadzornega sveta, zastopnico interesov
delničarjev: Stanka Irena Čurin, univ. dipl.
ek., stalno prebivališče Tiha 22, 2000 Ma-
ribor, katere mandat začne teči z dnem iz-
volitve na skupščini in traja do izteka man-
data nadzornega sveta.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Delničar, njegov zakoniti zastopnik ali

pooblaščenec se lahko udeleži skupščine,
če svojo udeležbo na skupščini pisno prijavi
družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine.

Pravočasno prijavljeni delničar, njegov
zakoniti zastopnik ali njegov pooblaščenec
mora eno uro pred pričetkom skupščine, v
prostoru zasedanja s podpisom seznama
potrditi svojo prisotnost na skupščini in se
istočasno izkazati z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, razen če je pisno
pooblastilo v družbi že deponirano skupaj s
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pisno prijavo na skupščino ter prevzeti gla-
sovnice.

Vsa gradiva s predlogi sklepov, o katerih
bo skupščina odločala, so delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, vsak delovnik
med 8. in 11. uro.

Če skupščina na prvem zasedanju ne
doseže sklepčnost, bo drugo zasedanje is-
tega dne ob 12. uri, z istim dnevnim redom.
Na njej se veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Tovarna olja Gea, d.d.,
uprava – direktor

Leopold Turnšek, univ. dipl. inž. agr.

Ob-32741
Na podlagi 21. člena statuta Slovenice,

d.d., Ljubljana, uprava družbe sklicuje

11. redno zasedanje skupščine
Slovenica, d.d., Ljubljana,

ki bo 29. 8. 2000 ob 9. uri v 5. nad-
stropju poslovne stavbe, Celovška cesta
206 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep: za predsednika
10. redne skupščine se izvoli Matjaža Gan-
tarja, za preštevalki glasov Spomenko Slu-
ganovič in Tatjano Jeglič.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Jože Dernovšek.

2. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revidiranje računovodskih izkazov za leto
2000.

Nadzorni svet predlaga, da se sprejme
naslednji sklep: za izvajalca revidiranja ra-
čunovodskih izkazov družbe za leto 2000
se imenuje revizijsko družbo Revidis, d.o.o.,
Ljubljana.

3. Sprejem sprememb statuta delniške
družbe Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep:

I. V 48. členu statuta se v celoti črta
drugi odstavek in se nadomesti z besedi-
lom: “Uprava družbe ima predsednika ter
najmanj enega in največ štiri člane. Število
članov uprave družbe in njihova delovna po-
dročja določi nadzorni svet družbe s poseb-
nim sklepom.”.

II. V 49. členu se v celoti črta prvi odsta-
vek in se nadomesti z besedilom: “Pred-
sednika uprave in člane uprave imenuje nad-
zorni svet največ za dobo 5 let, z možnostjo
neomejenega ponovnega imenovanja.”.

III. V celoti se črta 50. člen statuta in se
nadomesti z besedilom: “Za predsednika ali
člana uprave je lahko imenovana oseba, ki
izpolnjuje z zakoni predpisane pogoje.”.

IV. V celoti se črta 51. člen statuta in se
nadomesti z besedilom: “Družbo zastopa
in predstavlja predsednik uprave skupaj s
članom uprave, pooblaščenim za opravlja-
nje poslov, ki mu jih s posebnim sklepom
naloži in ga za njih pooblasti nadzorni svet
družb. Predsednik uprave lahko določi čla-
na uprave, ki ga nadomešča v njegovi od-
sotnosti.”.

V. V 54. členu statuta se črta drugi od-
stavek in se nadomesti z besedilom: “Če
nadzorni svet odpokliče predsednika upra-

ve ali člana uprave brez upravičenega razlo-
ga, ima odpoklicani pravico do odpravnine
v višini 6-kratne njegove zadnje mesečne
plače.”.

4. Prenehanje mandata članov nadzor-
nega sveta.

Nadzorni svet predlaga, da se sprejme
naslednji sklep: skupščina se seznani, da z
dnem 22. 12. 2000 zaradi poteka imeno-
vanja preneha mandat članom nadzornega
sveta – predstavnikom kapitala: Matjaž Gan-
tar, Tomaž Sila, Leopold Frelih, Sergej Rac-
man, Martin Nose in mag. Franc Počivav-
šek.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga, da se sprejme

naslednji sklep: z dnem 23. 12. 2000 se
izvoli za čas 4 let naslednje člane nadzorne-
ga sveta – predstavniki kapitala: Matjaž Gan-
tar, Tomaž Sila, Leopold Frelih, SErgej Rac-
man, Martin Nose in mag. Franc Počivav-
šek.

6. Informacija o novih članih nadzorne-
ga sveta – predstavnikih delavcev.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep: skupščina se
seznani, da svet delavcev z dnem 22. 12.
2000 razrešuje dosedanje člane nadzorne-
ga sveta Silvano Miljavec, Aleša Miheliča
ter Williama Knapiča in z dnem 23. 12.
2000 za člane nadzornega sveta predstav-
nike delavcev za čas 4 let imenuje Silvano
Miljavec, Aleša Miheliča ter Williama Knapi-
ča.

7. Sejnina članov nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da

se sprejme naslednji sklep: članom nadzor-
nega sveta za njihovo delo pripada za ude-
ležbo na seji sejnina v višini 35.000 SIT,
predsedniku nadzornega sveta oziroma nje-
govemu namestniku pa za vsako sejo, ki jo
vodi, sejnina v višini 50.000 SIT.

Gradivo, o katerem sklepa skupščina,
bo vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ljubljani, Celovška 206, soba
105A, vsak delovni dan med 8. in 9. uro.

Delničarji lahko sporočijo svoje morebit-
ne nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda, v sedmih dneh od ob-
jave sklica zasedanja skupščine. Predlogi
morajo biti pismeni, obrazloženi in posredo-
vani upravi družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so najmanj pet dni pred zasedanjem
skupščine evidentirani v delniški knjigi. Pra-
vico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi
zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svo-
jo udeležbo pisno prijavijo družbi, tako da
družba prejme prijavo najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine. Kolikor se zaseda-
nja skupščine udeleži pooblaščenec, mora
predložiti družbi pooblastilo v pisni obliki,
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne. Pooblastilo se hrani v družbi.

Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarjem en glas.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 10. uri na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Slovenica, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Ob-32767
Na podlagi 7.5. točke statuta delniške

družbe IUV-Industrija usnja Vrhnika, Tržaška
cesta 31, v skladu z določbo 283 člena
zakona o gospodarskih družbah uprava
družbe sklicuje

4. skupščino
družbe IUV – Industrija usnja Vrhnika,

d.d.,
ki bo 30. avgusta 2000 ob 12. uri na

sedežu družbe na Vrhniki, Tržaška cesta
32.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje delovnih organov
skupščine.

Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina za predsednika imenuje Marolt
Antona, za preštevalce glasov pa: Magdo
Metelko, Tatjano Kovač, Andreja Seligerja.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Nada Kumar.

2. Poročilo o poslovanju IUV d.d. za leto
1999 z računovodskimi izkazi, mnenje nad-
zornega sveta in mnenje revizorske hiše
Ernst & Young.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: na pred-
log uprave ter ob pozitivnem mnenju nad-
zornega sveta skupščina sprejema poslov-
no poročilo za leto 1999.

3. Pokrivanje izgube iz preteklih let in iz
leta 1999 v breme revalorizacijskega po-
pravka delniškega kapitala.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: izguba
IUV d.d. iz preteklih let, vključno z revalori-
zacijo v višini 2.720,638.448 SIT in izguba
iz leta 1999 v višini 648,361.467,10 SIT
se na dan 31. 12. 1999 pokrije v breme
revalorizacijskega popravka kapitala, tako
da ostane še nepokrita izguba iz leta 1999
v višini 1.224,223.117 SIT.

4. Sprejem sprememb statuta IUV d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da

skupščina sprejme predlog sprememb sta-
tuta IUV d.d.

5. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga, da skupščina

sprejme naslednji sklep: na predlog nad-
zornega sveta skupščina za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov družbe za leto 2000
imenuje revizijsko družbo Deloitte & Touc-
he.

6. Obravnava in sprejem sklepa o dolo-
čitvi sejnine za člane nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: določi
se sejnina, ki pripada članom nadzornega
sveta za udeležbo na seji v naslednji višini:

– predsedniku nadzornega sveta pripa-
da sejnina v bruto znesku 60.000 SIT;

– drugim članom nadzornega sveta pri-
pada sejnina v bruto znesku 40.000 SIT.

Vpogled v gradivo
Letno poročilo za poslovno leto 1999 z

mnenjem nadzornega sveta, mnenjem revi-
zorja in besedilo predlaganih sprememb in
dopolnitev statuta IUV d.d. so delničarjem
na vpogled na sedežu družbe na Vrhniki,
Tržaška c. 31, v tajništvu uprave družbe,
vsak delavnik od 10. do 12. ure od dneva
objave tega sklica dalje do dneva zasedanja
skupščine.
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Udeležba in glasovalna pravica
Delničarji lahko pravice iz delnic uresni-

čujejo neposredno na skupščini ali preko
pooblaščencev.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupš-
čine pisno prijavili svojo udeležbo na sede-
žu uprave družbe in so vpisani v delniško
knjigo po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.

Sklepi pod 1., 2., 3., 5., in 6. točko
dnevnega reda se sprejemajo z večino od-
danih glasov, sklep pod 4. točko se spreje-
me ločeno in sicer najmanj s tremi četrtina-
mi pri sklepanju zastopanega kapitala.

Prevzem glasovalnih lističev
Pozivamo delničarje, pooblaščence in

zastopnike, da vsaj pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine v sprejemnem prosto-
ru skupščine potrdijo svojo prisotnost ter z
osebno izkaznico ali drugim ustreznim iden-
tifikacijskim dokumentom prevzamejo gla-
sovalne lističe.

Sklepčnost skupščine
Skupščina veljavno odloča, če je prisot-

nih več kot petnajst odstotkov glasov. Če
skupščina ob času sklica ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje z istim dnevnim re-
dom istega dne ob 13. uri na istem mestu.
Na ponovljenem zasedanju bo skupščina
družbe veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

IUV d.d.
uprava

Mag. Izidor Derganc, univ. dipl. inž.

Št. 11/7 Ob-32769
Na podlagi 274. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 38. člena statuta družbe
Snežnik, podjetje za proizvodnjo in storitve
d.d. Kočevska Reka, Kočevska Reka, nad-
zorni svet družbe sklicuje

4. sejo skupščine družbe
Snežnik, podjetje za proizvodnjo in

storitve d.d., Kočevska Reka, Kočevska
Reka 40,

ki bo dne 31. 8. 2000 ob 13. uri v po-
slovnih prostorih družbe v Kočevski Reki
40, Kočevska Reka.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa:
– Za predsedujočega skupščine se iz-

voli Ljuba Klepca.
– V verifikacijsko komisijo se izvolijo:

– Andrej Puž – kot predsedujoči ter
– Irena Troha in Olga Jonke – kot

preštevalki glasov.
– Seji prisostvuje vabljena notarka mag.

Nina Češarek.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za leto 1999 z mnenjem revizorja
Predlog sklepa: skupščina sprejme let-

no poročilo družbe za leto 1999 z mnenjem
revizorja v predloženem besedilu.

3. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube

Predlog sklepa: zaradi zagotavljanja ka-
pitalske ustreznosti družbe se izguba v viši-
ni 353,774.839,83 SIT, ki sestoji iz revalo-
rizirane izgube iz let 1994, 1995, 1996,

1997 in 1998 v višini 164,119.754,83 SIT
in izgube leta 1999 v višini 189,655.085
SIT, pokrije na naslednji način:

– 1,054.679,78 SIT se pokrije v breme
nerazporejenega dobička iz leta 1993,

– 810.849,70 SIT se pokrije v breme
revalorizacije nerazporejenega dobička iz le-
ta 1993,

– 262,716.618,30 SIT se pokrije v bre-
me revalorizacijskega popravka rezerv druž-
be,

– 89,192.692,05 SIT se pokrije v bre-
me rezerv družbe, tako, da kapital družbe
znaša 1.351,099.806,55 SIT, od tega
osnovni kapital družbe 559,596.000 SIT,
revalorizacijski popravek osnovnega kapita-
la 656,892.498,60 SIT in rezerve družbe
134,611.307,95 SIT .

Pokrivanje izgube družbe se v skladu z
zakonom o finančnem poslovanju podjetij
knjiži na dan 1. 1. 2000.

4. Razrešitev članice nadzornega sveta
in imenovanje nadomestnega člana nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: zaradi podane odsto-
pne izjave se razreši dosedanjo članico nad-
zornega sveta Branko Neffat.

Za nadomestnega člana nadzornega sve-
ta se namesto Branke Neffat imenuje Franc
But.

5. Obravnava in sprejem predloga nad-
zornega sveta o imenovanju revizorja za po-
slovno leto 2000.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2000 družbo Plus
Revizija, d.o.o., Ljubljana, Bežigrad 1.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej

razpravljajo in glasujejo delničarji, zastopni-
ki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno, v skladu s predpisi in dostavljeno
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bo-
do na dan 28. 8. 2000 vpisani v Central-
nem registru vrednostnih papirjev pri KDD
in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko s pripisom “za skupščino” dostavijo
družbi najkasneje tri dni pred sejo skupšči-
ne. Zadnji dan za oddajo prijave je 28. 8.
2000.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sejni sobi in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisot-
nost na skupščini.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim identifikacijskim do-
kumentom, pooblaščenci pa s pisnim poo-
blastilom.

Način glasovanja
Glasuje se javno, z glasovnicami, ose-

bno ali po pooblaščencu.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be v Kočevski Reki 40, v tajništvu uprave,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Predlogi delničarjev:
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

predloge k posameznim točkam dnevnega

reda ali predloge glede dnevnega reda, za
katere želijo, da so o njih pravočasno sez-
nanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skup-

ščina ne bo sklepčna, nastopi polurni od-
mor, po katerem se skupščina vnovič zač-
ne. V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na število zastopanega kapitala.

Snežnik, d.d., Kočevska Reka
predsednica nadzornega sveta

mag. Lucija Gregorčič

Ob-32770
Na podlagi 14. člena statuta družbe No-

votehna, trgovina in storitve, d.d., Kočevar-
jeva 7, Novo mesto, začasna uprava družbe
vabi delničarje na

3. sejo skupščine
družbe Novotehna, trgovina in storitve,

d.d., Kočevarjeva 7, Novo mesto,
ki bo v četrtek 31. 8. 2000 ob 13. uri v

sejni sobi uprave na Kočevarjevi 7 v Novem
mestu.

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 Brigito Primažič. Skupščini bo
prisostvovala notarka Marta Malič.

3. Letno poročilo o poslovanju družbe v
letu 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupšči-
na sprejme letno poročilo družbe za leto
1999 v predlaganem besedilu.

4. Delitev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejme

sklep, da se z ugotovljenim dobičkom iz
leta 1999 pokriva revalorizirana izguba iz
preteklih let.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2000 imenuje revizijska hiša Pricewa-
terhouseCoopers, d.d. Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupš-
čine prijavili svojo udeležbo na sedežu druž-
be na Kočevarjevi 7 v Novem mestu in so
vpisani v delniško knjigo na dan seje skupš-
čine.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu direktorja vsak 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 uro kasneje. V tem primeru je
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skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Novotehna, trgovina in storitve, d.d.
uprava

Ob-32772
Na podlagi točke C. 3. statuta delniške

družbe GEP Tika Trbovlje d.d. z dne 28.
10.1998, sklicuje uprava družbe

4. zasedanje skupščine
delniške družbe GEP Tika Trbovlje d.d.,

ki bo dne 29. 8. 2000 ob 16. uri na
sedežu družbe, Cesta Tončke Čeč 44 v
Trbovljah.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: potrdijo se predlagani
organi skupščine.

2. Potrditev predlaganega dnevnega re-
da skupščine.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red skupščine.

3. Obravnava poslovnega poročila upra-
ve družbe z revidiranimi računovodskimi iz-
kazi družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo uprave družbe z revidiranimi računo-
vodskimi izkazi družbe za leto 1999.

4. Obravnava poročila uprave družbe o
uvedenem postopku prisilne poravnave nad
družbo, z obravnavo in sprejemom predlo-
ga načrta finančne reorganizacije družbe
GEP TIKA Trbovlje, d.d. z dne junij 2000.

Predlog sklepov:
– sprejme se poročilo uprave družbe o

uvedenem postopku prisilne poravnave,
– sprejme se predlog načrta finančne

reorganizacije družbe GEP TIKA Trbovlje,
d.d. z dne julij 2000 v predloženi vsebini,
vključno z vsemi posebnimi prilogami,

– revidirano obračunsko bilanco sta-
nja, po stanju na dan 31. 3. 2000, to je ob
koncu zadnjega trimesečja pred iztekom ro-
ka za vložitev načrta finančne reorganizacije
družbe,

– revidirano predračunsko bilanco
stanja, po stanju na dan 31. 3. 2000, to je
ob koncu zadnjega trimesečja pred iztekom
roka za vložitev načrta finančne reorganiza-
cije družbe,

– revidiranim izkazom uspeha in fi-
nančnih tokov za zadnje poslovno leto in za
obdobje po stanju na dan 31. 3. 2000, to je
do datuma zadnje bilance stanja,

– predračunskim izkazom finančnih in
denarnih tokov za obdobje na katero se
nanaša prisilna poravnava, to je do izteka
roka za izplačilo vseh terjatev na katere se
nanaša prisilna poravnava in

– predloženimi izvedbenimi sklepi za
pokrivanje izgube in povečanje osnovnega
kapitala družbe, vse po stanju na dan 31. 3.
2000.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev statu-
ta družbe, povezanih s sprejemom načrta fi-
nančne reorganizacije družbe, ki se nanašajo
na povečanje osnovnega kapitala družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta druž-
be.

6. Določitev revizorja družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: za poslovno leto 2000
se za revizorja družbe določi revizijska hiša
EPIS d.o.o. Podjetje za revizijo in ekonom-
sko, poslovno informacijsko svetovanje, Ce-
lje, Glavni trg 5.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be v Trbovljah, Cesta Tončke Čeč 44, vsak
delovni dan, sedem delovnih dni pred skli-
cem skupščine med 10. in 13. uro.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih imenskih delnic ali njihovi pooblaš-
čenci.

Pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da imajo delničarji delnice v
lasti vsaj 10 dni pred sejo skupščine in da v
istem roku deponirajo oziroma shranijo del-
nice oziroma potrdila iz registra nemateriali-
ziranih vrednostnih papirjev na sedežu druž-
be. Delnice oziroma potrdila morajo ostati
deponirana pri družbi do izteka skupščine.

Na skupščini imajo pravico glasovanja
samo tisti delničarji, ki upravi družbe vsaj tri
dni pred skupščino priglasijo svojo udelež-
bo na skupščini. Šteje se, da je priglasitev
pravočasna, če pisna priglasitev prispe na
sedež družbe tretji dan pred zasedanjem.
Rok treh dni se računa tako, da se dan
zasedanja skupščine ne všteva v ta rok. V
istem roku morajo biti pisna pooblastila za
udeležbo pooblaščencev delničarjev do-
stavljena družbi.

Če skupščina v prvem sklicu ne bo
sklepčna, nastopi enourni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovi. Skupščina bo v
drugem sklicu veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

GEP Tika Trbovlje, d.d.
uprava družbe

Ob-32778
Uprava družbe Toplice Dobrna, d.d., Do-

brna 50, Dobrna, sklicuje

5. redno letno skupščino
družbe Toplice Dobrna, d.d.,

ki bo v četrtek, dne 31. 8. 2000 ob 12.
uri, v dvorani Zdraviliškega doma – 1.nad-
stropje, Dobrna 54 , Dobrna.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Ugotovitev sklepčnosti in imenovanje

organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina je sklepčna

in lahko veljavno odloča ter imenuje organe
skupščine, predsednico Vanjo Strniša, pre-
števalca glasov Ireno Žagavec in Duška Pre-
sekarja ter notarja Marka Finka.

3. Letno poročilo za leto 1999 z revizij-
skim mnenjem in soglasjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo Toplic Dobrna d.d. za leto 1999.

4. Pokrivanje izgube za poslovno leto
1999 s soglasjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: izguba iz poslovnega le-
ta 1999 v višini 62,922.024 SIT se poravna
v breme prenesenega dobička iz prejšnjih
let v višini 37,208.866 SIT in v breme reva-
lorizacijskega popravka tega dobička v viši-
ni 5,575.208 SIT. Preostala razlika v zne-
sku 20,137.977 SIT se poravna v višini
10,068.988,50 SIT v breme rezerv in zne-
sek 10,068.988,50 SIT v breme revalori-
zacijskega popravka.

5. Sprememba statuta Toplic Dobrna
d.d.

Predlog sklepa: sprejme se sprememba
statuta Toplic Dobrna d.d. in čistopis statu-
ta.

6. Razrešitev članov nadzornega sveta
Toplic Dobrna d.d.

Predlog sklepa: na podlagi odstopnih iz-
jav se z dnem 31. 8. 2000 razreši člane
nadzornega sveta Benedikta Podergajsa,
Bojana Šrota, Petra Vriska, Vladimirja To-
plerja, Alojza Flacka in Danico Jezovšek –
Korent pred potekom mandata.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta To-
plic Dobrna d.d.

Predlog sklepa: v nadzorni svet Toplic
Dobrna d.d. se izvolijo Danica Jezovšek-Ko-
rent, Darja Pavlina in Jože Horvat.

8. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: imenuje se revizijsko hi-

šo Abeceda Celje za revizijo poslovnega
leta 2000.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Najkasneje 10 dni pred sejo skupš-
čine se pri družbi shrani pooblastilo.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico imajo vsi tisti, ki so vpisani v
delniško knjigo pri KDD, d.d., Ljubljana na
dan 16. 8. 2000. Skupščine se lahko ude-
ležijo vsi tisti delničarji, njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki pisno prijavo osebno ali s
priporočeno pošiljko dostavijo družbi najka-
sneje tri dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
30 minut pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be vsak delovni dan pri Presekarju med 11.
in 13. uro.

Nasprotni predlogi delničarjev so lahko
le pisni, obrazloženi in vloženi v sedmih
dneh po objavi tega sklica na sedežu druž-
be.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje na istem
mestu 30 minut kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Toplice Dobrna, d.d., Dobrna
uprava

Darko Urbancl, univ. dipl. inž.

Ob-32812
Na podlagi 7. člena statuta delniške druž-

be Ljubečna Celje, d.d., Ljubečna, Koc-
bekova cesta 30, Škofja vas, uprava skli-
cuje

skupščino,
ki bo v četrtek, 31. 8. 2000 ob 11. uri v

dvorani krajevne skupnosti Ljubečna, Koc-
bekova 45, Ljubečna, Škofja vas, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: izvoli se pred-
sednik skupščine, dva preštevalca glasov in
ugotovitev sklepčnosti skupščine.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
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2. Sprejem letnega poročila za leto1999
z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa uprave: sprejme se letno
poročilo družbe za leto1999 po predlogu
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta ter mnenjem revizijske družbe za
leto 1999.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka iz poslovanja za leto1999.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: dobiček iz leta
1999 v višini 7,591.512,54 SIT, ostane
nerazporejen.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizijo poslovnega leta 2000 se imenuje revi-
zijsko hišo PricewaterhouseCoopers iz Ljub-
ljane.

5. Seznanitev skupščine o zamenjavi čla-
nov nadzornega sveta s strani sveta delav-
cev.

Skupščina se seznani o zamenjavi dveh
članov nadzornega sveta s strani predstav-
nikov delavcev.

Gradivo, o katerem odloča skupščina, je
na vpogled na sedežu družbe vsak delovnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v 7 dneh
po objavi tega sklica na sedežu družbe.
Uprava in nadzorni svet bosta o predlogih
sprejela svoja stališča najkasneje 12 dni po
sklicu skupščine in obvestila delničarje z
objavo v Uradnem listu RS.

Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi na
dan 31. 7. 2000.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
navadnih delnic oznake A, B, C, D in G,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo
na skupščini.

Člani uprave in nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji in ne glede na predhodno pisno prija-
vo.

Glasuje se osebno oziroma po pooblaš-
čencu ali zastopniku na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar ob vstopu na skupšči-
no.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 12. uri v
istem prostoru.

Po ponovnem sklicu bo skupščina ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Ljubečna Celje, d.d.,
uprava

Št. 000634 Ob-32813

Na podlagi 37. člena statuta družbe To-
varne kovčkov in usnjenih izdelkov Toko-Li-
ne, d.d., Slamnikarska 1, Domžale in 283.
člana zakona o gospodarskih družbah (Ur.
l. RS, št. 30/93), sklicuje uprava družbe

3. redno skupščino
družbe Toko-Line, d.d.,

ki bo dne 29. avgusta 2000 ob 13. uri v
poslovnih prostorih družbe v Lukovici pri
Domžalah 84.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: za predsednika skupš-
čine se izvoli Davorin Gregorič, imenuje se
verifikacijsko komisijo v sestavi: Helena Za-
bret, Aleš Dimec, Ljudmila Černigoj, za no-
tarko se imenuje Majda Lokošek.

2. Poročilo o poslovanju Toko-Line, d.d.,
za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe za leto 1999 po
predlogu uprave s pozitivnim mnenjem nad-
zornega sveta in pooblaščenega revizorja.

3. Razbremenitev odgovornosti uprave
in članov nadzornega sveta za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: skupščina izdaja članom
uprave in članom nadzornega sveta razbre-
menitev odgovornosti za poslovno leto
1999.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: družba oblikuje iz pre-

sežkov rezerv nad obveznimi rezervami
sklad lastnih delnic do višine 10% vrednosti
osnovnega kapitala družbe.

5. Sprejem sklepa o kritju izgube.
Predlog sklepa: sprejme se predlog

uprave o pokrivanju izgube iz leta 1999 v
višini 104,067.434,98 SIT v sorazmernem
delu:

– iz rezerv: 34,113.305,18 SIT,
– iz oblikovanja popravka rezerv:

69,954.129,80 SIT.
6. Obravnava in sprejem statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta družbe in čistopis
statuta v predloženi obliki.

7. Imenovanje revizijske hiše za revidira-
nje računovodskih izkazov.

Predlog sklepa: za revidiranje poslova-
nja družbe za leto 2000 se imenuje revizor-
sko hišo Abeceda Ptuj.

8. Obvestilo o razrešitvi in izvolitvi člana
nadzornega sveta predstavnika delavcev.

Z dnem zasedanja skupščine se razreši
članica nadzornega sveta Jožica Orehek.
Za novega člana se imenuje Janez Volf.

Gradivo za sejo skupščine je na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe v Lukovi-
ci pri Domžalah 84, vsak delovnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno na dan zasedanja skupšči-
ne.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji
ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu uprave pisno prijavijo
svojo udeležbo.

Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem zaradi vzposta-

vitive evidenc in morebitnega prevzema gla-
sovnic.

Če v prvem sklicu skupščina ne bo sklep-
ča, bo ponovno seja istega dne z enakim
dnevnim redom eno uro kasneje, ne glede
na število prisotnih glasov.

Toko-Line, d.d.,
uprava

Ob-32814
Na podlagi 7.5 člena statuta družbe Do-

mus-center za dom, ustvarjalnost, svetova-
nje, d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 17,
sklicuje uprava

4. redno skupščino
Domus-center, d.d.,

ki bo dne 29. avgusta 2000 ob 9. uri v
poslovnih prostorih Toko-Line, d.d., Lukovi-
ca pri Domžalah 84.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: za predsednika skupš-
čine se izvoli Barbara Cerle, za preštevalca
glasov Ljudmila Černigoj, za notarko se ime-
nuje Majda Lokošek.

2. Poročilo o poslovanju Domus-center,
d.d., za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe za leto 1999 po
predlogu uprave s pozitivnim mnenjem nad-
zornega sveta, s predlogom, da izguba iz
poslovanja leta 1999 ostane kot nekrita iz-
guba.

3. Razbremenitev odgovornosti uprave
in članov nadzornega sveta za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: skupščina izdaja članom
uprave in članom nadzornega sveta razbre-
menitev odgovornosti za poslovno leto
1999.

4. Poslovna usmeritev za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se poslovna us-

meritev za leto 2000 v predlagani obliki.
5. Zmanjšanje dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: družba bo opravljala

predlagane dejavnosti, vse ostale, že regi-
strirane dejavnosti, se izbrišejo iz sodnega
registra.

6. Zmanjšanje kapitala.
Predlog sklepa: razveljavi se sklep, spre-

jet na seji izredne skupščine dne 14. 12.
1998 o zmanjšanju kapitala družbe.

7. Obravnava in sprejem novega statuta
družbe.

Predlog sklepa: sprejme se statut druž-
be v predloženi obliki.

8. Obvestilo o izvolitvi člana nadzornega
sveta predstavnika delavcev.

Z dnem zasedanja skupščine se imenuje
v nadzorni svet kot predstavnica delavcev
Lea Šetina, dipl. ek.

9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za sejo skupščine je na voljo v

tajništvu družbe Toko-Line v Lukovici pri
Domžalah 84, tel. 061/735-007, vsak de-
lovnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno na dan
zasedanja skupščine.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji
ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu Toko-Line, d.d., v Lu-
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kovici pri Domžalah 84, pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem zaradi vzposta-
vitive evidenc in morebitnega prevzema gla-
sovnic.

Če v prvem sklicu skupščina ne bo sklep-
čna, bo ponovno seja istega dne z enakim
dnevnim redom pol ure kasneje, ne glede
na število prisotnih glasov.

Domus-center, d.d.,
uprava

Št. 23-07/2000 Ob-32964
Na podlagi 7.5. točke statuta družbe

Gozdno gospodarstvo Celje, d.d., Ljubljan-
ska 37, Celje, začasna uprava družbe vabi
delničarje na

1. sejo skupščine
družbe GG Celje, d.d.,

ki bo v četrtek, dne 29. 8. 2000 ob 10.
uri v dvorani Avto-moto društva Šlander v
Celju, Ljubljanska c. 37 (poleg hotela Merx).

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
za predsednika skupščine imenuje Danico
Klemenc, za preštevalca glasov pa Jožico
Sevnšek in Ireno Jamšek. Skupščini bo pri-
sostvoval vabljeni notar.

3. Sprejem poslovnika o delu skupšči-
ne.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme poslovnik o delu skupščine v pred-
laganem besedilu.

4. Obravnava in sprejem na znanje poro-
čila o poteku lastninskega preoblikovanja
podjetja.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
na znanje sprejme poročilo o poteku last-
ninskega preoblikovanja podjetja.

5. Obravnava in sprejem na znanje infor-
macije o poslovanju družbe v obdobju od
1993 do 1998.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
na znanje sprejme informacija o poslovanju
družbe v obdobju od 1993 do 1998.

6. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube oziroma delitvi dobička za ob-
dobje od 1993 do 1998.

Predlog sklepa:
Na predlog začasne uprave in začasne-

ga nadzornega sveta se:
– dobiček iz leta 1995, revaloriziran do

konca leta 1999, v znesku 13,053.000 SIT,
ostane nerazporejen,

– dobiček iz leta 1996, revaloriziran do
konca leta 1999, v znesku 7,809.000 SIT,
ostane nerazporejen,

– dobiček iz leta 1998, revaloriziran do
konca leta 1999, v znesku 3,245.044,35
SIT, ostane nerazporejen,

– izguba iz leta 1993, revalorizirana v
skupnem znesku 49,803.675 SIT, se po-
krije iz rezerv in revalorizacijskega popravka
rezerv,

– del izgube iz leta 1997, revalorizirane
do 31. 12. 1999, v znesku 7,346.000 SIT,

se pokrije na dan 1. 1. 2000 iz dobička leta
1994 revaloriziranega do konca leta 1999,

– del izgube iz leta 1997, revalorizirane
do 31. 12. 1999, v znesku 17,387.000
SIT ostane nepokrita.

7. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme revi-
dirano letno poročilo družbe za leto 1999.

8. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep,
da ostane izguba iz leta 1999 v višini
17,298.000 SIT nepokrita.

9. Imenovanje revizorja za poslovni leti
1999 in 2000.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovni leti 1999 in 2000 imenuje revizij-
ska družba Revidicom, d.o.o., Grizoldova
5, Maribor.

10. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta – predstavnikov delničarjev ter sezna-
nitev s članom nadzornega sveta, ki ga je
izvolil svet delavcev.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se razrešijo člani začas-
nega nadzornega sveta. Izvolita se nasled-
nja člana nadzornega sveta – predstavnika
delničarjev: Gradišar Dušan, Kočar Matilda.

Skupščina se seznani z izvolitvijo člana
nadzornega sveta kot predstavnika delav-
cev. Mandat članov nadzornega sveta zač-
ne teči s 1. 9. 2000.

11. Določitev sejnine članom nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se določi
sejnina v višini 30.000 SIT neto za predsed-
nika nadzornega sveta in v višini 25.000 SIT
neto za člana nadzornega sveta.

12. 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 tri dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo na sede-
žu družbe in so vpisani v centralnem regi-
stru pri KDD, po stanju na zadnji dan prijave
na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu uprave vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi v sedmih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ni sklepčna, se ponovno sestane pol
ure kasneje. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.

Gozdno gospodarstvo Celje, d.d.
začasna uprava

Ob-32965
Na podlagi 22. člena statuta družbe Gra-

dis TEO, tehnične, ekonomske in organiza-
cijske storitve, d.d., Ljubljana, uprava druž-
be, vabi delničarje na

4. sejo skupščine
družbe Gradis TEO, d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo 30. 8. 2000 ob 15. uri v

veliki sejni sobi (IV. nadstropje – terasa) na
sedežu družbe, na Šmartinski c. 134/a v
Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli Drago Trbanc, za preštevalca
glasov se izvolita Nada Rebernik in Mojca
Lazar, skupščini prisostvuje notarka Marina
Ružič Tratnik.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupšči-
na sprejme letno poročilo za leto 1999.

3. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta ostane
čisti dobiček za leto 1999 v višini
1,683.446,69 SIT nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2000 imenuje Podboršek revizijska
družba, k.d., Ljubljana.

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 pooblaščenci in zastopni-
ki, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupš-
čine prijavili svojo udeležbo na sedežu upra-
ve družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Andreji Kamin, in sicer vsak delovni dan od
9. do 14. ure, od 31. 7. 2000 dalje. Delni-
čarje prosimo, da morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda sporočijo pisno upravi v sedmih 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, ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Gradis TEO, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-32841
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe IMP Klima Montaža, d.d., Ljubljana
vabi uprava družbe delničarje na

3. sejo skupščine
družbe IMP Klima montaža d.d.,

ki bo v torek, 29. 8. 2000, s pričetkom
ob 10. uri v dvorani Upravne enote VIČ, Trg
mladinskih delovnih brigad 7, v Ljubljani.
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Predlog dnevnega reda
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: imenuje se organe skupščine:

Za predsednika skupščine se imenuje
Matjaža Logarja,

Za preštevalca glasov se imenuje Jožeta
Bajuka in Jasminoa Marjanovič.

Skupščina se seznani s prisotnostjo no-
tarja Marjana Kotarja, dipl. jur.”

II. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: sprejme se letno
poročilo za poslovno leto 1999.

III. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep o pokrivanju izgube v nasled-
njem besedilu: izguba iz poslovnega leta
1999 v višini 116,051.702 SIT ostane ne-
razporejena.

IV. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se sprejme naslednji sklep: za revizor-
ja družbe za poslovno leto 2000 se imenuje
revizijska družba ITEO – Abeceda d.o.o.,
revizijska družba.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in uresni-

čevanja glasovalne pravice imajo tisti delni-
čarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe in so vpisani v delniški knjigi
pri KDD po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.

Pooblastilo mora biti pisno, pripravljeno
in izpolnjeno skladno z ZOR, ZGD oziroma
ZPre in ves čas trajanja pooblastilnega raz-
merja shranjeno na sedežu družbe.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane eno uro po predvidenem prvotnem
sklicu. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.

IMP Klima montaža, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-32875
Uprava družbe Cimos International Av-

tomobilska industrija d.d. Koper na pod-
lagi F.C. točke statuta in zakona o gospo-
darskih družbah sklicuje

4. redno skupščino družbe,
ki bo v sredo, 30. 8. 2000 ob 11. uri na

sedežu družbe v Kopru, Cesta Marežgan-
skega upora 2, Koper.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-
čina sklepčna. Izvoli se predsednika skupš-
čine¸ dva preštevalca glasov in notarja po
predlogu uprave.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999 z mnenjem nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se sprejme letno poročilo družbe za leto
1999 v predlaganem besedilu skupaj z revi-
zorjevim mnenjem.

3. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička ter pokrivanju izgube prete-
klih let.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep
o razporeditvi ugotovljenega dobička za le-
to 1999 ter pokrivanju izgube iz preteklih
let v predlaganem besedilu.

4. Sprejem sklepa o povečanju osnov-
nega kapitala družbe.

Predlog sklepa: skupščina delniške druž-
be na predlog uprave in nadzornega sveta
sprejme sklep o povečanju osnovnega ka-
pitala družbe skladno z doseženimi dogovo-
ri z upniki iz sklenjene prisilne poravnave
opr.št. St 15/98 z izključitvijo prednostne
pravice dosedanjih delničarjev do vpisa no-
vih delnic.

5. Sprejem sprememb statuta in statuta
delniške družbe v integralni obliki.

Predlog sklepa: skupščina delniške druž-
be na predlog uprave in s pozitivnim mne-
njem nadzornega sveta sprejema spremem-
be statuta delniške družbe ter v skladu z
njimi integralni tekst statuta v predloženem
besedilu.

Za podpis prečiščenega besedila statu-
ta skupščina pooblašča predsednika današ-
nje skupščine.

6. Obravnava in sprejem poročila nad-
zornega sveta o njegovem delu.

Predlog sklepa: skupščina delniške druž-
be sprejema poročilo nadzornega sveta o
njegovem delu.

7. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta družbe.

Predlog sklepa: skupščina delniške druž-
be, na predlog nadzornega sveta, ugotav-
lja, da dosedanjim članom nadzornega sve-
ta preneha funkcija in izvoli nove člane nad-
zornega sveta, ki zastopajo interese delni-
čarjev.

8. Določitev sejnine in drugih potrebnih
stroškov članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina delniške druž-
be določi sejnino in povračilo drugih po-
trebnih stroškov predsednika in članov nad-
zornega sveta za udeležbo na posamezni
seji, po predlogu uprave.

9. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina delniške druž-

be imenuje za revizorja za poslovno leto
2000 revizijsko družbo po predlogu nad-
zornega sveta.

10. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino družbe s predlogi

sklepov in predlaganimi spremembami sta-
tuta družbe in čistopis statuta družbe je del-
ničarjem na vpogled v sekretariatu družbe,
na sedežu družbe Cimos International d.d.
v Kopru, Cesta Marežganskega upora 2,
vsak delovni dan med 8. in 12. uro, od
dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi zakoniti zastop-
niki in pooblaščenci, ki svojo udeležbo na

skupščini pisno prijavijo družbi vsaj 3 delov-
ne dni pred zasedanjem skupščine. Poob-
laščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti
pooblastilo za glasovanje.

Udeležence prosimo, da se ob prihodu
na skupščino, vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico in s podpi-
som potrdijo svojo prisotnost na skupščini
ter prevzamejo glasovalne lističe.

Če skupščina družbe ob sklicanem času
ne bo sklepčna, bo seja skupščine ob 12.
uri istega dne, ko bo skupščina veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Cimos International d.d.
predsednik uprave

Franc Krašovec

Ob-32876
Na podlagi določil 14. in 15. člena sta-

tuta delniške družbe Kristal Maribor, d.d. in
v skladu z določbami zakona o gospodar-
skih družbah sklicujem

IV. sejo skupščine
delniške družbe Kristal Maribor, d.d.,

ki bo v četrtek, 31. avgusta 2000, na
sedežu družbe Stritarjeva ulica 24 v Mari-
boru s pričetkom ob 12. uri.

Predlog dnevnega reda in predlogi skle-
pov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti, sprejem dnevnega reda in izvoli-
tev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sedujočo skupščine imenuje Neveno Teo
Gorjup in izvoli verifikacijsko komisijo v se-
stavi: Klembas Andrej kot predsednik ter
Lorber Jožef in Polegek Milojka kot prešte-
valca glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stani-
slav Bohinc.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme revidirano letno poročilo druž-
be za leto 1999 v predloženem besedilu.
Sestavni del poročila je tudi pozitivno mne-
nje revizorja.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o pokrivanju izgube za leto 1999.

Predlog sklepa : na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da se izguba iz leta 1999 v
višini 220,470.000 SIT pokrije v višini
140,000.000 SIT iz revalorizacijskega po-
pravka kapitala, preostanek izgube v višini
80,470.000 SIT pa se pokrije v naslednjih
petih letih.

4. Obravnava in sprejem sklepa o pove-
čanju osnovnega kapitala družbe.

Predlog sklepa 4.1.: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta,
se sprejme sklep, da se osnovni kapital
družbe iz sedanjih 514,375.000 SIT pove-
ča na 674,375.000 SIT. Povečanje osnov-
nega kapitala se izvrši z izdajo 160.000
navadnih imenskih delnic z nominalno vred-
nostjo 1.000 SIT. Prodajna cena ene delni-
ce v postopku povečanja kapitala znaša
1.000 SIT.

Skupna vrednost celotne izdaje delnic
po tem sklepu je 160,000.000 SIT. Emisij-
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ski znesek je enak nominalnemu znesku
delnic.

Predlog sklepa 4.2.: preostali dosedanji
delničarji se odpovedujejo prednostni pravi-
ci vpisa delnic v postopku povečanja kapita-
la iz sklepa št. 4.1. v korist dosedanjih del-
ničarjev :

– Družbe Micom – Handels und Beteili-
gungs GmbH, s sedežem Villacher Ring 11,
9020 Klagenfurt Austria,

– Družbe Imsa Impex s.r.l. s sedežem
Via Case Sparse 78, 34070 Savogna
d¨Isonzo Italia,

– Družbe Glasmik, steklo in steklarska
oprema d.o.o., s sedežem Cesta 25. junija
16, 5000 Nova Gorica,

Predlog sklepa 4.3.: povečanje osnov-
nega kapitala in vplačilo novih delnic se izvr-
ši s stvarnim vložkom terjatvami delničarjev,
ki imajo prednostno pravico do vplačila del-
nic v postopku povečanja osnovnega kapi-
tala in ki bodo delnice vplačali kot sledi:

– Družba Micom – Handels und Beteili-
gungs GmbH, s sedežem Villacher Ring 11,
9020 Klagenfurt Austria, bo vplačala
75.751 delnic v postopku povečanja os-
novnega kapitala s konverzijo svoje terjatve
do družbe v višini 75,751.000 SIT,

– Družba Imsa Impex s.r.l. s sedežem
Via Case Sparse 78, 34070 Savogna
d¨Isonzo Italia, bo vplačala 64.249 delnic v
postopku povečanja osnovnega kapitala s
konverzijo svoje terjatve do družbe v višini
64,249.000 SIT,

– Družba Glasmik, steklo in steklarska
oprema d.o.o., s sedežem Cesta 25. junija
16, 5000 Nova Gorica, bo vplačala 20.000
delnic v postopku povečanja osnovnega ka-
pitala z konverzijo svoje terjatve do družbe v
višini 20,000.000 SIT.

Vplačilo novo izdanih delnic bo izvršeno
najpozneje v roku 30 dni od dneva sprejetja
sklepa o povečanju osnovnega kapitala na
skupščini. Delnice nove izdaje po tem skle-
pu imajo enake lastnosti in dajejo imetniku
enake pravice kot delnice prve izdaje.

Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki z vpisom v centralni register nemate-
rializiranih vrednostnih papirjev pri KDD. Na-
log za vpis bo družba izdala najpozneje v
roku 15 dni po vpisu sklepa o povečanju
osnovnega kapitala v sodni register. Izdaja
delnic se objavi v Uradnem listu RS.

Za revizijo stvarnega vložka se pooblasti
revizijska hiša ITEO – Abeceda, Podjetje za
revizijo in sorodne dejavnosti d.o.o., Kotni-
kova 28, Ljubljana.

Predlog sklepa 4.4.: skupščina poob-
lašča nadzorni svet družbe, da po izvrše-
nem povečanju kapitala izvrši spremembo
statuta družbe v skladu s povečanjem os-
novnega kapitala in sicer v točki A tretjega
poglavja osnovni kapital.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
1999 imenuje ITEO – Abeceda, Podjetje za
revizijo in sorodne dejavnosti d.o.o., Kotni-
kova 28, Ljubljana.

6. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se

sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta
družbe, določene v predlogih sklepov št.
6.1 do 6.24.

7. Obravnava in sprejem spremembe
članov nadzornega sveta zaradi sprememb
statuta družbe.

Predlog sklepa: nadzorni svet na podla-
gi sprejetih sprememb statuta določenih v
sklepu 6.13. predlaga, da preneha z dnem
registracije sprememb statuta mandat do-
sedanjemu članu nadzornega sveta, pred-
stavniku delničarjev Zrinski Andreju, univ.
dipl. ekon. in enemu članu nadzornega sve-
ta predstavniku delavcev v skladu s spreje-
tim sklepom sveta delavcev.

Preostalim članom nadzornega sveta, ki
so bili imenovani na to funkcijo na izredni
seji skupščine 18. 1. 2000, se mandat na-
daljuje do izteka mandata v skladu s skle-
pom o imenovanju, ki je bil sprejet na tej
skupščini.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico uresničujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno pri-
javijo osebno ali priporočeno pošiljko do-
stavijo najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvo družbe v Mariboru, Stri-
tarjeva ul. 24.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na sezna-
mu prisotnih delničarjev potrdili svojo pri-
sotnost in prevzeli glasovnice za glasova-
nje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

in besedilom predloga sprememb in dopol-
nitev statuta je na vpogled delničarjem v
KSS pri Jožefu Lorberju, v Mariboru, Stritar-
jeva ul. 24, vsak delavnik od 10. do 12. ure
od dneva objave sklica skupščine do vključ-
no dneva zasedanja skupščine.

Kristal Maribor, d.d.
uprava – glavna direktorica

Olgica Ernecl, univ. dipl. ekon.

Ob-32877
Uprava Hermes SoftLab d.d. na podlagi

283. člena ZGD in XXXIII. člena statuta skli-
cuje

skupščino delničarjev
Hermes SoftLab programska oprema

d.d.,
ki bo 6. 9. 2000 ob 10. uri v prostorih

Hermes Softlab d.d. na Litijski 51 v Ljublja-
ni v sobi št. 20, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se imenu-
je Rudija Brica.

Za nadzornika glasovanj se izvoli Car-
men Junež-Kuzman in Nado Živkovič.

Za notarko se potrdi mag. Nino Češa-
rek.

2. Oblikovanje sklada lastnih delnic in
uporaba dobička iz leta 1997 in 1998.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sklep skuščine družbe z dne 20. 11.
1999 se nadomesti s sklepom, ki se glasi:

Družba oblikuje sklad za lastne delnice v
višini 36,376.726,40 SIT.

Za oblikovanje sklada lastnih delnic se
uporabi:

– dobiček iz leta 1997 v višini
30.195,66 SIT,

– revalorizacijski popravek dobička iz le-
ta 1997 v višini 2.264,67 SIT,

– dobiček iz leta 1998 v višini
36,344.266,07 SIT.

V skladu z določili statuta družbe Her-
mes SoftLab d.d. se ima pravico udeležiti
zasedanja skupščine delničar, ki ni v zamu-
di z vplačilom vpisanih delnic, pri čemer
lahko delničarja na zasedanju zastopa drug
delničar ali tretja oseba, pod pogojem, da
predloži pisno pooblastilo pred zasedanjem
skupščine.

Če skupščina sklicana ob napovedani
uri ne bo sklepčna, bo ponovitev zasedanja
skupščine delničarjev 30 min kasneje iste-
ga dne v istih prostorih. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala ne glede na od-
stotek zastopanega kapitala.

Hermes SoftLab, d.d.
Rudi Bric

predsednik uprave
in glavni izvršni direktor

Ob-32878
Na podlagi točke 7.3. in 7.5. statuta

delniške družbe TIB Petrol transport d.d.,
Ilirska Bistrica in v skladu z določbami zako-
na o gospodarskih družbah uprava sklicuje

4. sejo skupščine
delniške družbe TIB Petrol transport

d.d., Ilirska Bistrica,
ki bo v sredo, dne 30. 8. 2000 ob

12. uri v dvorani doma na Vidmu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsednika skupščine Danilo Grilj ter veri-
fikacijska komisija v sestavi Slavica Grlica,
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Anica Sedmak in Irena Bradelj. Seji prisos-
tvuje vabljena notarka mag. Nina Česarek.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila o poslovanju družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupšči-
na sprejme revidirano letno poročilo o po-
slovanju družbe za leto 1999 v predlože-
nem besedilu. Sestavni del poročila je tudi
pozitivno mnenje revizorja.

3. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube iz leta 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se v skla-
du z določili slovenskih računovodskih stan-
dardov izguba iz leta 1999 v znesku
79,132.000 SIT pokrije v obdobju nasled-
njih petih let.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2000 imenuje revizijska hiša Pod-
boršek, revizijska družba k.d. Ljubljana, Uli-
ca Gradnikove brigade.

5. Obravnava in sprejem predloga spre-
memb in dopolnitev statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta družbe
določene v predlogu sklepov št. 5.1 do
5.17.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so do
dneva skupščine evidentirani v delniški knji-
gi družbe.

Delničarje in pooblaščence prosimo, da
se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno
pošiljko najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi – direktorju družbe.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpi-
som na seznamu prisotnih delničarjev potr-
dili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda
se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pravnih oseb pa še z izpisom iz sodnega
registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v sedmih dneh po ob-
javi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne, v skladu z določili točke 7.7 statuta,
istega dne ob 14. uri z istim dnevnim re-
dom. V tem primeru bo skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

in s predlaganimi spremembami statuta
družbe je na vpogled delničarjem na sede-
žu družbe Šercerjeva 17, 6250 Ilirska Bis-

trica, v kadrovski službi družbe vsak delovni
dan med 10. in12. uro od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

TIB Petrol transport d.d.,
Ilirska Bistrica
uprava družbe

Št. 101/2000 Ob-32879
Na podlagi tretjega člena šestega po-

glavja statuta delniške družbe Goriški vo-
dovodi d.d., Nova Gorica, sklicujem

3. skupščino,
ki bo v Novi Gorici, na sedežu družbe,

Cesta 25. junija 1b, dne 6. 9. 2000 z za-
četkom ob 12. uri.

Predlog dnevnega reda
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: Za predsednika skupščine se imenuje
Slavka Murovec; za preštevalca glasov se
imenujeta Darja Rijavec in Miran Keber.
Skupščini bo prisostvovala notarka Eva Lu-
čovnik.

2. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se sprejme naslednji sklep: Za revi-
zorja družbe za poslovno leto 2000 se ime-
nuje revizijska družba EOS Revizija d.o.o.,
Družba za revidiranje, Ljubljana.

3. Sprejem revidiranega poročila o po-
slovanju v letu 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano poslovno poročilo druž-
be za leto 1999.

4. Razporeditev dobička iz leta 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta osta-
ne dobiček iz leta 1999 v višini
17,276.136,95 SIT nerazporejen.

5. Razporeditev dobička iz leta 1995.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se re-
valoriziran dobiček iz leta 1995, ki po sta-
nju na dan 31. 12. 1999 znaša
1,383.542,62 SIT, se razporedi v rezerve
družbe.

6. Informacija o poteku ustanovitve jav-
nega podjetja.

Udeležba na skupščini in glasovanje:
pravico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki pisno prijavo
za udeležbo na skupščini oddajo osebno ali
s priporočeno pošiljko najmanj 3 dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave
družbe.

Delovno gradivo bo na vpogled vsak de-
lovni dan v tajništvu družbe od 10. do 12.
ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v sedmih dneh po ob-
javi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti pisni in obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala ob 13. uri z

istim dnevnim redom in v istih prostorih. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne gle-
de na število zastopanega kapitala.

Goriški vodovodi, d.d., Nova Gorica
Franjo Batagelj

direktor

Ob-32880
Na podlagi 7. točke statuta družbe Me-

tropol Group d.d. hoteli in turizem, Obala
77, Portorož, uprava družbe sklicuje

2. sejo skupščine
družbe Metropol Group d.d.,

ki bo v četrtek 31. 8. 2000 ob uri 13.30
v Metropol Buisiness Centru v Grand Hote-
lu Metropol.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine ter izvolitev pred-

sednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlogi sklepov:
1. Za predsednika skupščine se imenu-

je Igor Debernardi.
2. Za preštevalca glasov se imenujeta

Milena Štajdohar in Tina Milinovič.
3. Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Mojca Tavčar – Pasar.
2. Seznanitev s otvoritveno bilanco po

pripojitvi družbe Grand Invest d.d..
Predlog sklepa: skupščina se seznani z

revidirano otvoritveno bilanco po pripojitvi
Grand Invest na dan 1. 1. 2000.

3. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1999. Nadzorni svet je obrav-
naval letno poročilo za leto 1999 s pozitiv-
nim mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi obravnave na nadzornem svetu se
sprejme letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 1999 z revizijskim mnenjem.

4. Obravnava in odločanje o pokrivanju
izgube.

Predlog sklepa: skupščina ustvarjeno iz-
gubo v letu 1999 razporedi kot sledi:

Izguba leta 1999 in pripadajoča revalori-
zacija v skupni višini 266,939.669,41 SIT
se pokrije v breme nerazporejenega revalo-
riziranega dobička iz prejšnjih let na dan
1. 1. 2000.

Razporeditev se opravi po stanju 1. 1.
2000.

5. Seznanitev skupščine s člani nadzor-
nega sveta, ki jih je kot predstavnike delav-
cev imenoval svet delavcev družbe.

Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da je svet delavcev, kot predstavnike delav-
cev imenoval:

– Zdenko Baruca,
– Oliverja Grdovića.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja

za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: za pooblaščenega fi-

nančnega revizorja za poslovno leto 2000
se imenuje družba Audit d.o.o. Murska So-
bota.

Udeležba in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
zastopniki in pooblaščenci, ki se pisno s
priporočeno pošiljko ali osebno prijavijo naj-
manj tri dni pred zasedanjem skupščine na
sedežu družbe. Pooblaščenci morajo pred-
ložiti ustrezno pooblastilo.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
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stavljajo več kot petnajst odstotkov zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-

novno zasedanje istega dne ob 14.30 na
istem kraju. Na tem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem

delničarjem na vpogled na sedežu družbe
Metropol Group d.d., Obala 77, portorož,
od dneva objave sklica naprej, vsak delav-
nik med 10. in 12. uro.

Metropol Group, d.d., Portorož
uprava

Zorko Žerjal

Št. 000552 Ob-32881
Uprava Gostinskega podjetja Ljubljana

d.d., Streliška 12, Ljubljana sklicuje na pod-
lagi drugega odstavka 16. člena statuta del-
niške družbe

4. sejo skupščine
Gostinskega podjetja Ljubljana d.d.,

Streliška 12, Ljubljana,
ki bo v ponedeljek dne 28. 8. 2000 ob

12. uri, na sedežu družbe, Streliška 12,
Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
Izvoli se:
– za predsednika skupščine Gregorja

Godešo,
– za preštevalki glasov Ano Prosen in

Jožico Zrinski.
Za sestavo notarskega zapisnika se ime-

nuje notarja Mira Bregarja iz Litije.
3. Ugotovitev sklepčnosti.
4. Sprejem letnega poročila za leto

1999, z revizorskim mnenjem in mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo družbe za leto 1999 po predlogu upra-
ve in ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta ter mnenju revizorja, v besedilu, ki je
priloga k temu sklepu.

5. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: čisti dobiček za poslov-
no leto 1999, v višini 10,574.000 SIT osta-
ne nerazporejen.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

poslovno leto 2000 se na predlog nadzor-
nega sveta imenuje ITEO – Abeceda, po-
djetje za revizijo in sorodne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo

delničarji, ki so kot lastniki delnic družbe
vpisani v delniški knjigi družbe tri dni pred
zasedanjem skupščine oziroma njihovi za-
stopniki in pooblaščenci, kolikor so udele-
žbo na skupščini in uresničevanje glasoval-
ne pravice prijavili družbi osebno ali s pripo-
ročeno pošiljko najkasneje tri dni pred skup-
ščino, to je najkasneje do vključno 25. 8.
2000 (pisno prijavo mora družba prejeti naj-
kasneje tri dni pred skupščino). Poobla-

ščenci naj hkrati s prijavo družbi dostavijo
tudi pooblastilo, zastopniki pa dokazilo o
zastopanju. Pooblastilo mora biti skladno z
zahtevami, ki so določene z zakonom.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom pri sprejem-
nem osebju pred vhodom v prostor, kjer se
bo odvijala seja skupščine in s podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini ter prevzamejo gra-
divo ter glasovalne lističe.

Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled na

sedežu družbe v tajništvu družbe, na Streli-
ški 12 v Ljubljani, vsak delovni dan od dne-
va objave sklica do dneva zasedanja skup-
ščine in sicer 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.

 Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.
 predsednik uprave

Goran Brankovič

Ob-32912
Na podlagi točke 45. statuta družbe HTP

Simonov zaliv d.d. Izola in skladno z določ-
bami zakona o gospodarskih družbah upra-
va-direktor sklicuje

2. redno sejo skupščine
delniške družbe HTP Simonov zaliv d.d.

Izola,
ki bo v četrtek, dne 31. 8. 2000 ob 12.

uri na sedežu družbe v Izoli, Morova 6a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotavljanje

sklepčnosti, potrditev dnevnega reda skupš-
čine in imenovanje delovnih organov.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupš-
čine imenuje Anton Kovšca in za preštevalki
glasov Olga Jerman in Slavica Koren.

Zasedanju skupščine bo prisostvoval
vabljeni notar Dravo Ferligoj.

2. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme na
predlog uprave in ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta letno poročilo za poslovno
leto 1999.

3. Pokrivanje izgube iz leta 1999.
Predlog sklepa: izguba nastala v

poslovnem letu 1999 v skupnem znesku
15,091.019,35 SIT se pokrije v breme ne-
razporejenega dobička iz let 1995, 1996,
1997 in 1998 v višini 5,845.936,29 SIT in
revalorizacijskega popravka nerazporejen-
ega dobička iz let 1995, 1996, 1997 in
1998 v znesku 1,455.858,33 SIT ter v
breme rezerv v višini 3,583.043,38 SIT in
revalorizacijskega popravka rezerv v znesku
4,206.181,35 SIT.

4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina imenuje za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov družbe za poslovno le-
to 2000 revizijsko hišo Ernst & Young d.o.o.
Ljubljana, Dunajska c. 111.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled vsak delovnik od 11. do 13. ure na
sedežu uprave družbe v Izoli, Morova 6a.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi pooblaščenci in zako-
niti zastopniki, ki bodo najkasneje tri dni
pred skupščino prijavili svojo udeležbo na
sedežu družbe in so vpisani v delniško knji-
go po stanju zadnjega dne prijave na skupš-
čino. Glasuje se na podlagi glasovnice, ki jo
delničar prejme ob vstopu v prostor skupš-
čine. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da vsaj pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine potrdijo svojo prisot-
nost ter z osebno izkaznico ali z drugim
ustreznim identifikacijskim dokumentom
prevzamejo glasovalne lističe in gradivo.

Morebitne nasprotne predloge lahko del-
ničarji sporočijo upravi v sedmih dneh od
dneva objave sklica skupščine, vendar le
pisno in z ustrezno obrazložitvijo.

Skupščina veljavno odloča, če je prisot-
nih več kot 15 odstotkov glasov. Če skupš-
čina ob času sklica ne bi bila sklepčna, se
bo z istim dnevnim redom ponovno sestala
istega dne ob 12.30. V tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

HTP Simonov zaliv, d.d., zola
direktor

Rajko Rešek, dipl. univ. ek.

Ob-32966
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 37. člena statuta delniš-
ke družbe IMP Črpalke, d.d., Ulica Jožeta
Jame 12, Ljubljana, uprava družbe sklicuje

3. redno zasedanje skupščine
družbe IMP Črpalke, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, 31. 8. 2000 ob 9. uri na

sedežu družbe IMP Črpalke, d.d., Ul. Jože-
ta Jame 12, Ljubljana.

Dnevni red
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupš-

čine se izvoli Natašo Mahne, za preštevalce
glasov Marto Bušnjo, Aleksandro Kostanje-
vec in Branislavo Špeh. Seji skupščine bo
prisostvovala vabljena notarka mag. Nina
Češarek.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave, pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta in poročila revizorja se sprejme letno po-
ročilo o poslovanju družbe za leto 1999 v
predloženem besedilu.

4. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o razporeditvi dobička za leto 1999.
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Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me na predlog uprave in ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta sklep, da se čisti dobi-
ček poslovnega leta 1999 po stanju na dan
31. 12. 1999, ki znaša 42,660.464,09 SIT,
razporedi za pokrivanje izgube iz preteklih let.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za poslovno leto 2000 se imenuje
družba RFR-Ernst & Young, d.o.o., Dunaj-
ska 111, Ljubljana.

6. Obravnava sprememb statuta družbe
– uskladitev z novo zakonodajo in dejav-
nostmi.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me predlagane spremembe statuta delniš-
ke družbe v predloženem besedilu.

7. Razrešitev in izvolitev člana nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na podlagi odstopne iz-
jave se z dnem skupščine odpokliče član
nadzornega sveta Matjaž Bavdek. Za nove-
ga člana nadzornega sveta se izvoli Tadeja
Počivavška do konca mandatnega obdobja
nadzornega sveta.

Udeležba na skupščini družbe in uresni-
čevanje glasovalne pravice.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaš-
čenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na
sedežu uprave družbe in so vpisani v delniš-
ko knjigo po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.

Udeleženci se prijavijo na sedežu druž-
be pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe od
16. 8. 2000 do vključno 30. 8. 2000 vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam dne-
vnega reda pisno sporočijo upravi družbe v
sedmih dneh po objavi 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 ne glede na število pri-
sotnih delnic.

IMP Črpalke, d.d., Ljubljana
predsednik uprave družbe

Marko Mohar, dipl. inž.

Ob-32967
Predsednik uprave družbe skladno z do-

ločili statuta delniške družbe Gostol-Gocom,
d.d., Nova Gorica, sklicuje

7. redno sejo skupščine
družbe Gostol-Gocom, d.d.

Seja skupščine bo na sedežu družbe Go-
stol-Gocom, d.d., v Novi Gorici, Prvomaj-

ska 37, v prostorih menze, v četrtek, dne 7.
9. 2000 s pričetkom ob 16. uri.

Na skupščini lahko glasujejo le tisti del-
ničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svo-
jo udeležbo na skupščini pisno potrdijo pri
Jakin Karmen najkasneje tri dni pred zase-
danjem skupščine.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine ter ugotovitev sklepčno-
sti.

Predlog sklepa: izvoli se delovna telesa
skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999.

Predlog sklepa uprave: potrdi in sprej-
me se letno poročilo za leto 1999.

3. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube.

Predlog sklepa uprave: izguba iz leta
1999 v znesku 2,062.900,38 SIT in izguba
iz preteklih let v znesku 100.423,36 SIT,
torej skupna izguba v znesku
102,485.976,74 SIT se pokrije iz sredstev
rezerv v znesku 3,328.924,36 SIT, iz reva-
lorizacijskega popravka kapitala v znesku
34,177.052,38 SIT in z znižanjem osnov-
nega kapitala družbe v znesku 64,980.000
SIT, ki se izvede z zmanjšanjem nominalne-
ga zneska delnic. Osnovni kapital družbe
po zmanjšanju znaša 3,420.000 SIT in je
razdeljen na 1710 delnic z nominalno vred-
nostjo 2.000 SIT za eno delnico.

Pisno gradivo s predlogi sklepov je na
vpogled na sedežu družbe pri Jakin Kar-
men, in sicer vsak dan med 14. in 15. uro.

Če ob prvem sklicu ni dosežena sklepč-
nost, se ponovno zasedanje določi istega
dne ob 16.30 ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Gostol-Gocom, d.d.,
uprava družbe

Ob-32968
Direktor družbe skladno z 12. členom

statuta delniške družbe sklicuje

7. redno sejo skupščine
družbe Gopek, d.d.

Seja skupščine bo na sedežu družbe Go-
pek, d.d., v Novi Gorici, Prvomajska 37, v
prostorih menze, v četrtek, dne 7. 9. 2000
s pričetkom ob 15.15.

Na skupščini lahko glasujejo le tisti delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci (poobla-
stilo podano v pravni službi Gostol-Gopan,
d.o.o.), ki svojo udeležbo na skupščini pisno
potrdijo pri Jež Zdenki ali Prinčič Silvani naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Dnevni red
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine ter ugotovitev sklepčno-
sti.

Predlog sklepa: izvoli se delovna telesa
skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la in konsolidirane bilance za leto 1999.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

a) potrdi in sprejme se letno poročilo
družbe Gopek, d.d., z revizorskim poroči-
lom revizorske hiše RFR - Ernst & Young za
leto 1999,

b) potrdi in sprejme se konsolidirana bi-
lanca družbe Gopek, d.d., z revizorskim po-
ročilom revizorske hiše RFR Ernst & Young
za leto 1999,

c) poslovno poročilo in konsolidirana bi-
lanca za leto 1999 ter revizorski poročili so
sestavni del tega sklepa.

3. Delitev dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: čisti dobiček iz leta 1999 izkazan v
višini 44,550.000 SIT ostane nerazpore-
jen.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog nadzornega sveta: za pooblaš-

čenega revizorja se za leto 2000 imenuje
revizorska hiša Tekos Revizija, d.o.o., Ko-
barid.

Pisno gradivo s predlogi sklepov je na
vpogled na sedežu družbe pri Zornik Goraz-
du, in sicer vsak delovni dan med 14. in 15.
uro.

Če ob prvem sklicu ni dosežena sklepč-
nost, se ponovno zasedanje določi istega
dne ob 15.45, ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Gopek, d.d., Nova Gorica
direktor

Gorazd Zornik

Ob-32969
Na podlagi 7.4. točke statuta družbe

SET, d.d., Ljubljana, sklicujem

3. sejo skupščine
delniške družbe SET, d.d., Ljubljana,

ki bo v torek, dne 29. 8. 2000, ob 9. uri
v prostorih družbe, Vevška cesta 52, Ljub-
ljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli Željka Mikliča, za preštevalki
glasov Marjeto Erhatič in Mašo Piškur, zapi-
snik vodi notar Boris Lepša.

3. Predložitev in sprejem dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: sprejme se dnevni red
skupščine.

Dnevni red skupščine
1. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila družbe za leto 1999 z mnenjem revi-
zijske družbe in nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me na predlog uprave in na podlagi mnenja
nadzornega sveta družbe poročilo o poslo-
vanju družbe za leto 1999 z mnenjem revi-
zijske družbe (IN REVIZIJA), d.o.o., Ljublja-
na, v predloženem besedilu.

2. Razporeditev dobička iz leta 1999.
Predlog sklepa: ustvarjeni dobiček iz le-

ta 1999 v višini 24,626.275,32 SIT se raz-
poredi v statutarne rezerve družbe. Razpo-
reditev se opravi per 1. 1. 2000.

Predlog sklepa: revalorizacijski popravek
rezerv, ki se je do sedaj vodil skupaj za
zakonske in statutarne rezerve se per 1. 1.
2000 izkazuje ločeno. Revalorizacijski po-
pravek zakonskih rezerv per 1. 1. 2000
znaša 23,141.653,70 SIT, revalorizacijski
popravek statutarnih rezerv per 1. 1. 2000
pa znaša 1,400.281,90 SIT.
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3. Obravnava in sprejem poročila upra-
ve družbe o stanju družbe za zadnja tri po-
slovna leta.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me poročilo uprave družbe o stanju družbe
za zadnja tri poslovna leta.

4. Obravnava in sprejem poročila upra-
ve družbe o pripojitvi.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me poročilo uprave o pripojitvi družbe VETA,
d.d., Ljubljana, k družbi SET, d.d., Ljublja-
na.

5. Obravnava in sprejem predlogov skle-
pov o pripojitvi družbe VETA, d.d., Ljubljana
k družbi SET, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
naslednje sklepe v zvezi s pripojitvijo družbe
VETA, d.d., Ljubljana, k družbi SET, d.d.,
Ljubljana:

1. Družbi, in sicer družba VETA, d.d., s
sedežem v Ljubljani, Vevška cesta 52, Ljub-
ljana, ki je vpisana v sodni register Okrožne-
ga sodišča v Ljubljani, pod številko vložka
1/07793/00 in družba SET, d.d., s sede-
žem v Ljubljani, Vevška cesta 52, Ljubljana,
ki je vpisana v sodni register Okrožnega
sodišča v Ljubljani pod številko vložka
1/07794/00, se združita tako, da se druž-
ba VETA, d.d., kot prevzeta družba pripoji
družbi SET, d.d., kot prevzemni družbi.

2. Osnovni kapital prevzemne družbe se
poveča za 158,526.000 SIT in znaša po
pripojitvi prevzete družbe 396,076.000 SIT.

3. Delavci prevzete družbe VETA, d.d.,
se razporedijo na prevzemno družbo SET,
d.d.

4. Z vpisom pripojitve v sodni register
prevzeta družba VETA, d.d., preneha ob-
stajati.

6. Potrditev pogodbe o pripojitvi.
Predlog sklepa: skupščina družbe na

predlog uprave in mnenja pooblaščenega
revizorja potrdi pogodbo o pripojitvi družbe
VETA, d.d., kot prevzete družbe k družbi
SET, d.d., kot prevzemni družbi, v predlo-
ženem besedilu.

7. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe SET, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina prenaša
pooblastilo za spremembo statuta družbe
SET, d.d., Ljubljana, ki zadeva uskladitev
njegovega besedila glede na pripojitev druž-
be VETA, d.d., Ljubljana, na nadzorni svet
družbe.

8. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizijo računovodskih izkazov družbe za le-
to 2000 revizijsko družbo IN REVIZIJA,
d.o.o., Ljubljana.

9. Razno.
Na skupščini se odloča o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Vsak novi predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in njihovo pooblaščenci ali zakoniti zastop-
niki, ki svojo udeležbo na skupščini najka-
sneje tri dni pred skupščino prijavijo upravi
družbe.

Pooblastilo mora biti pisno in ostane za
čas pooblastitvenega razmerja shranjeno v
družbi.

Popolno gradivo za skupščino bo na vpo-
gled na sedežu družbe v tajništvu pri Maši
Piškur, vsak delovni dan od 10. do 12. ure,
v času od 31. 7. 2000 do 28. 8. 2000.

Udeležence skupščine prosimo, da pol
ure pred začetkom skupščine prevzamejo
glasovnice v tajništvu družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje isti dan ob 10. uri.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

SET, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-32970
Na podlagi določila 283. člena zakona o

gospodarskih družbah sklicuje uprava del-
niške družbe Polzela tovarna nogavic, d.d.,
Polzela 171,

5. skupščino
družbe Polzela tovarna nogavic, d.d.,

ki bo v četrtek, dne 7. 9. 2000 ob 12. uri
na sedežu podjetja Polzela 171, Polzela.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in
izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: za predsednika skupš-
čine se izvoli Franca Ogrisa,

– za preštevalce glasov Zvonko Rednak
in Danico Srčnik,

– za sestavo notarskega zapisnika pa se
imenuje notarja Srečka Gabrila, Levstikova
15, Žalec.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe v letu 1999 skupaj
z mnenjem revizijske družbe in mnenjem
nadzornega sveta v predlaganem besedilu.

3. Obravnava in odločanje o razporeditvi
dobička za leto 1999.

Predlog sklepa: dobiček iz leta 1999 v
višini 35,209.000 SIT ostane nerazpore-
jen.

4. Oblikovanje sklada lastnic delnic.
Predlog sklepa: za namene iz 240. čle-

na zakona o gospodarskih družbah se obli-
kuje sklad lastnih delnic v višini do 10%
osnovnega kapitala. Pravila, po katerih se
lastne delnice ponudijo v odkup delavcem,
določi uprava s soglasjem nadzornega sve-
ta.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev, in seznanitev s
članoma nadzornega sveta, predstavniko-
ma delavcev.

Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta, predstavnike delničarjev, se z dnem
30. 10. 2000 imenuje:

– Antona Turnška,
– Marijo Cizej,
– Stanka Novaka.
Skupščina se seznani z izvolitvijo dveh

članov nadzornega sveta, predstavnikov de-
lavcev.

6. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2000.

Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje revizijska družba Elstar Consulting,
d.o.o., Podkraj 10/j, Velenje.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošto do-
stavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu druž-
be, Polzela 171, Polzela, vsak delovnik, od
ponedeljka do petka od 10. do 12. ure.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine podajo upravi družbe pred-
loge za dopolnitev dnevnega reda oziroma
nasprotne predloge. Predlogi morajo biti v
pisni obliki in razumno utemeljeni.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za pol ure odložena, čez pol
ure pa je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Polzela tovarna nogavic, d.d.
uprava družbe

Ob-32971
Na podlagi določil statuta družbe VETA,

d.d., Ljubljana sklicujem

3. sejo skupščine
delniške družbe VETA, d.d., Ljubljana,

ki bo v torek, dne 29. 8. 2000, ob 12.
uri v prostorih družbe, Vevška cesta 52,
Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli Lenarta Skoka, za preštevalki
glasov Zdenko Skok in Mašo Piškur, zapi-
snik vodi notar Boris Lepša.

3. Predložitev in sprejem dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: sprejme se dnevni red
skupščine.

Dnevni red skupščine:
1. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila družbe za leto 1999 z mnenjem revi-
zijske družbe in nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me na predlog uprave in na podlagi mnenja
nadzornega sveta družbe poročilo o poslo-
vanju družbe za leto 1999 z mnenjem revi-
zijske družbe IN REVIZIJA, d.o.o., Ljublja-
na, v predloženem besedilu.

2. Pokrivanje izgube iz poslovanja v letu
1999.

Predlog sklepa: izkazana izguba poslov-
nega leta 1999 v znesku 73,635.107,55
SIT se pokrije v breme rezerv družbe. Po-
krivanje se opravi per 1. 1. 2000.

3. Obravnava in sprejem poročila upra-
ve družbe o stanju družbe za zadnja tri po-
slovna leta.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me poročilo uprave družbe o stanju družbe
za zadnja tri poslovna leta.

4. Obravnava in sprejem poročila upra-
ve družbe o pripojitvi.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me poročilo uprave o pripojitvi družbe VETA,
d.d., Ljubljana, k družbi SET, d.d., Ljublja-
na.

5. Obravnava in sprejem predlogov skle-
pov o pripojitvi družbe VETA, d.d., Ljublja-
na, k družbi SET, d.d., Ljubljana.
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Predlog sklepa: skupščina sprejme na-
slednje sklepe v zvezi s pripojitvijo družbe
VETA, d.d., Ljubljana k družbi SET, d.d.,
Ljubljana:

1. Družbi, in sicer družba VETA, d.d.,
s sedežem v Ljubljani, Vevška cesta 52,
Ljubljana, ki je vpisana v sodni register
Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod številko
vložka 1/07793/00 in družba SET, d.d., s
sedežem v Ljubljani, Vevška cesta 52, Ljub-
ljana, ki je vpisana v sodni register Okrožne-
ga sodišča v Ljubljani pod številko vložka
1/07794/00, se združita tako, da se druž-
ba VETA, d.d., kot prevzeta družba pripoji
družbi SET, d.d., kot prevzemni družbi.

2. Osnovni kapital prevzemne družbe
se poveča za 158,526.000 SIT in znaša po
pripojitvi prevzete družbe 396,076.000 SIT.

3. Delavci prevzete družbe VETA,
d.d., se razporedijo na prevzemno družbo
SET, d.d.

4. Z vpisom pripojitve v sodni register
prevzeta družba VETA, d.d., preneha ob-
stajati.

6. Potrditev pogodbe o pripojitvi.
Predlog sklepa: skupščina družbe na

predlog uprave in mnenja pooblaščenega
revizorja potrdi pogodbo o pripojitvi družbe
VETA, d.d., kot prevzete družbe k družbi
SET, d.d., kot prevzemni družbi, v predlo-
ženem besedilu.

7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizijo računovodskih izkazov družbe za le-
to 2000 revizijsko družbo IN REVIZIJA,
d.o.o., Ljubljana.

8. Razno.
Na skupščini se odloča o objavljenih pred-

logih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsak novi predlog delničarjev mora biti

podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji in
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
ki svojo udeležbo na skupščini najkasneje tri
dni pred skupščino prijavijo upravi družbe.

Pooblastilo mora biti pisno in ostane za
čas pooblastitvenega razmerja shranjeno v
družbi.

Popolno gradivo za skupščino bo na vpo-
gled na sedežu družbe v računovodstvu pri
Zdenki Skok, vsak delovni dan od 10. do 12.
ure, v času od 31. 7. 2000 do 28. 8. 2000.

Udeležence skupščine prosimo, da pol
ure pred začetkom skupščine prevzamejo
glasovnice v tajništvu družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje isti dan ob 13. uri, takrat
bo veljavno odločala ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

VETA, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Št. 1729 Ob-32972
Na podlagi 7.5. točke statuta delniške

družbe Gozdno gospodarstvo Nazarje, za-
časna uprava sklicuje

1. sejo skupščine
delniške družbe Gozdno gospodarstvo

Nazarje,
ki bo v sredo, 30. 8. 2000 ob 17. uri v

prostorih Delavskega doma Nazarje (mala
dvorana), Savinjska cesta 2, Nazarje.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, imenovanje organov skupšči-
ne in seznanitev z dnevnim redom.

Predlog sklepov začasne uprave in za-
časnega nadzornega sveta.

– ugotovi se, da je skupščina sklepčna,
– skupščina se seznani z dnevnim re-

dom, o njem ne glasuje,
– za predsednika skupščine se izvoli Ja-

na Morela,
– za preštevalca glasov se izvoli Anico

Chuuya in Tonko Šporin,
– za notarja se imenuje Avgusta Ribiča.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o

delu skupščine.
Predlog sklepa uprave in začasnega nad-

zornega sveta: sprejme se poslovnik o delu
skupščine.

3. Obravnava in sprejem poročila zača-
sne uprave o poteku lastninskega preobli-
kovanja.

Predlog sklepa uprave in začasnega nad-
zornega sveta: sprejme se poročilo o pote-
ku lastninskega preoblikovanja GG Nazarje,
p.o., v Gozdno gospodarstvo Nazarje, d.d.

4. Informacija o poslovnih rezultatih druž-
be v letih 1993 do 1998.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se infor-
macija o poslovanju družbe v letih 1993 do
1998.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999 in 2000.

Začasni nadzorni svet predlaga skupšči-
ni, da sprejme naslednji sklep:

– za pooblaščeno revizijsko družbo za
poslovno leto 1999 se potrdi Plus Revizija,
d.o.o., iz Ljubljane,

– za pooblaščeno revizijsko družbo za
poslovno leto 2000 se imenuje Plus Revizi-
ja, d.o.o., iz ljubljane.

6. Obravnava in sprejetje revidiranega
letnega poročila o poslovanju družbe za le-
to 1999 – z mnenjem začasnega nadzorne-
ga sveta in revizorja.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se letno
poročilo začasne uprave družbe za leto
1999 s pozitivnim mnenjem začasnega nad-
zornega sveta in revizorja.

7. Pokrivanje izgube in razporeditev do-
bička.

Predlogi sklepov začasne uprave in za-
časnega nadzornega sveta za pokrivanje iz-
gube in razporeditve dobička (po stanju na
dan 1. 1. 2000):

7.1. Pokrivanje izgube:
– nepokrita izguba iz preteklih let iz na-

slova lastninskega preoblikovanja v znesku
57,479.865,94 SIT se pokrije v breme pri-
hodkov, v skladu z 68. členom ZGD,

– ugotovljena izguba iz poslovanja za le-
to 1999 v višini 51,763.565,58 SIT se po-
krije proporcionalno v breme prenesenega
dobička za leto 1993 v višini
29,267.119,98 SIT in revalorizacijskega
popravka prenesenega dobička v višini
22,496.445,60 SIT.

7.2. Razporeditev dobička:
– razlika nerazporejenega dobička iz le-

ta 1993 v višini 2,014.565,13 SIT in reva-
lorizacijskega popravka istega dobička v vi-
šini 1,553.269,80 SIT ter nerazporejeni do-
biček iz leta 1994 v višini 5,964.997,66

SIT in revalorizacijski popravek dobička v
višini 2,953.815,29 SIT ter nerazporejeni
dobiček iz leta 1995 v višini 4,431.771,78
SIT in revalorizacijski popravek dobička v
višini 1,669.836,75 SIT (skupaj nerazpore-
jeni dobiček v letih 1993–1995 v višini
18,588.256,41 SIT) se razporedi za proste
rezerve;

– preneseni nerazporejeni dobiček za le-
to 1996 v višini 9,327.806,08 SIT, skupaj
z revalorizacijskim popravkom dobička v vi-
šini 2,475.877,70 SIT (skupaj nerazpore-
jeni dobiček v višini 11,803.683,78 SIT) se
razporedi;

– 10,807.200 SIT se izplačilo dividend
delničarjem (v znesku 200 SIT bruto na del-
nico); dividende se izplačajo v nerevalorizi-
rani vrednosti po stanju na dan 31. 12.
1999;

– 996.483,78 SIT v proste rezerve.
Dividende se izplačajo v roku 30 dni od

sprejema sklepa na skupščini;
– preneseni dobiček za leto 1997 in

1998 skupaj z revalorizacijskim popravkom
dobička v višini 18,079.145,29 SIT (po sta-
nju 31. 12. 1999) ostane nerazporejen.

8. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in začasnega nad-

zornega sveta: oblikuje se sklad lastnih del-
nic v skladu z 240. členom ZGD v višini
10% revaloriziranega osnovnega kapitala po
stanju na dan 31. 12. 1999 v višini
23,493.500 SIT. Sklad lastnih delnic se
oblikuje iz prostih rezerv – presežka rezerv
nad obveznimi.

9. Izvolitev članov nadzornega sveta ter
seznanitev s članom nadzornega sveta,
predstavnikom delavcev, ki ga izvoli svet
delavcev.

Predlog sklepov začasnega nadzornega
sveta:

– izvoli se člana nadzornega sveta: Ju-
reta Prebila, univ. dipl. inž. gozd. in Anico
Chuuya, ek.,

– skupščina se seznani s članom nad-
zornega sveta, predstavnikom delavcev, ki
ga je izvolil svet delavcev,

– ugotovi se, da je skladno z določilom
akta o lastninskem preoblikovanju, mandat
članom začasnega nadzornega sveta pote-
kel na dan 1. skupščine družbe po vpisu
lastninskega preoblikovanja v sodni register.

10. Določitev nagrad članom nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: nadzornemu sve-
tu pripada sejnina v višini:

– za predsednika: 45.000 SIT bruto,
– za člane: 30.000 SIT bruto.
Poleg sejnine so člani nadzornega sveta

upravičeni do potnih in drugih z zakonom
predpisanih stroškov. Višina sejnine velja
tudi za člane začasnega nadzornega sveta
za dosedanje delo. Višina sejnine se enkrat
letno uskladi z rastjo drobnoprodajnih cen v
RS.

11. Sprememba in dopolnitev statuta
Gozdnega gospodarstva Nazarje, d.d.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: spremeni se prvi
stavek 7.7. točke statuta, ki se na novo glasi:
skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo
z objavo v Uradnem listu RS in v časopisu
Delo. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da uskladi statut s sprejetimi sklepi.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in njihovi pooblaščenci in zastopniki le, če
so vpisani v delniško knjigo in svojo udelež-
bo prijavijo upravi družbe pisno, najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniško knjigo dne 20. 8. 2000.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje, prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom in s podpi-
som potrdijo svojo prisotnost na skupščini
in prevzamejo glasovalne lističe.

Pooblastilo za zastopanje fizične osebe
na skupščini mora vsebovati ime in priimek,
naslov, navodila za glasovanje, kraj in da-
tum ter podpis pooblastitelja in pooblaščen-
ca; za pravne osebe pa ime in priimek, na-
slov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig
pooblastitelja.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled na sedežu družbe Savinjska
cesta 4, Nazarje, vsak delovnik od pone-
deljka do petka od 9. do 12. ure, od dneva
objave dalje.

Vsak delničar ima na predlog uprave in
začasnega nadzornega sveta pravico nas-
protovati ter postaviti razumno utemeljen
nasprotni predlog.

Predlogi delničarjev se sporočijo ostalim
le, če jih delničar posreduje družbi v roku
enega tedna po objavi sklica skupščine.

V vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno. Sklepi se sprejemajo z navad-
no večino oddanih glasov, razen pod 8.
točko, kjer je potrebna 3/4 večina. Vsaka
delnica ima en glas.

Skupščina je sklepčna, če so na zase-
danju navzoči delničarji, ki predstavljajo vsaj
15% zastopanega kapitala.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se seja skupščine začne čez pol
ure z istim dnevnim redom in se na njej
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Gozdno gospodarstvo Nazarje, d.d.,
začasna uprava

Milan Cajner, univ. dipl. inž. gozd.

Ob-32973
Na podlagi določb statuta družbe Zarja

Kovinooprema Petrovče, d.d., in v skladu z
določbami zakona o gospodarskih družbah
sklicuje uprava družbe

4. sejo skupščine
družbe Zarja Kovinooprema

Petrovče, d.d.,
ki bo dne 29. 8. 2000 ob 14.30 na

sedežu družbe v Petrovčah.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine ter izvolitev pred-

sednika, dveh preštevalk glasov in notarja.
Predlog sklepa:

1. za predsednika skupščine se ime-
nuje Francija Strajnarja,

2. za preštevalki glasov se imenuje
Dorotejo Križnik in Mileno Ratajc,

3. za pristojno notarko se imenuje Na-
do Kumar.

2. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju za leto 1999, skupaj z revidiranim
zaključnim računom.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me poročilo o poslovanju družbe v poslov-
nem letu 1999, skupaj z revidiranim zaključ-
nim računom.

3. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube iz prejšnjih let in pokrivanju
izgube, ustvarjene v poslovnem letu 1999.

Predloga sklepov:
1. Prenesena izguba prejšnjih let v

skupnem znesku 13,332.497,41 SIT, sku-
paj z njenim revalorizacijskim popravkom v
skupnem znesku 4,330.913,53 SIT, se po-
krije v breme rezerv v višini 2,175.000 SIT,
revalorizacijskega popravka rezerv v višini
8,196.472,61 SIT ter revalorizacijskega po-
pravka osnovnega kapitala v znesku
7,291.938,33 SIT.

2. Izguba, nastala v poslovnem letu
1999, v skupnem znesku 34,968.876,40
SIT, se delno pokrije v breme revalorizacij-
skega popravka kapitala v znesku
12,000.000 SIT, 22,968.876,40 SIT pa
ostane nepokritih.

4. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membah in dopolnitvah statuta.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me predlagane spremembe in dopolnitve
statuta družbe kot jih predlaga uprava in so
priloga tega sklepa.

Spremembe in dopolnitve statuta.
1. Za 4.19. točko statuta družbe se do-

da nova 4.20. točka, ki glasi:
“4.20. Odobreni kapital družbe znaša

24,000.000 SIT. Direktor družbe je upravi-
čen povečati osnovni kapital iz odobrenega
kapitala za 24,000.000 SIT in izdati 24.000
delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT v
dveh letih od vpisa sklepa o spremembah
statuta v sodni register.

Direktor je upravičen delnice izdati tudi
delavcem družbe.

Direktor odloča o izključitvi prednostne
pravice do novih delnic, pri čemer pa je za
takšno odločitev dolžan predhodno pridobi-
ti pisno soglasje nadzornega sveta.

Direktor družbe je še nadalje pooblaš-
čen, da poveča osnovni kapital iz odobre-
nega kapitala tudi za stvarne vložke, pri če-
mer pa je za takšno odločitev dolžan pred-
hodno pridobiti pisno soglasje nadzornega
sveta.”

5. Sprememba članov nadzornega sve-
ta.

Predloga sklepov:
1. Skupščina družbe ugotovi, da je

na podlagi njegove izstopne izjave z dnem
sprejetja tega sklepa prenehal mandat čla-
nu nadzornega sveta Alešu Gabrščku.

2. Za novega člana nadzornega sveta
– predstavnika delničarjev, za mandatno do-
bo štirih let od dneva imenovanja, se imenu-
je Andrej Grims.

6. Imenovanje poslovnega revizorja za
poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja za poslovno leto 2000 se imenuje
družba Roedl & Partner, Družba za revizijo
in davčno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 129.

Skupščine se lahko udeležijo in glasuje-
jo vsi delničarji ali njihovi zastopniki, ki prija-
vijo svojo udeležbo vsaj tri dni pred sejo
skupščine pri upravi družbe, tako da le-ta
prijavo prejme najkasneje 25. 8. 2000. Za-
stopniki so dolžni prijavi priložiti tudi poobla-

stilo delničarja za udeležbo in glasovanje na
skupščini.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavljajo vsaj petnajst odstotkov zastopane-
ga osnovnega kapitala. Če skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 15. uri na istem mestu. Na
tem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala. V okviru 4. točke dnevnega reda
uprava skladno z zakonom opozarja vse del-
ničarje, da je predlog sprememb statuta pri-
pravljen tako, da se v primeru povečanja
osnovnega kapitala, ob soglasju nadzorne-
ga sveta, izključi prednostna pravica obsto-
ječih delničarjev do novih delnic.

Delničarje oziroma njihove zastopnike
prosimo, da prevzamejo glasovnice trideset
minut pred začetkom seje.

Gradivo za zasedanje skupščine, vključ-
no s spremembami statuta, je vsem delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe Zarja
kovinooprema Petrovče, d.d., v Petrovčah
115, od dneva sklica naprej, vsak delovnik
med 10. in 12. uro.

Zarja Kovinooprema Petrovče, d.d.,
Bojan Rak, uprava

Ob-32974
Na podlagi 283. člena ZGD in 7. člena

statuta delniške družbe RGD, d.d., uprava
družbe sklicuje

5. zasedanje skupščine
delniške družbe RGD, d.d.,

ki bo v četrtek, dne 31. 8. 2000, ob 10.
uri, v sejni sobi družbe RGD, d.d., Trbovlje,
Trg revolucije 4/b, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: izvolijo se predlagani or-
gani skupščine po predlogu uprave. Na
skupščini bo prisotna notarka Marjana Ko-
lenc-Rus.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta ter
mnenjem pooblaščenega revizorja sprejme
skupščina družbe letno poročilo družbe o
poslovanju v letu 1999 v predloženem be-
sedilu.

3. Sprejem sklepa o uporabi dobička ozi-
roma pokrivanju izgube.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta sprej-
me skupščina družbe sklep, da izguba iz
leta 1999 v znesku 18,726.612,61 SIT os-
tane nepokrita.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje za revizijo računovodskih
izkazov za poslovno leto 2000 revizijska hiša
PricewaterhouseCoopers, d.d., Ljubljana.

5. Sprememba statuta RGD, d.d.
Predlog sklepa: spremeni se 16. člen

statuta RGD, d.d., Trbovlje, tako da se gla-
si: “Družba ima nadzorni svet, ki šteje 3
člane”.

6. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokličejo se vsi člani

nadzornega sveta.
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7. Izvolitev in imenovanje članov nadzor-
nega sveta ter seznanitev skupščine s pred-
stavnikom delavcev v nadzornem svetu.

Predlog sklepa: izvoli se predlagane čla-
ne nadzornega sveta. Skupščino se sezna-
ni s predstavnikom delavcev v nadzornem
svetu družbe.

Delničarji, ki se nameravajo udeležiti za-
sedanja skupščine, morajo prijaviti svojo
udeležbo na sedež družbe vsaj 3 dni pred
sejo skupščine.

Prijavljeni delničar ali njegov pooblašče-
nec se mora eno uro pred začetkom skupš-
čine izkazati z osebnim dokumentom oziro-
ma pisnim pooblastilom delničarja.

Gradivo za skupščino družbe je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan med 8. in 11. uro 10 dni pred
zasedanjem skupščine.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne ob
10.30 v istem prostoru. Po ponovnem skli-
cu bo skupščina odločala ne glede na viši-
no zastopanega kapitala.

RGD, d.d.,
uprava

Št. 143/2000 Ob-32975
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 47. in 48. člena statuta
Cementarne Trbovlje, d.d., Kolodvorska c.
5, Trbovlje, uprava sklicuje

4. redno skupščino
Cementarne Trbovlje, d.d., Trbovlje,
ki bo dne 30. 8. 2000 ob 11. uri na

sedežu družbe v Trbovljah.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in imenovanje organov

skupščine:
– izvolitev predsednika skupščine,
– izvolitev preštevalcev glasov,
– imenovanje notarja za sestavo zapisni-

ka.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli Danico Klemenc, za prešteval-
ca glasov se izvoli Matjaža Koširja in Jureta
Bajuka.

Imenuje se Mira Bregarja za notarja na
skupščini, ki vodi zapisnik o poteku skupš-
čine.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine in
obravnava ter sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in potrdi predlagani dnevni red.

3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: uskladi se dejavnost

družbe s spremembo standardne klasifika-
cije dejavnosti v naslednjih dejavnostih, ki
se od sedaj glasita: H/55.51 Dejavnost
menz in H/55.231 Dejavnost otroških leto-
višč, počitniških in sindikalnih domov.

4. Poslovno poročilo za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in po

mnenju nadzornega sveta se sprejme revi-
dirano poslovno poročilo družbe Cementar-
na Trbovlje, d.d., za leto 1999.

5. Delitev dobička za leto 1999.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave:
Sklep 1: čisti dobiček za leto 1999 v višini

427,990.000 SIT ostane nerazporejen.
Sklep 2: del nerazporejenega dobička iz

leta 1995 v višini 121,600.000 SIT se raz-
poredi na:

a) za dividende v višini 500 SIT bruto na
delnico, ki je upravičena do izplačila,

b) udeležbo pri dobičku oziroma (nagra-
di) se izplača članom nadzornega sveta,
uprave, delavcem s posebnimi pooblastili in
drugim vodilnim delavcem v znesku
33,300.000 SIT.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta
in določitev nadomestil (sejnin).

Predlog sklepa:
a) predlog nadzornega sveta: imenuje se

člane nadzornega sveta po predlogu nad-
zornega sveta z štiriletnim mandatom: Kralj
Boštjan, Orisich Peter, Kus Tomislav, Ra-
dak Milivoj;

b) predlog uprave: sejnina za člane nad-
zornega sveta se določi v neto znesku
30.000 SIT, za predsednika pa v neto zne-
sku 40.000 SIT.

7. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa nadzornega sveta: ime-

nuje se revizijska hiša PricewaterhouseCoo-
pers, d.d., Ljubljana, za revizijo računovod-
skih izkazov za leto 2000.

Predlagatelja sklepov za skupščino sta
nadzorni svet in uprava družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na upravi družbe Cementarna
Trbovlje, d.d., Trbovlje, vsak delovni dan od
10. do 12. ure, v tajništvu družbe.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaš-
čenci in zastopniki. Delničarji oziroma njiho-
vi pooblaščenci morajo najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine prijaviti svojo
udeležbo na skupščini in dostaviti poobla-
stilo v kadrovsko splošni sektor družbe, za-
radi priprave glasovnic in priprave prostora
in sredstev za izvedbo skupščine.

Za udeležbo na skupščini se delničarji in
pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumen-
tom. Pravico do sodelovanja in odločanja
na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
delniški knjigi izdajatelja do vključno 27. 8.
2000. Člani uprave in nadzornega sveta se
lahko udeležijo skupščine tudi če niso del-
ničarji.

Glasovalno pravico uresničujejo vse
imenske delnice izdajatelja. V vseh točkah
dnevnega reda je glasovanje lahko javno ali
pa glasovanje izvedeno z magnetnimi karti-
cami z računalniško podporo, ki jih udele-
ženci prejmejo ob vstopu na skupščinsko
mesto, kjer se tudi vpišejo v posebni sez-
nam udeležencev.

Pooblastila morajo biti pisna.
Prostor, kjer bo zasedanje skupščine,

bo odprt pol ure pred predvidenim pričet-
kom zasedanja skupščine, da se bo ugoto-
vila navzočnost in razdelile ustrezne kartice
za izvedbo glasovanja.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne v istem prosto-
ru ob 12. uri, ne glede na število delnic
prisotnih delničarjev.

Delitev dividend: upravičenci do dividend
so delničarji, vpisani v delniški knjigi izdaja-
telja do vključno 27. 8. 2000.

Cementarna Trbovlje d.d.
uprava

Št. 36/2000 Ob-32976
Na podlagi 7. točke statuta družbe Tek-

stilna tovarna Senožeče, d.d., Senožeče
151, Senožeče, uprava družbe vabi delni-
čarje na

2. sejo skupščine
družbe Tekstilna tovarna Senožeče,

d.d.,
ki bo v torek, 29. 8. 2000 ob 12. uri na

sedežu družbe v Senožečah 151.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se imenuje:
– za predsednika skupščine Alojza Ome-

jca,
– za preštevalca glasov Andreino Bara-

nja in Marijo Vidmar.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar

Milan Mesar.
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.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se iz-
guba iz poslovnega leta 1999
66,357.024,44 SIT pokrije iz rezerv.

5. Sprememba in dopolnitve družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejmejo spremem-
be in dopolnitve statuta – 3. dejavnost druž-
be v predlaganem besedilu.

6. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2000 imenuje revizijska hiša Tekos re-
vizija, d.o.o., Kobarid.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaš-
čenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo na sede-
žu družbe in so vpisani v delniški knjigi po
stanju zadnjega dne prijavnega roka.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe, v taj-
ništvu direktorja 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 uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Tekstilna tovarna Senožeče, d.d.,
uprava družbe
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Št. 1140/2000 Ob-32977
Na podlagi določil VII. poglavja statuta

pohištva Brežice, d.d., sklicujem
5. sejo skupščine

Pohištva Brežice, proizvodnja in
prodaja pohištva, d.d.,

ki bo 4. 9. 2000 ob 12. uri na sedežu
družbe na Aškerčevi 7 v Brežicah.

Uprava družbe predlaga naslednji dnev-
ni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: skupščina druž-
be izvoli predsednika, zapisnikarja ter dva
preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa uprave: potrdi se predla-

gani dnevni red.
3. Sprejem letnega poročila o poslova-

nju družbe za leto 1999 z revizorjevim mne-
njem.

Predlog sklepa uprave: sprejme se letno
poročilo o poslovanju družbe za leto 1999
z revizorjevim mnenjem na podlagi predlo-
ga uprave in mnenja nadzornega sveta.

4. Sprejem predloga za pokrivanje ne-
pokrite izgube iz leta 1998 in leta 1999.

Predlog sklepa uprave: na podlagi pred-
loga uprave in mnenja nadzornega sveta se
nepokrita izguba iz leta 1998 in 1999 v
skupni revalorizirani vrednosti
119,904.496,42 SIT pokrije v breme ne-
razporejenega dobička predhodnih let in v
breme rezerv, in sicer:

– v breme nerazporejenega dobička
prejšnjih let: 9,226.678,98 SIT,

– v breme revalorizacijskega popravka
dobička: 2,320.483,05 SIT,

– v breme rezerv: 53,539.635,62 SIT,
– v breme revalorizacijskega popravka

rezerv: 54,817.698,77 SIT;
Skupaj: 119,904.496,42 SIT.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja

družbe.
Predlog sklepa uprave: za revizijo raču-

novodskih izkazov družbe za poslovno leto
2000 se na predlog nadzornega sveta ime-
nuje družba Epis, d.o.o., iz Celja.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico na skupščini bodo

imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na dan 31. 7. 2000. Skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaš-
čenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi,
tako da jo ta prejme najkasneje 24 ur pred
sejo skupščine.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo pred vhodom v pro-
stor, kjer bo skupščina potekala z osebno
izkaznico ali drugim identifikacijskim doku-
mentom najmanj 15 minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice.

Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan na sedežu družbe v SKS, in
sicer od 11. do 13. ure.

Predlogi delničarjev: delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine s pri-
poročeno pošto pošljejo upravi razumno
utemeljene nasprotne predloge ali dopolnil-
ne predloge k dnevnemu redu.

Ponovno zasedanje skupščine: če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepč-
na, nastopi enourni odmor, po poteku kate-
rega se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Pohištvo Brežice, d.d.,
uprava

Izidor Slatner, dipl. inž.

Št. 018 Ob-32978

Na podlagi določil 6.3. člena statuta del-
niške družbe Avtomehanika Škofja Loka,
d.d., sklicuje uprava - direktor družbe

3. redno sejo skupščine
družbe Avtomehanika Škofja Loka,

d.d.,
ki bo v sredo 30. 8. 2000 ob 14. uri na

sedežu družbe v Škofji Loki, Kidričeva ce-
sta 50 z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: na podlagi poročila o
prisotnosti se ugotovi, da je skupščina
sklepčna in lahko veljavno sprejema skle-
pe. Skupščina sprejme predlagani dnevni
red.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujo-

čega, dva preštevalca glasov in ugotovi pri-
sotnost vabljenega notarja.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la poslovanja družbe v letu 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme na
predlog uprave in ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta letno poročilo za poslov-
no leto 1999 z revizijskim mnenjem.

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razdeli-
tvi dobička.

Predlog sklepa: skupščina sprejme na
predlog uprave in ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta predlagano razdelitev do-
bička in predlagano višino dividende. Divi-
dende bodo izplačane delničarjem, ki so na
dan skupščine vpisani v delniško knjigo pri
KDD do 30. novembra 2000.

5. Imenovanje finančnega revizorja za le-
to 2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje revizorja za po-
slovno leto 2000.

Gradivo za skupščino z obrazloženimi
predlogi sklepov je delničarjem na vpogled
v tajništvu uprave družbe vsak delovni dan
od 10. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki delničarjev, ki so vpisani v delniško
knjigo družbe pri Klirinško depotni družbi
Ljubljana na dan 23. 8. 2000 in najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine pisno pri-
javijo svojo udeležbo upravi družbe.

Pooblastila pooblaščencev in zastopni-
kov morajo biti pisna.

Prijavljene udeležence pozivamo, da pri-
dejo in svoj prihod na skupščino potrdijo
pol ure pred začetkom skupščine, s podpi-
som potrdijo svojo udeležbo v listi udele-
žencev ter prevzamejo glasovnice.

Nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v
pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7 dneh
po objavi sklica skupščine na upravo direk-
torja družbe.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov (prvi
sklic).

V primeru nesklepčnosti bo skupščina
(drugi sklic) istega dne ob 15. uri z istim
dnevnim redom in bo veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Avtomehanika Škofja Loka, d.d.,
uprava – direktor družbe

Ob-32979
Uprava družbe v skladu z 283. členom

ZGD in 12. členom statuta delniške družbe
ISA Bled, d.d., Domžale, sklicuje

redno skupščino družbe
za poslovno leto 1999, ki bo dne 4. 9.

2000 ob 18. uri, na sedežu družbe v Dom-
žalah, Ljubljanska cesta 80.

1. Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Imenovanje predsednika skupšči-

ne in namestnika.
5. Imenovanje zapisnikarja.
6. Imenovanje dvočlanske verifikacij-

ske komisije.
7. Imenovanje notarja.
8. Predlog sklepa: skupščina sprej-

me predlagani dnevni red, imenuje pred-
sednika skupščine in njegovega namestni-
ka, zapisnikarja, dvočlansko verifikacijsko
komisijo in notarja.

9. Poročilo o poslovanju v letu 1999.
10. Predlog sklepa: skupščina sprej-

me letno poročilo poslovanja za leto 1999.
11. Dobiček družbe v letu 1999 in iz

preteklih let.
Predlog sklepa: skupščina sprejme

predlog, da se dobiček uporabi za kritje
izgube iz leta 1994.

12. Precenjena vrednost osnovnih
sredstev v bilanci stanja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da se stalna sredstva v aktivi bilance
stanja in revalorizacije kapitala v pasivnem
delu bilance stanja znižata do vrednosti kot
jo navaja poslovno poročilo za leto 1999.

13. Vprašanja in pobude delničarjev.
2. Gradivo za skupščino je na razpolago

delničarjem na sedežu družbe en mesec
pred skupščino, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

3. Dopolnitve dnevnega reda v skladu z
ZGD in statutom družbe.

4. Skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji sami ali pooblaščenci oziroma zakoniti
zastopniki.

Delničarji oziroma pooblaščenci morajo
prijaviti udeležbo na skupščini skladno s sta-
tutom družbe in ZGD.

5. Pooblaščenci morajo oddati poobla-
stilo ob prihodu na skupščino.

Pooblastilo mora biti overjeno pri notar-
ju.

6. Glasovanje: javno.
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7. Sklepčnost: če ni sklepčnosti, se
skupščina preloži za eno uro, ko se ponov-
no sestane in sklepa ne glede na višino
zastopanega kapitala.

ISA Bled, d.d., Domžale
uprava

Št. 71 Ob-32980
V skladu s statutom družbe Tiskarna Ku-

rir Ljubljana, d.d., Parmova 39, Ljubljana,
uprava sklicuje

skupščino
družbe Tiskarna Kurir Ljubljana, d.d.,

ki bo v četrtek dne 7. septembra 2000
ob 13. uri na sedežu družbe z naslednjim
dnevnim redom.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: skupščina za predsedu-
jočega skupščine izvoli odvetnika Marjana
Sušnika, za preštevalca glasov Radmilo Živ-
kovič.

Za notarja se potrdi vabljeno notarko Du-
šico Berden iz Ljubljane.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave o poslovanju za leto
1999 z računovodskimi izkazi in poslovnim
poročilom ter z mnenjem nadzornega sve-
ta.

3. Obravnava in sprejem predloga o po-
kritju izgube družbe v letu 1999.

Predlog sklepa: izguba iz poslovanja v
letu 1999 v višini 4,595.403,56 SIT se bo
pokrila v naslednjih petih letih.

4. Obravnava in sprejem sklepa o preob-
likovanju družbe v družbo z omejeno odgo-
vornostjo.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
sklep o preoblikovanju družbe v družbo z
omejeno odgovornostjo.

Gradivo za skupščino: celotno gradivo
za skupščino, ki vsebuje letno poročilo z
računovodskimi izkazi in poslovnim poroči-
lom ter z mnenjem nadzornega in predlog
sklepa o preoblikovanju v družbo z omeje-
no odgovornostjo ter predlog družbene po-
godbe o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo je na vpogled vsak delovni dan
med 11. in 15. uro v tajništvu na sedežu
družbe.

Udeležba na skupščini: pravico do ude-
ležbe na skupščini in glasovalno pravico
imajo delničarji oziroma njihovi pooblaščen-
ci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi
najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine.

Delničarje in njihove pooblaščence po-
zivamo, da prijavijo svojo udeležbo na
skupščini pisno najkasneje 3 dni pred zase-
danjem skupščine. Prijava je možna oseb-
no v tajništvu družbe, preko pošte ali po
faksu kateremu pa mora slediti priporočena
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
zasedanja svojo udeležbo evidentirajo na

sprejemnem mestu najkasneje 15 minut
pred zasedanjem, kjer se bodo podpisali na
seznam udeležencev in prevzeli glasovalne
lističe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku pol ure od napovedane-
ga pričetka skupščina ponovno sestane in
je sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Izjava družbe: v primeru sprejema pred-
loga sklepa pod 4. točko dnevnega reda z
9/10 osnovnega kapitala družbe, družba
na podlagi 4. odst. 542. člena ZGD delni-
čarjem, ki se s preoblikovanjem ne bi stri-
njali, ponuja primerno odškodnino za njiho-
ve delnice v delniški družbi. Ponudba bo
vnešena v zapisnik skupščine družbe.

Tiskarna Kurir Ljubljana, d.d.,
uprava družbe

Ob-32987

Na podlagi 8. člena statuta družbe MLAJ
d.d., Mizarstvo in tesarstvo Zadoborova,
Sneberska c. 138 b, Ljubljana Polje,
uprava sklicuje

2. sejo skupščine,
ki bo v četrtek, 31. 8. 2000 ob 15. uri v

prostorih družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti
2. Izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, imenuje preštevalec glasov,
skupščini bo prisostvoval tudi notar Marjan
Kotar.

3. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju za leto 1999

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za leto 1999.

4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za poslovno leto 1999

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
način pokrivanja izgube v letu 1999.

5. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 2000 se imenuje revizorska hiša Pod-
boršek, revizijska družba k.d. Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščenih ali zakonitih
zastopnikih. Pooblaščenec se mora izkazati
s pismenim pooblastilom.

Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupšči-
ni pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu druž-
be Zadobrova, Sneberska c. 138 b, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v roku 7 dni od objave tega
vabila in obrazloženi.

Če na prvem sklicu skupščine ne bo
dosežena sklepčnost, bo ponovno zaseda-
nje skupščine dne 31. 8. 2000 ob 16. uri
na istem mestu. Na ponovnem zasedanju
skupščine se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

MLAJ d.d.
uprava

Ob-32997
Na podlagi 7.3. člena statuta delniške

družbe Loške tovarne hladilnikov Škofja Lo-
ka, Kidričeva 66, 4220 Škofja Loka, uprava
sklicuje

5. redno skupščino delničarjev
LTH Škofja Loka, d.d.

ki bo v torek, 29. avgusta 2000 ob
13. uri na sedežu družbe v Škofji Loki, Ki-
dričeva 66 in predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklep-
čnost skupščine. Za predsedujočo skup-
ščine se izvoli Marjeta Cesar Janežič, za
dve preštevalki glasov se izvolita Mojca Ra-
kovec in Marjeta Hudolin. Sejo bo spremljal
vabljeni notar Andrej Škrk, ki bo sestavil
notarski zapisnik.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1999.

Na podlagi pozitivnega mnenja nadzor-
nega sveta in revizijskega poročila je pre-
dlog sklepa uprave: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe za leto 1999.

3. Pokrivanje izgube za leto 1999.
Predlog sklepa uprave: izguba za leto

1999 v višini 104,810.000 bo družba krila
iz revalorizacijskega popravka rezerv.

4. Imenovanje revizorja poslovanja za le-
to 2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-
ščina za revizorja poslovanja družbe v letu
2000 imenuje revizijsko družbo B&A d.o.o.,
Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana.

5. Informacija o spremembi članstva v
nadzorni svet.

Predlog sklepa uprave: skupščino se
seznani, z odstopnima izjavama Metke Rok-
sandič in Dušana Lavtarja.

Na predlog sveta delavcev LTH Škofja
Loka, d.d. se imenujeta dva nova predstavni-
ka v nadzorni svet družbe LTH Škofja Loka,
d.d.

6. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa uprave: v skladu s 6.10
členom statuta družbe, uprava predlaga, da
se določijo sejnine za člane nadzornega
sveta v višini 60.000 SIT za predsednika in
v višini 40.000 SIT za člane.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled v tajništvu družbe v 4. nadstropju
poslovne stavbe, vsak delavnik med 9. in
12. uro v času od 1. avgusta 2000 do
vključno 29. avgusta 2000.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
morajo biti v pisni obliki obrazloženi in od-
dani v 7 dneh po objavi sklica v tajništvu
uprave družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini družbe
imajo delničarji oziroma njihovi pooblaščen-
ci, ki so vpisani v knjigo delničarjev na dan
objave sklica in katerih prijava udeležbe na
skupščini je prispela na sedež družbe vsaj 3
delovne dni pred skupščino.

Prijavi mora biti priloženo pismeno potr-
dilo o lastništvu delnic, pooblaščenci mora-
jo predložiti pisna pooblastila.
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Prijavljeni udeleženci na skupščini so se
vsaj pol ure pred pričetkom skupščine dol-
žni vpisati v listo udeležencev in prevzeti
glasovnice.

Če skupščina ob napovedani uri ni sklep-
čna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) iste-
ga dne čez 30 minut z istim dnevnim re-
dom.

Skupščina bo takrat sklepčna ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

uprava LTH Škofja Loka, d.d.

Št. 1203 Ob-33012
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe Avtoservis, Kidričeva 4, Slovenj Gra-
dec, vabi delničarje na

4. sejo skupščine
delniške družbe Avtoservis, d.d.,

ki bo v četrtek, dne 7. 9. 2000 ob 17.
uri v prostorih Avtoservis, d.d., Kidričeva 4.

Dnevni red
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Na predlog uprave se izvolijo delovni or-

gani skupščine.
3. Letno poročilo uprave za leto 1999 z

mnenjem nadzornega sveta in mnenjem re-
vizorja. Na podlagi pozitivnega mnenja nad-
zornega sveta in revizijskega poročila pred-
laga uprava družbe sklep: sprejme se letno
poročilo direktorja o poslovanju družbe za
leto 1999 z mnenjem nadzornega sveta in
revizijskim poročilom revizijske družbe Re-
vidicom, d.o.o., v predloženem besedilu.

4. Razporeditev dobička poslovnega le-
ta 1999.

Predlog sklepa: po bilanci ugotovljen do-
biček iz tekočega poslovanja v poslovnem
letu 1999 v višini 27,281.000 SIT ostane
nerazporejen.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizij-
ske družbe za leto 2000.

Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:
za revizorja družbe za poslovno leto 2000
se imenuje revizijska družba Revidicom,
d.o.o., Maribor, Grizoldova 5, Maribor.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in poob-
laščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred
dnem sklicane skupščine v informcijski pi-
sarni na sedežu družbe osebno ali preko
pooblaščenca shranili potrdila o delnicah
oziroma prijavijo svojo udeležbo na skupš-
čini.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni Avtoservisa, d.d.,
eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bo-
do s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Popolno gradivo za skupščino vključno s
spremembami in dopolnitvami statuta je del-
ničarjem na vpogled v sprejemni pisarni na
sedežu družbe Avtoservis, d.d., Kidričeva
4, Slovenj Grdec od 5. 8. 2000 do 7.9.
2000, in sicer vsak delovni dan od 8. do
15. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od dneva objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne ob 18. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.

Avtoservis, d.d.,
uprava

direktor Franc Tovšak, inž.

Ob-33019
Direktor Morer, proizvodnja pisarniš-

kih potrebščin, d.d., Izola, Cesta v Pre-
gavor 5, na podlagi zakona o gospodarskih
družbah in na podlagi 22. člena statuta Mo-
rer, d.d., sklicuje

5. sejo skupščine,
ki bo dne 6. 9. 2000 ob 12.30 na sede-

žu družbe Morer, d.d., Cesta v Pregavor 5,
Izola, z naslednjim dnevnim redom.

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: 1. imenuje se predsed-

nik skupščine, za preštevalca glasov se iz-
voli IXTLAN in predlagani preštevalci gla-
sov.

Skupščini prisostvuje notarka Nevenka
Kovačič, Ferrarska ul. 30, Koper.

3. Obravnava letnega poročila in revizij-
skega poročila za leto 1999.

Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in na podlagi mnenja nadzornega
sveta se sprejme letno poročilo in revizor-
sko poročilo o poslovanju družbe za leto
1999.

4. Pokrivanje izgub iz preteklih let.
Predlog sklepa: v skladu z 68. členom

zakona o finančnem poslovanju podjetij, z
računovodskimi standardi in statutu družbe
ter na podlagi pozitivnega mnenja nadzor-
nega sveta družbe, predlaga uprava druž-
be, da se akumulirana izguba iz preteklih
let, od leta 1995 do vključno 1998 leta, v
višini 80,928.385,53 SIT in njegov revalori-
zacijski popravek v višini 14,792.647,13
SIT, se pokrije z naslednjimi sestavinami ka-
pitala na dan 31. 12. 1999:

– preneseni čisti dobiček prejšnjih let
(1993 in 1994) v skupnem znesku
6,982.139,71 SIT,

– revalorizirani popravek čistega dobič-
ka v skupnem znesku 3,730.010,25 SIT,

– rezerve v znesku 39,104.098,46 SIT,
– revalorizacijski popravek rezerv v zne-

sku 45,904.784,24 SIT.
5. Imenovanje revizorja delniške družbe.
Predlog sklepa: za revizorsko hišo, ki bo

opravljala revizijo v družbi za leto 2000, se
imenuje revizorska hiša KPMG iz Ljubljane.

Sklepe od 1. do 4. točke predlagata
uprava in nadzorni svet, peto točko pa nad-
zorni svet družbe.

Glasovanje
Glasovalno pravico na skupščini lahko

uresničujejo tisti delničarji, ki so na dan za-
sedanja vpisani v knjigo delničarejv pri Kli-
rinško depotni družbi in se veljavno prijavijo
na skupščino, oziroma zakoniti zastopniki

ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblasti-
lom ob predložitvi dokazov iz sodnega regi-
stra o zakonitem zastopanju. Delničarji ozi-
roma zakoniti zastopniki in pooblaščenci
morajo svojo udeležbo na skupščini prijaviti
najkasneje tri dni pred zasedanjem.

Pooblastilo pooblaščencu mora biti pi-
sno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaš-
čenca, kraj in datum ter podpis pooblastite-
lja, za pravne osebe pa firmo in sedež delni-
čarja, ime in priimek in podpis zakonitega
zastopnika ter ime in priimek pooblaščenca
ter overjeno fotokopijo registracije poobla-
stitelja pristojnega registrskega sodišča. Če
se daje pooblastilo za mladoletnega delni-
čarja, mora pooblastilo izpolniti in podpisati
zakoniti zastopnik, mati ali oče, v primeru
skrbništva je to skrbnik ob predložitvi pisne
privolitve pristojnega Centra za socialno de-
lo.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine v prostorih zasedanja skupš-
čine eno uro pred pričetkom seje, če pred-
ložijo dokazilo o zakonitem zastopanju ali
pisno pooblastilo o zastopanju delničarja.

Kolikor ob prvem sklicu ne bo dosežena
vsaj 15% udeležba in s tem sklepčnost, bo
ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne
6. 9. 2000 ob 13.30 na sedežu družbe.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo
Predlogi sklepov so na vpogled vsem

delničarjem na sedežu družbe, v tajništvu
uprave, v času od dneva sklica do dneva
zasedanja, vsak delovni dan med 11. in 12.
uro.

Morer, d.d., Izola
uprava

direktor Lucijan Šergon

Ob-33073
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah ter 9.3. in 9.4. točke statu-
ta družbe Slovenske novice časopisno za-
ložniško podjetje d.d., Ljubljana, Dunajska
5 sklicujem

skupščino družbe
Slovenske novice, d.d.,

ki bo v četrtek, 31. 8. 2000 ob 14.30 v
sejni sobi v III. nadstropju stavbe Dunajska
5, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se Emila Šuštarja

za predsednika skupščine ter Nado Jako-
pec in Igorja Grošlja za preštevalca glasov.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1999.

3. Uporaba in razdelitev dobička.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 1999 v

višini 82,001.261,81 SIT na dan 31. 12.
1999 ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki
bo revidiral letne računovodske izkaze druž-
be Slovenske novice, d.d. Ljubljana, za leto
2000, se imenuje revizorska hiša PriceWa-
terhouseCoopers iz Ljubljane.

Skupščine se lahko osebno ali po poob-
laščencu udeležijo vsi delničarji. Pooblasti-
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lo mora biti družbi predloženo v pisni obliki
in mora vsebovati ime, priimek in naslov
pooblastitelja ter ime, priimek in naslov ozi-
roma sedež pooblaščenca.

Gradivo za sejo je na vpogled v prostorih
družbe v poslovnem sekretariatu vsak de-
lovni dan med 9. in 12. uro.

Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po
pooblaščencih zastopanih vsaj 15% osnov-
nega kapitala, bo ponovno zasedanje skupš-
čine istega dne ob 15. uri. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapita-
la.

Slovenske novice, d.d.
direktor Tit Doberšek

Odločbe in sklepi
po ZPOmK Razne objave

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Št. 3071-17/00-7 Ob-32779
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: urad) je na podlagi
skupne priglasitve koncentracije dne 17. 7.
2000 izdal odločbo, v kateri je skladno s
tretjim odstavkom 38. člena zakona o pre-
prečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK)
odločil, da je koncentracija podjetij Ljub-
ljanske mlekarne, mlekarska industrija
d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana in Mari-
borska mlekarna, proizvodnja, trgovina
in storitve d.d., Osojnikova ulica 5, Mari-
bor, skladna s pravili konkurence in da ji
urad ne bo nasprotoval.

Koncentracija se bo opravila s pripojitvi-
jo prevzete družbe Mariborska mlekarna
d.d. k prevzemni družbi Ljubljanske mlekar-
ne d.d.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podat-
kov o strukturi in delovanju upoštevnega tr-
ga odkupa mleka in trga proizvodnje in pro-
daje mleka in mlečnih izdelkov ni izkazan
resen sum, da bi bila koncentracija neskla-
dna s pravili konkurence. Na trgu odkupa
mleka nameravana koncentracija ne bo mo-
gla imeti škodljivih učinkov zaradi državne
intervencije. Tudi na trgu proizvodnje in pro-
daje mleka in mlečnih izdelkov ne bo moglo
priti do bistvenega zmanjševanja učinkovite
konkurence, kajti prodaja teh izdelkov pote-
ka v največji meri preko velikih trgovskih
verig, ki imajo napram proizvajalcem močan
pogajalski položaj. Ne smemo pa spregle-
dati tudi tuje konkurence, ki je na sloven-
skem trgu prisotna že sedaj (zlasti s trajnimi
mlečnimi izdelki in sladoledi), utemeljeno
pa lahko pričakujemo, da bo v prihodnosti
zaradi liberalizacije uvoza iz držav članic
CEFTA in EU še močnejša.

Razlogi in cilji koncentracije so v skladu
z določili veljavne zakonodaje in pravili kon-
kurence, zato urad ni sprejel sklepa o ugo-
tavljanju skladnosti koncentracije s pravili
konkurence.

Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj
Urad RS za varstvo konkurence

Ob-32777
Ime glasila: Kristusova država.
Izdajatelj: Univerzalno življenje, Glinško-

va ploščad 16, Ljubljana.
Vir financiranja: prostovoljni prispevki.
Lastnik (100%): Univerzalno življenje,

Glinškova ploščad 16, Ljubljana.

Št. 0501/48-3-466/25-00 Ob-32963
Republika Slovenija, Ministrstvo za no-

tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, na
podlagi 21. člena zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije za leto 2000
(Ur. l. RS, št. 9/00), 6. člena uredbe o
odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin
in premičnin v lasti Republike Slovenije (Ur.
l. RS št. 52/98 in 61/99) ter sklepa Vlade
Republike Slovenije o potrditvi posebnega
načrta prodaj, zamenjav in nabav državnega
premoženja Ministrstva za notranje zadeve
za leto 1999, št. 460-00/98-6 (N), z dne
8. 7. 1999 objavlja

javno dražbo
za odprodajo nepremičnin – bivše

stražnice Ceršak, z zbiranjem pisnih
ponudb

1. Predmet prodaje:
Predmet prodaje je kompleks bivše

stražnice Ceršak v Pesnici pri Mariboru, in
sicer nepremičnine:

– parc. št. 294/3, v naravi poslovna stav-
ba v izmeri 167 m2;

– parc. št. 385, v naravi gospodarska
poslopja v izmeri 15 m2, 11 m2, 15 m2, 3
m2 in 34 m2, dvorišče v izmeri 4714 m2 in
igrišče v izmeri 349 m2, ter pašnik v izmeri
400 m2;

Nepremičnine so vpisane v vl. št. 552,
k.o. Ceršak (podatki iz parcelacije zemljišč,
ki jih je izdala Območna geodetska uprava
Maribor, Izpostava Maribor dne 27. 6.
1997).

Zemljiškoknjižni podatki:
– parc. št. 294/3, njiva v izmeri

2723 m2,
– parc. št. 385, travnik v izmeri 2164 m2

in
– parc. št. 1531/2, pašnik v izmeri

400 m2;
Vsi navedeni objekti so prazni.
Možna je le prodaja vseh navedenih ne-

premičnin v celoti.
2. Izklicna cena: izklicna cena je za vse

navedene nepremičnine, ki so predmet jav-
ne dražbe, skupaj 12,400.000 SIT, kar je
vrednost, ugotovljena po uradni cenitvi.

3. Plačilni pogoji: plačilo celotne kupni-
ne je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na nepremičninah; rok plačila ne sme biti
daljši od 8 dni po sklenitvi kupoprodajne
pogodbe.

4. Kavcija: dražitelji morajo pred oddajo
ponudb vplačati varščino v višini 10% od
navedene izklicne cene, in sicer:

Način plačila: virmansko, številka raču-
na: 50100-637-55284 (Ministrstvo za no-
tranje zadeve), sklicna številka: 61140.

Dražitelji morajo v ponudbi priložiti potr-
dilo o vplačani varščini.

Varščina bo uspelemu dražitelju vraču-
nana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo us-
peli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končani javni dražbi.

5. Drugi pogoji:
– pri razpisu lahko sodelujejo pravne

osebe s sedežem v RS in fizične osebe, ki
so državljani RS;

– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno;

– dražitelji morajo v ponudbi predložiti
dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, ki
ga izda Agencija za plačilni promet ali Davč-
na uprava RS, Davčni urad ter lastno izjavo
o plačanih zapadlih obveznostih do svojih
upnikov;

– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo ena-
ke ali višje od izhodiščne (izklicne) prodajne
cene;

– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15
delovnih dni od prejema obvestila o izbiri
skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogod-
bo;

– če izbrani dražitelj ne bo sklenil kupo-
prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
prodajni postopek razveljavljen, vplačana
varščina bo zadržana;

– dražitelji, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu javne draž-
be obveščeni takoj, vsi dražitelji pa bodo o
izidu pisno obveščeni v roku 5 dni od javne-
ga odpiranja ponudb;

– zavezanec za davek na promet nepre-
mičnin je prodajalec, vse druge stroške v
zvezi s prenosom lastništva (stroške overi-
tve, vpis v zemljiško knjigo in morebitne dru-
ge stroške) nosi dražitelj – kupec;

– uspelemu dražitelju se nepremičnina
izroči v last in posest po plačilu celotne
kupnine;

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši dražitelj je tisti, ki po-
nudi najvišjo ceno.

6. Ogled nepremičnin: ogled nepremič-
nin, ki so predmet javne dražbe, je možen
dne 2. 8. 2000 in dne 10. 8. 2000, med 9.
in 14. uro, po predhodni najavi na Policijski
upravi Maribor, pri Štingl Cvetku (tel. 02/
229-12-29, int. 12 39).

7. Dokumentacija: dražitelji se lahko s
podrobnejšimi pogoji seznanijo iz doku-
mentacije predmetne javne dražbe, ki jo
lahko zahtevajo od dneva objave javne
dražbe v Uradnem listu RS do roka za odda-
jo ponudb, in sicer med 12. in 14. uro,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo,
in sicer na naslednjem naslovu: Ministrstvo
za notranje zadeve, Sektor za finance, plan
in investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva 4, Ljubljana, pri Marin-
ki Hlade, tel. 061/172-43-83.
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Ponudniki, ki želijo dvigniti dokumenta-
cijo javne dražbe, morajo predložiti:

– pisno zahtevo za dvig dokumentacije,
iz katere morajo biti razvidni osnovni podat-
ki o dražitelju (naziv oziroma ime in priimek,
naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali
ne);

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 1.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

Znesek in način plačila za dokumentaci-
jo: znesek: 1.000 SIT, način plačila: vir-
mansko, številka računa: 50100-637-
55284 (Ministrstvo za notranje zadeve),
sklicna številka: 466-25-00.

8. Predložitev ponudb: ponudbe je po-
trebno predložiti do 16. 8. 2000, najkasne-
je do 10. ure.

Ponudbe morajo biti podane v pisni obli-
ki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s
priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 16. 8.
2000, ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva 4, Ljubljana, II. nad-
stropje, soba št. 206.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju po-
nudb, morajo pred pričetkom odpiranja po-
nudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 363-8/96 Ob-33024
Občina Metlika, Mestni trg 24, Metlika

na podlagi 6. člena pravilnika o odprodaji,
oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premič-
nin v lasti Občine Metlika ter na osnovi skle-
pa Občinskega sveta občine Metlika št.
362-24 z dne 17. 6. 1999 o prodaji garaž
objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

pisnih ponudb (pisna dražba)
1. Predmet prodaje
a) 1 garaža v stanovanjskem bloku loci-

ranem na zemljišču parc. št.4528, k.o. Me-
tlika, v Župančičevi 2, Metlika, koristne po-
vršine 15,16 m2,

b) 4 garaže v stanovanjskem bloku loci-
ranem na zemljišču parc. št. 4537, k.o.
Metlika, v Župančičevi 7, Metlika, koristne
površine 14,64 m2.

2. Izklicna cena
Izklicna cena za garažo navedeno pod

točko a) je 415.684 SIT, izklicna cena za
garaže navedene pod točko b) je za posa-
mezno garažo 498.108 SIT.

3. Prodajali bomo po načelu “videno –
kupljeno“.

4. Pogoji pisne dražbe (zbiranje ponudb)
a) ponudbe lahko pošljejo samo fizične

osebe, ki so državljani Republike Slovenije,
b) pisna ponudba mora vsebovati naslov

kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek, ki mora biti točno določen in jasen
v odnosu na izklicno ceno, variantne po-
nudbe niso možne,

c) ponudbi mora biti priloženo:
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o plačani kavciji.
d) davek in vse stroške v zvezi s pogod-

bo in prenosom lastništva plača kupec.
Prednostno pravico nakupa imajo ob

predložitvi enakovrednih ponudb lastniki
etažnega stanovanja v bloku, kjer se garaža
nahaja, kar dokazujejo z dokazilom o la-
stništvu stanovanja (pogodba, zemljiškok-
njižni izpisek) ter s potrdilom o stalnem pre-
bivališču.

5. Ponudbe je potrebno poslati priporo-
čeno ali vročiti osebno na naslov: Občina
Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, in
sicer v zaprtih kuvertah z oznako “ Ne odpi-
raj - Garaže - 1a “ in “ Ne odpiraj – Garaže –
1b “.

6. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po
tej objavi v Uradnem listu RS.

7. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Metlika, dne 22. 8. 2000 ob 8. uri.

8. Pravna oblika: kupoprodajna pogod-
ba.

Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene ku-
poprodajne pogodbe najkasneje v petna-
jstih dneh od dneva odpiranja ponudb.

9. Vsak ponudnik mora pred zaključe-
nim rokom za oddajo ponudbe položiti kav-
cijo v višini 10% od izklicne cene na žiro
račun 52130-630-40409. Sklic na št.
01-002. Plačana kavcija bo izbranemu po-
nudniku vračunana v ceno, ostalim ponu-
dnikom pa bo brez obresti vrnjena.

10. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik
z najvišjo ceno.

11. Komisija si pridržuje pravico proste
presoje, glede dodelitve posamezne gara-
že v stanovanjskem bloku Župančičeva 7,
Metlika, najugodnejšim izbranim ponudni-
kom.

12. Kupnina mora biti v celoti plačana v
roku 8 dni po sklenitvi pogodbe.

13. Izročitev nepremičnine se opravi po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov v
zvezi s pogodbo.

14. Nepravočasne in nepravilno ozna-
čene ponudbe bodo neodprte vrnjene po-
nudnikom. Ponudbe, ki bodo sestavljene v
nasprotju z določili tega razpisa oziroma ne-
popolne, bodo izključene iz nadaljnje obrav-
nave.

15. Vse druge informacije se dobijo na
zgoraj navedenem naslovu pri Vesni Brajko-
vec ali na tel. 63-74-01. Ogled nepremični-
ne je mogoč po dogovoru.

Občina Metlika

Št. 363-8/96 Ob-33025
Občina Metlika, Mestni trg 24, Metlika

na podlagi 6. člena pravilnika o odprodaji,
oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premič-
nin v lasti Občine Metlika ter na osnovi skle-
pa Občinskega sveta občine Metlika št.
363-8/96 dne 5. 5. 2000 objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

pisnih ponudb (pisna dražba)
1. Predmet prodaje je: poslovna stavba

– stara osnovna šola Podzemelj s pripada-
jočim zemljiščem. Nepremičnina – stavba
leži na parc. št. 47, ki je pripisana v zk vl. št.
11 k.o. Podzemelj (zemljišče, na katerem
leži stavba, v izmeri 291 m2, stavba – kori-
stne površine 241, 13 m2).

2. Izklicna cena nepremičnine, ki jo je
določil sodno zaprisežen cenilec je
5,332.156,66 SIT.

3. Prodajali bomo po načelu “videno –
kupljeno“.

4. Pogoji pisne dražbe (zbiranje po-
nudb):

a) ponudbe lahko pošljejo fizične ali prav-
ne osebe,

b) pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek, ki mora biti točno določen in jasen
v odnosu na izklicno ceno, variantne po-
nudbe niso možne,

c) ponudbi mora biti priloženo:
– potrdilo o državljanstvu (fizične osebe)

ali registracija (pravne osebe),
– potrdilo o plačani kavciji,
d) davek in vse stroške v zvezi s pogod-

bo in prenosu lastništva plača kupec.
5. Ponudbe je potrebno poslati priporo-

čeno ali vročiti osebno na naslov: Občina
Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, in
sicer v zaprtih kuvertah z oznako “Ne odpi-
raj – OŠ Podzemelj“.

6. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po
tej objavi.

7. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Metlika, dne 22. 8. 2000 ob 10. uri.

8. Pravna oblika: kupoprodajna pogod-
ba.

Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene ku-
poprodajne pogodbe najkasneje v 15 dneh
od dneva odpiranja ponudb.

9. Vsak ponudnik mora pred zaključe-
nim rokom za oddajo ponudbe položiti kav-
cijo v višini 10% od izklicne cene na žiro
račun 52130-630-40409, s pripisom “sta-
ra OŠ Podzemelj – varščina za resnost po-
nudbe“. Plačana kavcija bo izbranemu po-
nudniku vračunana v ceno, ostalim ponu-
dnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku
pet dni po izboru najugodnejšega ponudni-
ka.

10. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik
z najvišjo ceno.

11. Kupnina mora biti v celoti plačana v
roku osmih dni po sklenitvi pogodbe.

12. Izročitev nepremičnine se opravi po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov v
zvezi s pogodbo.

13. Nepravočasne in nepravilno ozna-
čene ponudbe bodo neodprte vrnjene po-
nudnikom. Ponudbe, ki bodo sestavljene v
nasprotju z določili tega razpisa oziroma ne-
popolne, bodo izključene iz nadaljnje obrav-
nave.

14. Vse druge informacije se dobijo na
Občini Metlika, Mestni trg 24, Metlika, ali
na tel. 63-74-01. Ogled nepremičnine je
mogoč po dogovoru.

Občina Metlika
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Ob-32886
Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d., pre-

klicuje police in pobotnice.
Police se preklicujejo za Agencijo STR,

Groharjeva ul. 5, 2000 Maribor, skupno
106 polic:

– zelene karte: 81201, 81206, 81233,
81241, 81343, 81345, 81381, 81397,
81429, 81431, 81480, 86709, 86714,
86725,86743, 86760, 86785, 86848,
86881, 86891, 86898, 86934, 86948,
86950, 86958, 86965, 88347, 128525,
128528, 128591, 128616, 129738,
132836, 132854, 132859, 132921,
132943, 132955, 132976, 132997,
133017, 154940, 155056, 156888,
157981, 157992, 158038, 158066,
158078, 159355, 160500, 160533,
177891, 180369, 199826, 199831,
210771, 210788, 221489, 221537,
222362, 225335, 1047005, 1047061,
1047094, 1047104, 1047117, 1047151,
1047187, 1050817, 1050842, 1050854,
1050867, 1050868, 1050879, 1050890,
1050891, 1050906, 1050922, 1050928,
1050959, 1050993, 1050995;

– pobotnice (ZAV 5/93): 61833;
– vinkulacije (ZAV 32/93): 2725, 4087,

4088, 6460, 6461;
– bele police (ZAV 11/95): 28805,

43533, 45950, 52672;
– AO (ZAO 2/99): 120334, 208193,

273076;
– premoženje (ZAC 4/93): 46537,

48001, 48002, 48003, 48004, 1003520,
1004522, 1004523, 1004548, 1004963.

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

MURA PROIZVODNJA OBLAČIL d.d.,
Plese 2, Murska Sobota-Mura, štampiljko
pravokotne oblike z napisom MURA Euro-
pean Fashion Design, Proizvodnja oblačil
d.d. in številko 14 v desnem spodnjem kotu.
gnc-31294

Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10, Ptuj,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike z
vsebino Perutnina Ptuj, d.d., Ptuj, Potrčeva
c. 10 1.14. Ob-32817

Srednja trgovska šola Maribor preklicuje
uporabo pečata Srednje trgovske šole Ma-
ribor, okroglega premera 35 mm in oštevil-
čenega s št. 2. Ob-33015

Šestović Erna, Kunšperk 18, Bistrica ob
Sotli, štampiljko pravokotne oblike velikosti
55 X 15 mm z napisom ERNA ŠESTOVIĆ,
univ. dipl. inž. arh., 1505 IZS A-0737.
gny-31047

Priglasitveni list

Hačnič Mojca, Semič 25/d, Semič, pri-
glasitveni list, opravilna št. 05-166/94, iz-
dan dne 29. 6. 1994. gnp-30906

Haša Jože s.p., Zajčeva 8, Komenda,
priglasitveni list, opravilna št. 15-1288/98,
izdan dne 24. 4. 1998. gnl-31335

Klarič Bojan, Majšperk 2/d, Ptujska
Gora, obrtno dovoljenje, št.
060227/1949/01-52/1996, izdano dne
19. 4. 1996. gnj-30912

Klavs Milan, Šercerjeva 2, Velenje, prig-
lasitveni list, opravilna št. 59-138/94.
gnx-31098

Kokol Martin, Ul. 25 maja 6, Ptuj, obrtno
dovoljenje, št. 045171/0078/00-
52/1995, izdano dne 6. 3. 1995.
gni-30913

Kušar Robert s.p., Zasip - Sebenje 3,
Bled, priglasitveni list, opravilna št. 44-
2182/99, izdan dne 9.11.1999.
gnx-31173

Mihelčič Marjan s.p., Dol Težka voda
31, Novo mesto, priglasitveni list, opravilna
št. 038/1064-94, izdan dne 15. 6. 1994.
gnn-31233

Požlep Ivana, Podšmihel 25, Laško, pri-
glasitveni list, opravilna št. 20-0070/94, iz-
dan dne 28. 3. 1999. gnz-31146

Tušek Štefan, Cankarjeva 8, Slovenske
Konjice, priglasitveni list, opravilna št. 064-
2921/94, izdan dne 30. 12. 1994.
gnh-30914

Vesić Eva, Glavni trg 8, Maribor, prigla-
sitveni list, opravilna št. 064-2091/94, iz-
dan dne 5. 10. 1994. gnn-31283

Potne listine

Antončič Irma, Za gasilskim domom 2/a,
Grosuplje, potni list, št. AA 397011, izdala
UE Grosuplje. gng-31140

Avšič Borut, Vodnikova 8, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 857965, izdala UE Ljubljana.
gnk-31336

Babič Mihael, II: Prekomorske brigade
56, Koper - Capodistria, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 24331, izdala UE Koper.
gnv-31275

Bečić Semir, Ulica svobode 95, Piran -
Pirano, potni list, št. BA 913329, izdala UE
Piran. gnn-31083

Bembič Branko, Kvedrova 10, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 624193, izda-
la UE Koper. gnq-31155

Bizjak Neli, Dežmanova ulica 9, Kokrica,
Kranj, potni list, št. BA 593646, izdala UE
Kranj. gnk-31261

Božič Borica, Ulica Janeza Puharja 3,
Kranj, potni list, št. AA 957202, izdala UE
Radovljica. gnm-30888

Bratkovič Suzana, Gosposka ulica 10,
Ljubljana, potni list, št. AA 710921, izdala
UE Ljubljana. gnz-31371

Celič Matjaž, Rožna dolina c I/18, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 589719, izdala UE
Ljubljana. gne-31067

Cigoj Jurij, Kvedrova 10, Koper - Capo-
distria, potni list, št. BA 911627, izdala UE
Koper. gnl-31085

Čepe Srečko, Lendavsko naselje 9, Mu-
rska Sobota, potni list, št. AA 278481, izda-
la UE Murska Sobota. gng-31015

Černec Jure, Pod gozdom c. VI/23, Gro-
suplje, potni list, št. AA 629375, izdala UE
Grosuplje. gng-31440

Čurič Alenka, Budanje 12 a, Vipava, po-
tni list, št. BA 581749, izdala UE Ajdovšči-
na. gnx-31273

Čurman Irena, Veščica 59/b, Murska
Sobota, preklic potnega lista, objavljen v
Ur. l. RS, št. 64/2000. gno-30882

Čurman Štefan, Veščica 59/b, Murska
Sobota, preklic potnega lista, objavljen v
Ur. l. RS, št. 64/2000. gnp-30881

Dolenc Luka, Vojkova 48, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 732608, izdala UE Ljubljana.
gnu-30976

Frangež Tomaž, Nikola Tesla 14, Rade-
nci, potni list, št. BA 880674, izdala UE
Gornja Radgona. gnz-31096

Frelih Maja, Kodrova 12, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 143481, izdala UE Ljubljana.
gnr-30983

Gantar Jožef, Triglavska 3, Idrija, potni
list, št. AA 948492, izdala UE Idrija.
gnk-31286

Garvanović Mirsada, Pot na mah 1, Lju-
bljana, potni list, št. AA 315714, izdala UE
Ljubljana. gns-30978

Gašperin Domen, Stobovska c. 4/a, Do-
mžale, potni list, št. BA 639808, izdala UE
Domžale. gnp-31431

Gregorčič Mojca, Vrsno 31, Kobarid,
maloobmejno prepustnico, št. AI 064097,
izdala UE Tolmin. gng-31090

Grm Bojan, Podpeč 4 a, Videm-Dobre-
polje, potni list, št. BA 871098, izdala UE
Grosuplje. gni-31363

Grmič Alojz, O. Župančiča 3, Murska
Sobota, potni list, št. BA 532798, izdala UE
Murska Sobota. gnf-31091

Grmič Dragica, O. Župančiča 3, Murska
Sobota, potni list, št. AA 813446, izdala UE
Murska Sobota. gne-31092

Grošelj Gorazd, Valvazorjeva 24, Podli-
povica, Izlake, potni list, št. BA 573994,
izdala UE Zagorje ob Savi. gne-31192

Gulja Franc, Ljubljanska c. 15, Postoj-
na, potni list, št. BA 895935, izdala UE
Postojna. gnv-31350

Gvozden Jovica, Preloška cesta 1/a,
Prelog, Domžale, potni list, št. BA 901296,
izdala UE Domžale. gnk-31211

Hoenigman Matjaž, Cesta 8. aprila 1,
Vipava, potni list, št. BA 77632, izdala UE
Ajdovščina. gnp-31081

Hren Sebastijan, Verje 74, Medvode, po-
tni list, št. BA 887134, izdala UE Ljubljana.
gnn-31033

Hrustič Fikret, Dolenjska c. 210, Ljublja-
na, potni list, št. BA 44053, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-31291

Istrefi Ferdi, Valjavčeva ulica 7, Kranj,
potni list, št. BA 280758, izdala UE Kranj.
gnl-31010

Jakac Dejan, Lukini 19, Koper - Capodi-
stria, potni list, št. BA 514076, izdala UE
Koper. gnm-31084

Jakoš Marko, Šentvid pri Stični 42, Šen-
tvid pri Stični, potni list, št. BA 965575,
izdala UE Grosuplje. gnc-31319

Janežič Kuralt Majda, Cesta dveh cesar-
jev 132, Ljubljana, potni list, št. BA 62816,
izdala UE Ljubljana. gnv-31225
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Janković Miloš, Trg komandanta Stane-
ta 4, Ljubljana, potni list, št. BA 814187,
izdala UE Ljubljana. gnu-31276

Jenko Jaka, Jamova 48, Ljubljana, potni
list, št. BA 899046, izdala UE Ljubljana.
gnx-31223

Jenko Špela, Jamova 48, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 861072, izdala UE Ljubljana.
gny-31222

Kamenšek Janko, Volčja Draga 29/a,
Volčja Draga, potni list, št. BA 81966, izda-
la UE Nova Gorica. gnk-31161

Kavčič Ines, Podreber 16, Naklo, potni
list, št. BA 848081, izdala UE Kranj.
gns-31103

Kavčič Rasto, Podreber 16, Naklo, pot-
ni list, št. BA 493814, izdala UE Kranj.
gnv-31104

Kavčič Sabina, Podreber 16, Naklo, po-
tni list, št. BA 493815, izdala UE Kranj.
gnp-31106

Keršič Nevenka, Hotinjska cesta 81,
Orehova vas, potni list, št. AA 612342, iz-
dala UE Maribor. gnm-31009

Knehtl Branko, Trebinjska ulica 4, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 62865, izdala UE
Ljubljana. gnh-31414

Kolar Dimitrij, Mlinska cesta 8/a, Slove-
nske Konjice, potni list, št. BA 152630,
izdala UE Slovenske Konjice. gnk-31011

Komljenović Branka, Delavska cesta 26,
Kranj, potni list, št. BA 111516, izdala UE
Kranj. gnc-31044

Koprivnjak Blaž, Stari grad 34, Krško,
potni list, št. BA 553251, izdala UE Krško.
gnf-31041

Korošec Petra, Poropatova 28, Maribor,
potni list, št. AA 242980, izdala UE Mari-
bor. gnl-30885

Kovačić Rudolf, Nadgoriška cesta 70,
Ljubljana, potni list, št. BA 972799, izdala
UE Ljubljana. gni-31338

Kovič Robert, Ulica Tuga Vidmarja 2,
Kranj, potni list, št. BA 447247, izdala UE
Kranj. gnu-31101

Kraner Suzana, Plintovec 6a, Zgornja
Kungota, potni list, št. BA 210889, izdala
UE Pesnica. m-1113

Krapež Jože, Beblerjeva 6, Idrija, potni
list, št. AA 125602, izdala UE Idrija.
gnz-31046

Križman Paolo, Šentjane 25, Portorož -
Portorose, potni list, št. AA 5540, izdala UE
Piran. gnv-31175

Krum Marjeta, Novo naselje 6/b, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 288089, izdala UE
Ljubljana. gnl-30985

Krum Štefan, Novo naselje 6/b, Ljublja-
na, potni list, št. AA 310875, izdala UE
Ljubljana. gno-30986

Kržišnik Tomaž, Starožidovska c. 2, Žiri,
potni list, št. AA 11110, izdala UE Škofja
Loka. gnm-30884

Kučan Melita, Križevci 20, Križevci, pot-
ni list, št. BA 610212, izdala UE Murska
Sobota. gng-31040

Kuralt Franc, Cesta dveh cesarjev 132,
Ljubljana, potni list, št. AA 823523, izdala
UE Ljubljana. gnu-31226

Kuralt Tomaž, Cesta dveh cesarjev 132,
Ljubljana, potni list, št. BA 813757, izdala
UE Ljubljana. gnt-31227

Kurnik Rudolf, Brodarjev trg 3, Ljublja-
na, potni list, št. AA 818402, izdala UE
Ljubljana. gnq-31280

Ladiha Barbara, Na jami 11, Ljubljana,
potni list, št. AA 143524, izdala UE Ljublja-
na. gnk-31061

Lapajne Janez, Resljeva cesta 6, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 18858, izdala UE
Ljubljana. gny-31297

Lesjak Tatjana, Podvelka 12/a, Podvel-
ka, potni list, št. BA 0168439, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnl-30989

Lešničar Hotimir, Glinškova ploščad 29,
Ljubljana, potni list, št. AA 681294, izdala
UE Ljubljana. gny-30922

Long Aljoša, Škocjan 64, Koper - Capo-
distria, potni list, št. BA 574683, izdala UE
Koper. gnj-31187

Lukač Daniel, Titova c. 3, Dekani, potni
list, št. BA 61498, izdala UE Gornja Radgo-
na. gnn-31358

Majc Cvetka, Brodarjev trg 3, Ljubljana,
potni list, št. AA 527438, izdala UE Ljub-
ljna. gnr-31279

Maksić Rade, Brodarjev trg 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 860214, izdala UE Ljublja-
na. gnq-31105

Markuš Petra, Sp. Jakobski dol 68, Ja-
kobski Dol, potni list, št. BA 607785, izdala
UE Pesnica. m-1148

Masle Boštjan, Glinškova ploščad 12,
Ljubljana, potni list, št. BA 721036, izdala
UE Ljubljana. gnx-31323

Mašič Rok, Mokrice 11, Vrhnika, potni
list, št. BA 804079, izdala UE Vrhnika.
gnm-31159

Mehle Vanja, Pot na Fužine 3, Ljubljana,
potni list, št. AA 275726, izdala UE Ljublja-
na. gnl-31435

Miholič Nataša, Kobilje 177, Lendava -
Lendva, potni list, št. BA 610262, izdala UE
Lendava. gnq-31209

Mikolič Zmago, Prade, Cesta XVI, št. 8,
Koper - Capodistria, potni list, št. AA
517766. gnz-31271

Miladinović Marija, Ulica Gubčeve briga-
de 47, Ljubljana, potni list, št. AA 217285,
izdala UE Ljubljana. gnz-31171

Miler Marković Milana, Eipprova 19, Lju-
bljana, potni list, št. AA 710194, izdala UE
Ljubljana. gne-31117

Miloševič Vitomir, Vena Pilona 7, Koper
- Capodistria, potni list, št. AA 510017, iz-
dala UE Koper. gnv-31150

Mori Simona, Ožbalt 63, Ožbalt, potni
list, št. BA 0747483, izdala UE Radlje ob
Dravi. gni-31013

Najdič Iztok, Štihova ulica 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 560414, izdala UE Ljublja-
na. gnp-31381

Najdič Rok, Štihova ulica 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 973895, izdala UE Ljublja-
na. gno-31382

Oberš Ivan, Podgorje 95, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, potni list, št. AA 352030,
izdala UE Slovenj Gradec. gnu-31201

Oberš Jožefa, Podgorje 95, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, potni list, št. AA 53463,
izdala UE Slovenj Gradec. gnv-31200

Oberš Ludvik, Podgorje 95, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, potni list, št. AA 53464,
izdala UE Slovenj Gradec. gnw-31199

Omahen Sabina, Cesta 2, Veliki Gaber,
potni list, št. BA 241065, izdala UE Treb-
nje. gnc-30969

Pahor Marko, Sela na Krasu 46, Kosta-
njevica na Krasu, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 147700, izdala UE Nova Gorica.
gnj-31162

Paulič Dejan, Kunaverjeva 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 948398, izdala UE Ljublja-
na. gny-31022

Pavlič Elvira, Brezovica pri Grodinu 32,
Gračišče, potni list, št. BA 273837, izdala
UE Koper. gnj-31166

Pavlič Elvira, Brezovica pri Grodinu 32,
Gračišče, maloobmejno prepustnico, št. AI
273837, izdala UE Koper. gnd-31172

Pavlinjek Saša, Strukovci 23, Bodonci,
potni list, št. BA 532978, izdala UE Murska
Sobota. gny-31347

Peterlin Janja, Mestni log V/5, Kočevje,
potni list, št. BA 825259, izdala UE Kočev-
je. gnr-31004

Petrović Cvijetin, Ulica prvoborcev 39,
Hrastnik, potni list, št. AA 699345, izdala
UE Hrastnik. gne-31292

Pirš Jurij, Mrčna sela 34, Krško, potni
list, št. BA 386001, izdala UE Krško.
gnk-31386

Pleško Vojko, Ul. bratov Učakar 102,
Ljubljana, potni list, št. AA 44425, izdala UE
Ljubljana. gnp-31131

Plevel Roman, Nasovče 16 a, Komen-
da, potni list, št. BA 854751, izdala UE
Kamnik. gnd-31147

Polanc Matej, Goriška cesta 38, Ajdovš-
čina, potni list, št. AA 721988, izdala UE
Ajdovščina. gnx-31198

Polanec Sebastijan, Nova ulica 12, Po-
ljčane, potni list, št. BA 582974, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnz-31346

Prah Alan, Cesta 1. maja 10, Senovo,
potni list, št. BA 553376, izdala UE Krško.
gnh-31339

Radonjić David, Lendavska cesta 17/c,
Murska Sobota, potni list, št. BA 926169,
izdala UE Murska Sobota. gnj-31012

Rafolt Marko, Bratovševa ploščad 22,
Ljubljana, potni list, št. BA 523108, izdala
UE Ljubljana. gny-31272

Rauter Boštjan, Zagaj 53, Bistrica ob
Sotli, potni list, št. BA 008614, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnx-31348

Redenšek Monika, Partizanska cesta
10/a, Trbovlje, potni list, št. BA 661516,
izdala UE Trbovlje. gne-31042

Rogel Igor, Šmartno ob Paki 123, Šmar-
tno ob Paki, potni list, št. BA 103212, izda-
la UE Velenje. gno-31057

Rogel Mojca, Šmartno ob Paki 123,
Šmartno ob Paki, potni list, št. BA 94969,
izdala UE Velenje. gnn-31058

Rotar Matjaž, Vegova 26, Moravče, pot-
ni list, št. BA 754475, izdala UE Domžale.
gni-30963

Satler Petra, Pesniški dvor 9 b, Pesnica
pri Mariboru, potni list, št. BA 817066, iz-
dala UE Pesnica. m-1140

Sitar Robi, Ponikve 76, Grosuplje, potni
list, št. BA 896789, izdala UE Celje.
gnd-31093

Sladić Tonko, Obala 123, Portorož - Po-
rtorose, maloobmejno prepustnico, št. AI
149829, izdala UE Piran. gno-31082

Stezinar Andrej, Vinogradniška c. 17,
Metlika, potni list, št. BA 583612, izdala UE
Metlika. gnt-31002

Stupan Feliks, Cesta na Gaj 38, 2354
Bresternica, potni list, št. BA 741393, izda-
la UE Maribor. gni-31188

Šikovec Nataša, Škvarčeva ulica 20, Ce-
lje, potni list, št. BA 855353, izdala UE
Celje. gny-31097
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Škafar Zlata, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
potni list, št. BA 313809, izdala UE Ljublja-
na. gnb-30970

Škrabl Andrej, Ob strelskem jarku 4, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. AA 208362,
izdala UE Koper. gnu-31001

Šuštaršič Maja, Štihova ulica 5, Ljublja-
na, potni list, št. BA 376479, izdala UE
Ljubljana. gnv-31383

Torkar Gregor, Grahovo ob Bači 57,
Grahovo ob Bači, potni list, št. BA 544206,
izdala UE Tolmin. gnh-31364

Turnšek Darka, Novo polje c. VII/51,
Ljubljana, potni list, št. BA 43961, izdala
UE Ljubljana. gnr-30979

Turnšek Tomaž, Grajska vas 1/b, Gomi-
lsko, potni list, št. AA 863727, izdala UE
Žalec. gnw-31099

Vešligaj Ana, Plinarniška ulica 8, Celje,
potni list, št. AA 078835, izdala UE Celje.
gno-31007

Vešligaj Ivan, Plinarniška ul. 8, Celje, po-
tni list, št. AA 77937, izdala UE Celje.
gnt-30877

Vidaković Goran, Rusjanov trg 10, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 972400, izdala UE
Ljubljana. gnl-31360

Vidic Matjaž, Zikova 2, Kamnik, potni
list, št. BA 678737, izdala UE Kamnik.
gnu-31326

Vidović Milorad, Kvedrova 3, Ljubljana,
potni list, št. AA 247974, izdala UE Ljublja-
na. gnn-30883

Viranovski Kaja, Požarnice 33, Notranje
Gorice, potni list, št. BA 949920, izdala UE
Ljubljana. gnj-31287

Wernig Zarja, Žabnica 44, Notranje Go-
rice, potni list, št. AA 113146, izdala UE
Ljubljana. gnb-31095

Zalar Katja, Voljčeva 3/a, Vrhnika, potni
list, št. BA 847264, izdala UE Vrhnika.
gnl-31160

Zaletelj Stanko, Murnova 18, Mengeš,
potni list, št. BA 39102, izdala UE Domža-
le. gnf-30916

Žagar Božo, Gradnikove brigade 11,
Nova Gorica, potni list, št. BA 856931, iz-
dala UE Nova Gorica. gnv-31000

Žibert Andrej, Šlandrova 9, Radomlje,
potni list, št. BA 831266, izdala UE Domža-
le. gnr-31329

Žlebir Domen, Dvorje 84, Cerklje na Go-
renjskem, potni list, št. CA 000950, izdala
UE Kranj. gnr-30879

Žnidarič Tatjana, Zdole 42, Kozje, potni
list, št. BA 426066, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnc-31419

Osebne izkaznice

Ažman Roman, Ane Ziherlove 8, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 196209.
gnc-31219

Borovnik Terezija, Ljubljanska c. 15/b,
Maribor, preklic osebne izkaznice, objav-
ljen v Ur. l. RS, št.65/2000. gnp-31356

Bregant Boris, Goce Delčeva 9, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 4229. gnj-30987

Burnik Janez, Kolodvorska cesta 2, Me-
ngeš, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.65/2000. gnc-31019

Cvikl Sonja, Vinska Gora 41, Velenje,
osebno izkaznico, št. 000232167.
gnl-31185

Čakš Sanja, Šobčeva 14, Lesce, oseb-
no izkaznico, št. 000253456. gnl-31285

Čutura Jozo, Pod vinogradi 40, Straža,
osebno izkaznico, št. 115549. gnr-31179

Dolinar Roman, Šentjošt 49, Horjul, ose-
bno izkaznico, št. 355126. gne-31217

Ferfolja Loredana, Korita na Krasu 11,
Kostanjevica na Krasu, osebno izkaznico,
št. 151915. gns-31003

Ganoni Vid, Smrtnikova 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 149. gng-31065

Golob Slekovec Alenka, Poljanski nasip
32, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
140815. gns-31153

Gostan Darko, Panonska 2 h, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 000283794.
gne-31167

Grmič Alojz, Otona Župančiča 3, Mur-
ska Sobota, osebno izkaznico, št. 25900.
gnq-31080

Gulja Franc, Ljubljanaka c. 15, Postoj-
na, osebno izkaznico, št. 000005825.
gnt-31352

Halilbašić Armel, Križevniška 2, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 12478.
gnu-31351

Hlebec Simon, Ob potoku 20, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 01 OSNOVNA S.
gnw-31424

Hohler Manja, Tomšičeva 4, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000216469.
gnh-31189

Juričinec Ivica, Frenkova pot 15/a, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 299043.
gnq-31430

Justin Tadej, Hlevni vrh 3, Rovte, oseb-
no izkaznico, št. 13495. gnf-31441

Kačič Alojzij, Lehen na Pohorju 23, Pod-
velka, osebno izkaznico, št. 41725.
gnd-31343

Keber Katja, Petrovče 125, Petrovče,
osebno izkaznico, št. 257341. gni-31263

Klopčič Simon, Čemšenik 40/c, Čem-
šenik, osebno izkaznico, št. 264487.
gnc-31069

Kobilšek Saša, Kidričeva 13/a, Trzin,
osebno izkaznico, št. 364630. gns-31078

Kocbek Marija, Opekarska 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 36422. gnn-31258

Kogoj Tina, Ivančičeva 20/a, Ankaran -
Ankarano, osebno izkaznico, št. 148119.
gnx-30998

Kopitar Daša, Veselova ulica 10, Celje,
osebno izkaznico, št. 35284. gng-31390

Koprivc Tomaž, Marija Gradec 44, La-
ško, osebno izkaznico, št. 000124007.
gnj-31341

Korošec Irena, Alpska cesta 17, Bled,
osebno izkaznico, št. 3435. gnv-31300

Korošec Neža, Stari grad 5, Makole,
osebno izkaznico, št. 26991. gnh-31293

Koštrun Klemen, Trojarjeva 27, Kranj,
osebno izkaznico, št. 47162. gnh-31014

Kozar Janez, Legen 16, Šmartno pri
Slov.Gradcu, osebno izkaznico, št.
299012. gnw-30999

Kuhar Sebastjan, Ljubljanska 102, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 000031914.
gnf-31191

Leskovšek Marko, Levec 72, Petrovče,
osebno izkaznico, št. 78215. gnx-31048

Lutar Tadej, Ul. Prekomorskih brigad 4,
Postojna, osebno izkaznico, št. 320184.
gnn-31108

Luzar Suzana, Ul. Frankolovskih žrtev 3,
Celje, osebno izkaznico, št. 232173.
gnu-31051

Mihelič Miha, Jelovec 9, Sodražica, ose-
bno izkaznico, št. 323179. gnb-31420

Mikula Maja, Hrušica 227, Hrušica, ose-
bno izkaznico, št. 113382. gnl-31110

Narobe Marija, Kneza Koclja 71, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 117597.
gnm-31384

Novšak Marija, Andričeva ulica 12, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 142970.
gnq-31255

Nučič Robi, Bizoviška cesta 20/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 177907.
gnh-31039

Orlač Saša, Ciril Metodov drevored 6,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 57677.
gny-30997

Pajič Valter, Satahovci 58/b, Murska So-
bota, osebno izkaznico, št. 191051.
gnf-30995

Palić Rašida, Zaloška cesta 230/f, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 290139.
gnl-31060

Perpar Simon, Bratovševa ploščad 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 346277.
gnt-31327

Pikš Bojan, Černetova 12, Ljubljana, pre-
klic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.65/2000. gng-31165

Planinc Andrej, Purgarjeva ul. 6, Tržič,
osebno izkaznico, št. 242854. gne-31342

Potočnik Ivana, Pipanova 68/a, Šenčur,
osebno izkaznico, št. 97471. gnj-31262

Potočnik Nina, Kvedrova ul. 3, Ptuj, pre-
klic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.64/2000. gnx-31023

Prestor Simon, Bratov Praprotnik 19, Na-
klo, osebno izkaznico, št. 225904.
gnn-31008

Prevolnik Rupel Valentina, Pohorska 27,
Mislinja, osebno izkaznico, št. 269772.
gnz-31025

Privšek Pavla, Lahomno 43, Laško, ose-
bno izkaznico, št. 224617. gnc-31344

Rakovec Franc, Drolčevo naselje 38,
Kranj, osebno izkaznico, št. 5019.
gnb-31345

Rant Jožefa, Brejčeva 2, Domžale, ose-
bno izkaznico, št. 134481. gnw-30874

Rogina Zora, Povšetova 36, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 301693. gni-31163

Schweiger Iva, Čudno selo 7/a, Črno-
melj, osebno izkaznico, št. 49176.
gnf-31266

Senica Sibila, Ilirska ulica 9, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 261544. gns-31053

Skomina Radivoj, Ozeljan 2, Šempas,
osebno izkaznico, št. 000234877.
gnd-31168

Sljepčevič Savo, Kidričeva 26, Jeseni-
ce, osebno izkaznico, št. 256591.
gnz-30996

Stojko Blaž, Vojkova 11, Postojna, ose-
bno izkaznico, št. 173013. gnk-30886

Szilaqyi Erno, Bognarjeva pot 15, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 203132.
gnq-31205

Šegula Vilko, Hlapovci 46, Polenšak,
osebno izkaznico, št. 28131. gnt-31202



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 66-67 / 28. 7. 2000 / Stran 6273

Šemerl Milena, Prešernova 4, Logatec,
osebno izkaznico, št. 205991. gnz-30971

Šolinc Ivan, Dramlje 15, Dramlje, oseb-
no izkaznico, št. 000229923. gnn-31183

Štrekelj Ana, Kriva pot 35, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 217150. gnq-31405

Šuligoj Zornik Veselka, Postaja 1 b, Most
na Soči, osebno izkaznico, št. 000275941.
gnb-31170

Trifkovič Petra, Prušnikova 16, Maribor,
osebno izkaznico, št. 000298839.
gng-31190

Trobec Matej, Polhov Gradec 103, Pol-
hov Gradec, osebno izkaznico, št. 210008.
gnu-31426

Velikonja Varja, Kidričeva 33, Nova Go-
rica, osebno izkaznico, št. 365631.
gno-31107

Verbič Albin, Dole 9, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 63640. gng-31415

Vilman Janez, Mladinska 1, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 31023. gnb-31045

Zabukovec Anton, Male Lipnjane 10, Tu-
rjak, osebno izkaznico, št. 68564.
gnj-31087

Zgonc Ana, Bratovševa ploščad 38, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 252851.
gnp-31181

Zupančič Jana, Poljanska cesta 116,
Gorenja vas, osebno izkaznico, št. 65362.
gne-30917

Žabkar Mihajlović Klara, Tončke Čečeve
20, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
220806. gnp-31210

Žitnik Robert, Bukovica 15, Vodice, ose-
bno izkaznico, št. 168185. gng-31290

Vozniška dovoljenja

Afir Nacer Eddine, Vojkova cesta 87,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 135234, reg. št. 229787, izdala UE
Ljubljana. gnq-31259

Ajnik Alenka, Tržaška cesta 343, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1351780, reg. št. 171714, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-31251

Andoljšek Darko, Belska cesta 48, Pred-
dvor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 637328, reg. št. 25576, izdala UE Kranj.
gnj-31362

Andoljšek Draga, Ortnek 4, Ortnek, voz-
niško dovoljenje, št. BGH, reg. št. 2165,
izdala UE Ribnica. gnq-31055

Avguštin Domen, Streliška 36, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
235457, izdala UE Ljubljana. gni-31438

Bajt Dijana, Ljubljanska 90, Domžale, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 700725,
reg. št. 28885, izdala UE Domžale.
gnw-31399

Baš Franc, Podreča 99, Mavčiče, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 227748,
reg. št. 37680, izdala UE Kranj. gnj-30962

Beber Sara, Celovška cesta 147, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1342035, reg. št. 230395, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-31037

Bezjak Ivan, Črnci 2, Apače, vozniško
dovoljenje, kat. GH, reg. št. 900, izdala UE
Gornja Radgona. gns-31128

Birsa Bojan, Gortanova 40, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Go-
rica. gnw-30974

Bizjak Urška, Zagon 6/a, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14106,
izdala UE Postojna. gnw-31299

Bobek Boris, Kmetijska ul. 3a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
333930, reg. št. 64097, izdala UE Mari-
bor. m-1155

Bohinc Andrej, Zalog 39, Cerklje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 639179, reg. št. 35264, izdala UE
Kranj. gnp-31306

Božiček Mojca, Celovška 9, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, reg. št. 34480,
izdala UE Celje. gnp-31206

Božičnik Štefan, Sp. Pohanca 5/a, Arti-
če, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
11299, izdala UE Brežice. gnx-31298

Bratanič Darko, Selška cesta 7, Dobo-
va, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
12009, izdala UE Brežice. gnr-31404

Brečko Dejan, Prešna loka 3, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1223272, reg. št. 9558. gnz-31071

Brezovnik Ivanka, Kumen 22, Lovrenc
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 3331, izdala UE Maribor. m-1162

Brus Iztok, Zg. Velka 125, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1220999, reg. št. 107137.
m-1120

Bulc Ana, Jurčkova cesta 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024915, reg. št. 143558, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-31158

Centa Tomaž, Ulica 28. maja 53, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGHS, št. S
811452, reg. št. 180092, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-31220

Čarman Gašper, Gorenja vas Reteče 47,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 23033, izdala UE Škofja
Loka. gnq-31355

Čelešnik Igor, Hrvatski trg 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1265562, reg. št. 203760, izdala UE Ljub-
ljana. gno-31357

Čepe Marko, Gradiška 442, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7970, izdala UE Pesnica. m-1138

Činžar Janez, Pod javorjem 23, Dol pri
Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 5601, izdala UE Hrastnik.
gne-31017

Čolig Milan, Ul. Štefana Kovača 45, Od-
ranci, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
14729, izdala UE Lendava. gnq-30880

Črnelič Ivan, Podgorje pri Pišecah 5/a,
Pišece, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
reg. št. 7121, izdala UE Brežice.
gnf-31216

Čuk David, Ograda 10, Dornberk, vozni-
ško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnr-31029

Čutura Jozo, Pod vinogradi 40, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
7464, izdala UE Novo mesto. gns-31178

Čutura Marija, Škocjan 12, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
35945, izdala UE Novo mesto. gnm-30984

Ćatović Senad, Ulica Marje Boršnikove
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 646908, reg. št. 142591, izdala UE
Ljubljana. gnr-31079

Ćirković Sladjana, Beblerjev trg 11, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
296470, reg. št. 186853, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-30990

Debenjak Simon, Kozana 63, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 31886, izdala UE Nova Gorica.
gnj-31337

Debevec Darko, Robova cesta 15, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 2399, izdala UE Vrhnika. gnx-31277

Dimitrijević Dragana, Hruševska cesta
45/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1342127, reg. št. 230461,
izdala UE Ljubljana. gns-31328

Dolenc Boris, Demšarjeva c. 10, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
24900, izdala UE Škofja Loka. gns-31278

Dolenc Franc, Cesta oktobrske revolu-
cije 11/a, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, reg. št. 3722, izdala UE Trbov-
lje. gno-31332

Dolenc Franc, Cesta oktobrske revolu-
cije 11/a, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.
B - za inštruktorja, izdala UE Trbovlje.
gnn-31333

Dragar Aleš, Fluksova 1, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 914959,
reg. št. 103859, izdala UE Maribor.
m-1152

Drljača Milanko, Zupančičeva 26, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 5598. gnv-30975

Đivjak Deja, Zg. Škofije 82, Škofije, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 28840.
gnc-30994

Egelić Dragan, Grampovčanova ulica
29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1190532, reg. št. 81235, izda-
la UE Ljubljana. gnt-31052

Erjavec Damijana, Veliko Črnelo 9, Ivan-
čna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 20631, izdala UE Grosuplje.
gnd-31418

Faganelj Kazimir, Cankarjeva 30, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 1146, izdala UE Nova Gorica.
gnf-31066

Felkar Drago, Sotina 30, Rogašovci, vo-
zniško dovoljenje, reg. št. 38310.
gno-31232

Ferjančič Matjaž, Trg Komandanta Sta-
neta 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1134450, reg. št. 214503,
izdala UE Ljubljana. gnz-31221

Fras Mihael Peter, Lambergarjeva ulica
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 323717, reg. št. 119818, izdala UE
Ljubljana. gns-31428

Gajšek Metka, Štefana Kovača 89, Tur-
nišče, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
12401, izdala UE Lendava. gnh-31264

Gangl Robert, Stražunska 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001170536, reg. št. 112504, izdala UE
Maribor. m-1151

Ganoni Vid, Smrtnikova ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 53,
reg. št. 107004, izdala UE Ljubljana.
gnh-31064

Gerkšič Ivan, Vrtna ulica 8, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
9805, izdala UE Izola. gnq-31230
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Golmajer Ivan, Zgoša 32, Begunje na
Gorenjskem, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 54/2000.
gnj-31137

Golob Jana, Ul. Borisa Kalina 30, Sol-
kan, vozniško dovoljenje. gng-31115

Golob Slekovec Alenka, Poljanski nasip
32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1193390, reg. št. 179714,
izdala UE Ljubljana. gnt-31152

Gornjak Jernej, Trg Borisa Kidriča 1, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
001332152, reg. št. 114906, izdala UE
Maribor. m-1168

Grah Tanja, Polzela 158/b, Polzela, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 791677,
izdala UE Žalec. gnw-31074

Gregel Ivan, Kocbekova 11, Brežice, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16900,
izdala UE Brežice. gnu-31301

Gruden Vladislav Marijan, Ulica Bratov
Učakar 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S 769882, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-31334

Grum Silva, Gorenje Brezovo 7, Višnja
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7796, izdala UE Grosuplje. gnz-31421

Hajdinjak Anica, Šuceva 3a, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1130078,
reg. št. 47553, izdala UE Kranj. gni-31238

Hlade Jože, Jedlovnik 3, Zgornja Kun-
gota, vozniško dovoljenje, kat. FGH, reg.
št. 12549, izdala UE Pesnica. m-1109

Hlebec Simon, Ob potoku 20, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BCGHE, št. S
1006409, izdala UE Vrhnika. gnv-31425

Hoenigman Matjaž, Cesta 18. aprila 1,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1087728, reg. št. 9640. gnk-31086

Horvat Boris, Lesjakova ulica 31, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
495072, reg. št. 64961, izdala UE Mari-
bor. m-1108

Horvat Teodor, Laporje 24, Laporje, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 19962.
gno-31032

Hren Peter, Ob Radoljni 76, Lovrenc na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8165, izdala UE Ruše. m-1163

Hrovat Magdalena, Ulica Ane Ziherlove
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 64069, reg. št. 168005, izdala UE
Ljubljana. gnc-31169

Hrovat Rudolf, Vešenik 20, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6399. gnj-31237

Hudorović Dušan, Gradac 148, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1405138, reg. št. 5777, izdala UE Metli-
ka. gnf-31116

Ibraimova Šeriban, Hradeckega cesta
48/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 216949, reg. št. 185467, izda-
la UE Ljubljana. gno-31157

Ilić Stjepan, Cesta zmage 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1277316, reg. št. 24183, izdala UE Mari-
bor. m-1121

Jagrič Dušan, Pišece 66/a, Pišece, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10861,
izdala UE Brežice. gnw-31374

Jazbinšek Klavdijo, Stjenkova 7, Piran -
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8703, izdala UE Piran. gns-31028

Jerman Jadranka, Hrvatini 116 a, Anka-
ran - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. B,
reg. št. 241, izdala UE Koper. gnw-31224

Jezernik Sašo, Pirnatova 37, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
0800332, reg. št. 85445, izdala UE Mari-
bor. m-1174

Jovan Marko, Kašeljska cesta 120/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1013434, reg. št. 204015, izdala UE
Ljubljana. gni-31063

Jovanović Spasoje, Dragomerška cesta
50, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovo-
ljenje, kat. BFGH, reg. št. 458, izdala UE
Vrhnika. gnz-31296

Juričinec Ivica, Frenkova pot 15/a, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
925895, reg. št. 142913, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-31429

Juršinič Jurij, Kresnike 1, Štore, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1404588, reg. št. 42972, izdala UE Celje.
gni-31213

Justinek Sandra, Sp. Nova vas 35/a,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 17628. gni-31088

Kadirić Hasan, Tesarska ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
101439, reg. št. 167077, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-31034

Kanduš Valentin, Vrtovin 10/d, Črniče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFG, št. S
1426613, reg. št. 11910. gnb-31120

Karas Borut, Prekmurske čete 4, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
34835. gnu-30926

Kavčič Marko, Pavšičeva ulica 16, Lo-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 3218, izdala UE Logatec. gnd-30993

Kemr Andrej Istok, Zrinjskega cesta 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 970207, reg. št. 199712, izdala UE
Ljubljana. gnd-31268

Keš Anton, Jarčeva 11, Domžale, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 486326,
reg. št. 5034, izdala UE Domžale.
gnf-31141

Kljajić Marko, Pristava pri Polhovem Gra-
dcu 30, Polhov Gradec, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 1043636, reg. št.
145448, izdala UE Ljubljana. gnd-31397

Kmet Mateja, Britof 220, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 809169,
reg. št. 39336, izdala UE Kranj. gne-30967

Kmetič Marko, Ul. bratov Greif 9, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
247765, reg. št. 83800, izdala UE Mari-
bor. m-1170

Knezek Dušan, Kajuhova 12, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15299. gny-30972

Kolbl Branko, Cven 63, Ljutomer, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 5057,
izdala UE Ljutomer. gne-31242

Kompare Nina, Janševa 3, Mengeš, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1052215, reg. št. 30125, izdala UE Dom-
žale. gnf-31366

Kosi Jožef, Prušnikova 48, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 367248,
reg. št. 13613, izdala UE Maribor. m-1157

Kosmač Miran, Miklošičeva ulica 4/b,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 65247, reg. št. 11806, izdala UE
Domžale. gnv-31375

Košinjek Vida, Pristavška c. 70, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
4288, izdala UE Tržič. gny-31122

Kotar Boštjan, Gabrovka 8, Gabrovka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1287519, izdala UE Litija. gnr-31354

Kovač Tinkara, Dekani 265, Dekani, vo-
zniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 43222,
izdala UE Koper. gnm-31184

Kovačevič Branko, Ulica bratov Učakar
72, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 566049, reg. št. 39580, izdala
UE Ljubljana. gnb-31295

Kovšca Uroš, Ul. J. Mihevca 1/a, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnh-30939

Kozar Janez, Legen 16, Šmartno pri
Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 577. gnq-31130

Koželj Jernej, V Murglah 231, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 972065,
reg. št. 199994, izdala UE Ljubljana.
gnm-31434

Kraner Suzana, Plintovec 6a, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 5377, izdala UE Pesnica. m-1112

Krašovec Maja, Chengdujska cesta 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1341961, reg. št. 230335, izdala UE
Ljubljana. gnr-31154

Kristan Janez, Ulica bratov Rozmanov 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 445354, reg. št. 13174, izdala UE
Ljubljana. gnw-31274

Krope Gabrijela, Vosek 40 b, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1221549, reg. št. 104892, izdala UE Mari-
bor. m-1149

Krstič Miro, Štihova ulica 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1104402, reg. št. 175118, izdala UE Ljub-
ljana. gni-30988

Krstić Bojan, Gotska ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1298176, reg. št. 226412, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-31212

Kurtaj Feriz, Medvoška 18, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 33898,
reg. št. 216580, izdala UE Ljubljana.
gny-31197

Lakošeljac Tadej, Brkinska ul. 9, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št.
10279, izdala UE Izola. gnm-31134

Lampe Elen, Morova 13, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 9903,
izdala UE Izola. gny-31322

Lang Monika, Puževci 24/a, Bodonci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 31655.
gnw-31249

Lavrič Tomi, Polanska 29, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1443608, reg. št. 118087. m-1123

Lehner Robert, Ledinek 1, Sv.Ana v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 001047160, reg. št. 9791, izdala UE
Lenart. m-1165

Leskovšek David, Miklošičeva 15, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
356032, reg. št. 26801, izdala UE Domža-
le. gnu-31176

Likar Simon, Rudarska 19, Idrija, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1292074,
reg. št. 11612, izdala UE Idrija. gnw-31149

Lilija Ema, Topniška ulica 45, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
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141240, reg. št. 35344, izdala UE Ljublja-
na. gne-31267

Livadić Hazemina, Jarška cesta 36/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 653602, reg. št. 195248, izdala UE
Ljubljana. gne-30892

Ločniškar Jožef, Brniška cesta 68, Vodi-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. s
849170, reg. št. 135731, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-31020

Logar Janez, Suha pri Predosljah 9, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S
1224741, reg. št. 47059, izdala UE Kranj.
gnc-31269

Lončarič Aleš, Brezen 16, Vitanje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9869.
gnh-30964

Lopert Anton, Bogojina 90, Bogojina, vo-
zniško dovoljenje, reg. št. 20450.
gnz-31121

Luštek Kristina, Mlinarska pot 12, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 37024. gno-30932

Lutman Ernesto, Martina Krpana ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1041972, reg. št. 2936, izdala UE
Ljubljana. gnj-31437

Macele Matjaž, Krožna pot 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1234627, reg. št. 223639, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-31260

Majerič Simčič Boža, Kettejeva 6/a, Izo-
la - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 1941, izdala UE Izola. gnk-31311

Majhen Mateja, Cesta zmage 44, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1290692, reg. št. 115092, izdala UE Mari-
bor. m-1145

Malej Boštjan, Zasip, Ledina 6, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
206750, reg. št. 20994. gnd-30943

Marinič Miran, Rimska cesta 85, Šem-
peter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje,
kat. ABCEFGH, št. S 1242245, izdala UE
Žalec. gng-31265

Marjanović Nikola, Levčeva ulica 14, Me-
ngeš, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 162861, reg. št. 23135, izdala UE Dom-
žale. gnx-31423

Markovinovič Matija, Cankarjeva ul. 14,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
H, reg. št. 16227, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnx-31073

Mavsar Breda, Snebersk cesta 32, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
633077, izdala UE Ljubljana. gnv-30875

Merc Janez, Sp. Hajdina 49, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
19041. gnf-30966

Mesec Rodi Petra, Podmilščakova ulica
22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1135738, reg. št. 202095,
izdala UE Ljubljana. gnh-31214

Meze Martin, Na terash 8, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, reg. št. 9791, izdala
UE Izola. gnl-31135

Mikula Maja, Hrušica 227, Hrušica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1386379,
izdala UE Jesenice. gnm-31109

Mivšek Brane, Valjavčeva 12, Kranj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1307001, reg. št. 23063, izdala UE Kranj.
gnb-30920

Mlinar Alojz, Podveža 44, Luče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
8361. gnu-30876

Mori Uroš, Široka ul. 13, Selnica ob Dra-
vi, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001158911, reg. št. 8354, izdala UE Ruše.
m-1146

Možina Franc, Jačka 75, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 2929,
izdala UE Logatec. gnn-31133

Možina Lavra, Jačka 75, Logatec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 5526,
izdala UE Logatec. gno-31132

Murenc Mojca, B. Hvalič 4, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Go-
rica. gnk-30936

Novak Andreja, Kešetovo 11, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8928, izdala UE Trbovlje. gny-31422

Novoselec Sergej, Kračine 4, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1290363, reg. št. 115147, izdala UE Mari-
bor. m-1115

Novšak Marija, Andričeva ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
265880, reg. št. 52507, izdala UE Ljublja-
na. gnz-31196

Ogrizek Matej, Borova 1, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 34405,
izdala UE Celje. gng-30890

Onič Edvard, Hošnica 15, Laporje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEGH, reg. št.
10624. gnr-31229

Orel Janez, Mengeška 67, Trzin, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 785272,
reg. št. 14299, izdala UE Domžale.
gni-31038

Osko Bojan, Pertoča 34, Rogašovci, vo-
zniško dovoljenje, reg. št. 27615.
gnt-31127

Ovca Janez, Bobnarjeva pot 30, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
566269, reg. št. 41926, izdala UE Ljublja-
na. gnt-31177

Palić Rašida, Zaloška cesta 230/f, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1369150, reg. št. 233010, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-31059

Pavčnik Teo, Šmarska 17, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1422870,
reg. št. 30114, izdala UE Velenje.
gnv-31100

Pavkovič Tomislav, Vodnikov trg 4, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1444634, reg. št. 72485, izdala UE Mari-
bor. m-1131

Pavlec Matjaž, Borštnikova 128, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
718069, reg. št. 75919, izdala UE Mari-
bor. m-1153

Pavlin Bogdan, Kajuhova 1, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 878382,
reg. št. 24813, izdala UE Maribor. m-1116

Pavlišič Jožef, Ul. M. Kozine 6, Črnome-
lj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
2973, izdala UE Črnomelj. gnb-31195

Penko Igor, Topolšica 5/k, Topolšica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
858056, izdala UE Velenje. gne-31392

Perić Dragan, Celjska 36, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12795, izdala UE Slovenj Gradec.
gnr-31129

Peterka Klavdija, Selo pri Moravčah 10,
Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 1263831, reg. št. 33561, izdala UE
Domžale. gnl-31289

Pevec Marko, Zibika 2, Pristava pri Mes-
tinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14540, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnu-31026

Pintar Artur, Gregorčičeva 7, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gni-30938

Plavec Milan, Jagodje, Klanec 3, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5345, izdala UE Izola. gnc-31119

Plavec Tomaž, Arnuševa 1, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 25081,
izdala UE Ptuj. gnp-31031

Pliberšek Alekander, Zbelovo 35, Loče
pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, reg. št. 9328. gng-30965

Počaj Franc, Rimska cesta 148, Šem-
peter v Savinjski dolini, preklic vozniškega
dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št.
64/2000. gnm-31309

Podbršček Milan, Lukežiči 38/a, Ren-
če, vozniško dovoljenje. gnf-30941

Poglajen Anton, Jelša 6, Šmartno pri Li-
tiji, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
995543, izdala UE Litija. gnt-30977

Pokovec Jožef, Zagorica pri Dolskem
12, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 512626, reg. št. 30417,
izdala UE Ljubljana. gnb-31145

Polenšak Marko, Regentova 20, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
15938, reg. št. 54706, izdala UE Maribor.
m-1107

Pongrac Robert, Velnarjeva ulica 5, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 516135, reg. št. 176210, izdala UE Lju-
bljana. gnh-31439

Popović Anton, Koroška c. 35, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1072883, reg. št. 109157, izdala UE Mari-
bor. m-1137

Potočnik Boris, Cesta treh talcev 34/ae,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 22016, izdala UE Kamnik. gne-31142

Pukšič Maja, Tolstojeva 5, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št.
001408410, reg. št. 117651, izdala UE
Maribor. m-1134

Race Cvetka, Lokev 164/b, Lokev, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5966,
izdala UE Sežana. gnz-31321

Radić Dominik, Trg svobode 23, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8218. gny-30947

Ravnak Marko, Bezina 1/a, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 30968, izdala UE Celje. gno-31236

Rečnik Ervin, Hotunje 19, Ponikva, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 3025,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnd-31068

Repolusk Urška, Ul. Pohor. bataljona 11,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SA
000025967, reg. št. 927, izdala UE Ruše.
m-1159

Ropas Peter, Dobriša vas 33/a, Petrov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1211468, izdala UE Žalec. gno-31207

Rosič Stanislav, Vrsno 20, Kobarid, voz-
niško dovoljenje, št. S 00044855, izdala
UE Tolmin. gni-31113

Rozman David, Brilejeva ulica 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1364151, reg. št. 187188, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-31144

Rozman Peter, Srednje Bitnje 37, Žab-
nica, preklic duplikata vozniškega dovolje-
nja, kat. BCEGH, št. S 1224877, reg. št.
44366, izdala UE Kranj. gnp-31256

Sagadin Dejan, Dragonja vas 20, Cirko-
vce, vozniško dovoljenje, kat. AGH, reg. št.
38022, izdala UE Ptuj. gnz-30946

Sajovic Škofic Joži, Orehovlje 24, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1033021, reg. št. 45408, izdala UE Kranj.
gnq-31030

Salobir Blaž, Prožinska vas 57/b, Štore,
vozniško dovoljenje, reg. št. 43659.
gnt-31102

Selinšek Zlata, Kušernik 23, Pernica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 82615,
reg. št. 24885, izdala UE Maribor. m-1142

Semenič Simona, Ul. Slavka Osteca 12,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11513, izdala UE Ljutomer.
gnn-31308

Simonič Drago, Ul. Kirbiševih 6 a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
1443116, izdala UE Maribor. m-1156

Sirše Jure, Malgajeva ulica 9, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001085461, reg. št. 26426, izdala UE Ve-
lenje. gnd-31193

Slaček Marija, Loka 52 b, Starše, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 67836, reg.
št. 37309, izdala UE Maribor. m-1117

Srebot Katarina, Strptišče 75, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15696, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnp-31231

Stojnić Nenad, Preglov trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
481605, reg. št. 178917, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-31241

Strnad Andrej, Kmetijska 1 b, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1230477, reg. št. 113849, izdala UE Mari-
bor. m-1143

Szilaqyi Erno, Bognarjeva pot 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1103697, reg. št. 208704, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-31204

Šabić Danijela, Rusjanov trg 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1106230, reg. št. 165307, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-31218

Šantl Janko, Milčinskega 11, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEDGH, reg. št.
14956. gnj-30887

Šešerko Roman, Dornava 76/b, Dorna-
va, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
38183, izdala UE Ptuj. gnd-31243

Škof Simon, Trg Dušana Kvedra 4, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
715227, reg. št. 102131, izdala UE Mari-
bor. m-1125

Škrajnar Janko, Ptujska 14, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
2674, izdala UE Ljutomer. gnt-30927

Škrbinc Janez, Na gmajni 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1369453, reg. št. 214627, izdala UE Ljub-
ljana. gny-31072

Štebal Špela, Vikrče 13, Ljubljana Šmar-
tno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000464, reg. št. 209165, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-31436

Štimac Josip Braco, Gubčeva ulica 5,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 188618, reg. št. 27590, izdala UE Kranj.
gnp-31331

Šujak Sandy, Podvozna pot 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1353088, reg. št. 209186, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-31049

Švegelj Borut, Pod Pogovco 29, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9747, izdala UE Tržič. gnt-31027

Tajroski Subija, Glagoljaška 1, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, reg. št. 44606. gnt-30952

Tkalec Alen, Pod vrtačo 3, Sevnica, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1184879,
reg. št. 11253. gnd-31043

Tomšič Rudolf, Knežak 178, Knežak, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
362184, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnt-31427

Tovšak Gregor, Šentilj pod Turjakom 81
b, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16053, izdala UE Slovenj Gradec.
gny-31247

Trajkovski Sveto, Šteklerjeva 76, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1290753, reg. št. 107327, izdala UE Mari-
bor. m-1136

Trifković Petra, Prušnikova 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1291455, reg. št. 115274, izdala UE Mari-
bor. m-1166

Udovč Nada, Vel. Brusnice 58 a, Brusni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
35273, izdala UE Novo mesto. gnx-31248

Urbas Dušan, Brest 2, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1369929, reg. št.
170503, izdala UE Ljubljana. gnq-31330

Urh Tina, C. Tavčarja 10, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1022246,
izdala UE Jesenice. gnr-31054

Vajda Milan Bojan, Glavarjeva ulica 56,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 140351, reg. št. 40249, izdala UE
Ljubljana. gnu-30901

Valher Marjan, Sp. Gorica 58, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
000493835, reg. št. 66959, izdala UE Ma-
ribor. m-1160

Velikonja Varja, Kidričeva 33, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnu-30951

Velušček Boris, Dragomelj 75, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1199723, reg. št. 32485, izdala UE Dom-
žale. gnu-31076

Vezjak Gorazd, Tepanje 42, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 13303, izdala UE Slovenske Konjice.
gns-31203

Vidmar Dušan, Zlatnarjeva 12, Kranj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 601375,
reg. št. 19846, izdala UE Kranj. gnb-31320

Vinkovič Zdenko, Gorišnica 146 b, Gori-
šnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18789, izdala UE Ptuj. gnc-31244

Vogrinčič Zlata, Ul. bratov Hvalič 2, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 26858, izdala UE Nova Gorica.
gnv-31050

Vrbek Marjan, Hraše 8, Smlednik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 841680,
reg. št. 86533, izdala UE Ljubljana.
gnw-31349

Vrhovec Boris, Kavčičeva ulica 42, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1050015, reg. št. 208335, izdala UE Ljub-
ljana. gno-31182

Vrtar Mojca, Peruzzijeva ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1026387, reg. št. 145522, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-30981

Zabukovec Anton, Male Lipljene 10, Tu-
rjak, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 5853, izdala UE Grosuplje. gnl-31035

Zadravec Franc, Frankovci 3, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
5874, izdala UE Ormož. gns-31303

Zafirov Tome, Ulica Štrauhovih 39, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
801366, reg. št. 97645, izdala UE Mari-
bor. m-1110

Zaletel Anton, Vrh nad Želimljami 19,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 354372, reg. št. 19256, izdala UE
Ljubljana. gng-31215

Zgaga Jožefa - Zlatka, Gosposvetska 58,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1229960, reg. št. 50974, izdala UE Ma-
ribor. m-1158

Zidar Nina, Podsreda 102, Podsreda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17865, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnt-31077

Zorko Bruno, Bonini 23, Koper - Capo-
distria, vozniško dovoljenje, reg. št. 4094,
izdala UE Izola. gnq-31305

Zupančič Valentin, Trg Rivoli 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
639899, reg. št. 17195, izdala UE Kranj.
gnx-30973

Železnikar Gorazd, Kašeljska cesta 146,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1107228, reg. št. 211620, izdala UE
Ljubljana. gno-31257

Žnidaršič Nada, Rusjanov trg 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
928113. gnh-31089

Žvan Grega, Zg. Dobrava 28, Kamna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1348424, reg. št. 25856. gnl-31235

Zavarovalne police

Adriatic Zavarovalna družba, d.d., prekli-
cuje zavarovalne police: 1-AO-97: od št.
0835382 do 0835390, 1-AO-97 št.
0820360, 1-AO-97 št. 0820723. Ob-
33074

Božič Robert, Golek 5, Krško, zavarova-
lno polico, št. 101250092, izdala zavaro-
valnica Zav. hiša Slovenica. gnv-31250

Brčvak Safet, Skrbinškova 11, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. AVO 648790,
izdala zavarovalnica Tilia. gnb-31270

Čelešnik Igor, Hrvatski trg 2, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 699859, izdala za-
varovalnica Tilia. gnm-31359

ELCON d.o.o., Ljubljanska 80, Domža-
le, zavarovalno polico, št. AO 310791, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnt-31377
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Erman Jana, C.Toneta Tomšiča 109, Je-
senice, zavarovalno polico, št. 680486, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnj-31312

Govekar Anton, Valburga 64, Smlednik,
zavarovalno polico, št. 714712, izdala za-
varovalnica Tilia. gni-31313

Jazbec Jožef, Kidričeva ul. 5, Sežana,
zavarovalno polico, št. 719890, izdala za-
varovalnica Adriatic d.d.. gnt-31252

Kenda Marija, Tomšičeva 35, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico, št. 182479,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnr-31254

Kristan Drago, Gmajna 21/c, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico, št. 271471,
izdala zavarovalnica Slovenica. gns-31253

Okić Mehmed, Raičeva ulica 74, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 272389, izda-
la zavarovalnica Slovenica. gnm-31284

Peklaj Simon, Gabrje 81, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 0692899, izdala zava-
rovalnica Tilia. gni-31138

Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d.,
Ljubljana, preklicuje police: nezgoda (ZAN
5/95): 20761, zelene karte: 176789,
176817, 176859, 188029, 188037,
188608, pobotnice (ZAV 5/93): 61195,
62206, 62207. Police se preklicujejo za
Agencijo Anželak, d.o.o., Čečovlje 5, 2390
Ravne na Koroškem, skupno 10 polic. Ob-
32818

Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d.,
Ljubljana, preklicuje naslednje police: AO
(ZAO 2/99): 51831, 51832, 51833,
51904, 51939, od 53927 do 53945,
53970, zelene karte: 245662, 245749,
264543, 267354, 268441, 268442,
268443, 268733, 268938, 271404,
271405, 268980, 86302, 86303, 91427,
91428, 91429, 91484, 91488, 91521,
91534, 129246, bele police (ZAV 11):
96774, 76775, 98542, predštevilčne fak-
ture: 9910090221. Ob-32856

Police se preklicujejo za Agencijo Lori,
s.p., Titova 36, 2310 Slovenska Bistrica,
skupno 51 polic.

Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d.,
Ljubljana, preklicuje naslednje police: AO
(ZAO 2/99): 279961, zelene karte: 85502,
1046962, 1046963, 1046964, 3077810.

Police se preklicujejo za Agencijo Tris,
s.p., Koroška c. 48, 2370 Dravograd, skup-
no 6 polic. Ob-32819

Sodja Dušan, Rožnik 4, Turjak, zavaro-
valno polico, št. 696937, izdala zavarova-
lnica Tilia. gnk-31036

Staržar Marjan, Sostrska cesta 4/a, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 1311804, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gng-31194

Stegne Jožica, Ob gozdu 3, Sevnica,
zavarovalno polico, št. 302779, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnc-30944

Sušnik Klemenčič Mojca, Vikrče 34/b,
Ljubljana Šmartno, zavarovalno polico, št.
00101273694, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gnh-31139

Šabec Janez, Dantejeva 1, Piran - Pira-
no, zavarovalno polico, št. 007288 - plov-
nega objekta. gnu-31126

Šilec Franci, Vukovje 10, Pernica, zava-
rovalno polico, št. 285115, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnk-31136

Špeh Majda, Ograde 40, Stari trg pri
Ložu, zavarovalno polico, št. 0719953, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnk-31411

Šperne Srečko, Tomaj 30, Dutovlje, za-
varovalno polico, št. 0653165, izdala zava-
rovalnica Adriatic. gnr-31304

Vesel Alojzij, Vth naf Želimljami 7, Škof-
ljica, zavarovalno polico, št. 699314, izdala
zavarovalnica Tilia. gnu-31151

Vrbnjak Josip, Gosposvetska 83/a, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. 101310117.
gno-31307

Žagar Veronika, Tunjice 7, Kamnik, za-
varovalno polico, št. 249817, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gno-31282

Žakelj Aleš, Tbilisijska ulica 152, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 304096, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnh-31164

Spričevala

Bečaj Dušan, Na Obrh 20, Metlika, za-
ključno spričevalo Šole za prodajalce Breži-
ce, izdano leta 1984. gng-31315

Bence Iztok, Dolenji Boštanj 20, Bošta-
nj, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicno
elektro šole pti EGŠC Maribor, št. 30-
1830/I-81, izdano leta 1981. gnh-30889

Berišaj Milojka, Stranska pot 1/10, Gro-
suplje, spričevalo 3. letnika Šubičeve gim-
nazije, izdano leta 78/79, izdano na ime
Rupnik Milojka. gnd-30968

Brečko Dejan, Prešna Loka 3, Sevnica,
indeks, št. 18991384, izdala Filozofska fa-
kulteta v Ljubljani. gnx-31123

Brus Tomi, Kidričevo naselje 6, Raden-
ci, spričevalo 3. letnika Srednje živilske šole
Maribor - živilski tehnik, izdano leta
1997/98. m-1154

Capuder David, Bistriška 13, Radomlje,
indeks, št. 04021654, izdala Visoka uprav-
na šola v Ljubljani. gnq-31180

Cesnik Tatjana, Ravna ul. 5, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja šola
kmetijske mehanizacije Maribor, izdano leta
1997. m-1173

Dmitrović Šime, Drenov grič 1, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, iz-
dano leta 1998. gnx-31148

Frass Mihael, Ul. bratov Učakar 108,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tehnične gradbene šole v Ljubljani,
izdano leta 1969. gnp-31156

Glavinčič Gordana, Vinski vrh 6, Miklavž
pri Ormožu, spričevalo za IV. letnik II. gim-
nazije Maribor, izdano leta 1994. m-1129

Greif Anja, Planica 25, Fram, letno spri-
čevalo I. gimnazije Maribor, izdano leta
2000. m-1104

Greif Simon, Pohorskega odreda 5, Slo-
venska Bistrica, spričevalo o zaključnem iz-
pitu SKSMŠ Maribor, izdano leta 1991.
m-1139

Hren Sebastijan, Verje 74, Ljubljana, sp-
ričevalo o končani OŠ Venclja Perka, izda-
no leta 1992. gns-31353

Ivanišin Darja, Smetanova ulica 38/a,
Maribor, indeks, izdala Filozofska fakulteta
v Ljubljani leto izdaje 1972, na ime Golma-
jer Darja. gnd-31368

Jambrošič Nataša, Boršnikova 53, Mari-
bor, spričevalo 1. letnika Srednje živilske
šole Maribor, izdano leta 1990/91.
m-1105

Jerman Mateja, Hrvatini 116/a, Ankaran
- Ankarano, spričevalo o zaključnem izpitu,
izdano na ime Jerman Mateja. gnz-31246

Jošar Tomaž, Goriška c. 57, Velenje,
spričevalo 3. in 4. letnika Rudarske tehnič-
ne šole v Velenju. gng-31340

Joveš Milan, Petrov gaj, Prijedor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Rudarske tehni-
ćčne šole v Velenju, izdano leta 1985.
gne-31417

Jurjec Branko, Kajuhova 24, Slovenj
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu Gi-
mnazije Ravne, št. 32. gng-31240

Kadušić Rasim, Tešanj, BIH, spričevalo
za voznika motornih vozil v Novem mestu.
gnn-30908

Koražija Natalija, Arja vas 77 a, Petrov-
če, indeks, št. 71101610, Pravna fakulteta
Maribor. m-1147

Koren Tatjana, Štantetova 32, Maribor,
maturitetno spričevalo Druga gimnazija Ma-
ribor, izdano leta 1997. m-1111

Kos Tomaž, Jamnikova 10, Ruše, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednja kovinar-
ska, strojna in metalurška šola Maribor, iz-
dano leta 1992. m-1133

Lah Tanja, Cesta na polje 10, Prager-
sko, spričevalo III. letnika Srednje trgovske
šole Maribor - smer aranžerski tehnik, izda-
no leta 1999. m-1124

Lozar Gregor, Prušnikova 20, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Tretje gimnazije
Maribor, izdano leta 1997/98 in 1998/99.
m-1122

Macura Miloš, Polje cesta 26/12, Ljub-
ljana, spričevalo 1. 2. in 3. letnika Gimnazi-
je Poljane. gnx-31056

Močnik Tatjana, Reštanj 47, Senovo, in-
deks, št. 1. in 2. letnika Gostinske šole.
gnw-31124

Novak Gorazd, Na gmajni 24, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo o končani
OŠ OŠ Dušana Flisa Hoče, izdano leta
1998. m-1130

Oplotnik Stane, Opekarna 14, Trbovlje,
diplomo Elektro šole, izdana leta 1989.
gnr-30954

Pristovnik Robert, Zg. Bistrica 43, Slo-
venska Bistrica, spričevalo zaključno spri-
čevalo Srednje živilske šole Maribor, izda-
no leta 1997. m-1144

Rozman Ana, Čreta 21, Orehova vas,
spričevalo spričevalo 1. letnika Gostinski
šolski center Maribor, izdano leta 1970-
1971. m-1141

Sagadin Marko, Igriška 2, Maribor, inde-
ks, št. 81451913, EPF Maribor. m-1126

Smrekar Silvo, Zgornje Stranje 55, Sta-
hovica, spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega
centra za kemijo, metalurgijo in papirništvo
v Ljubljani, izdano leta 1979 in 1980.
gnd-31318

Stadler Leopold, Zarečje 28/b, Ilirska
Bistrica, zaključno spričevalo poslovodske
šole v Novi Gorici, izdano leta 1983.
gnp-31006

Supej Špela, Koprska 29, Maribor, spri-
čevalo 3. in 4. letnika ter potrdilo o opravlje-
nem zaključnem izpitu I. gimnazije Maribor
smer klasično humanistično šolanje 1989 -
1993. m-1169

Šerbino Gregor, Črešnjevec ob Dravi
20, Selnica ob Dravi, spričevalo 3. letnika
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
1999. m-1175
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Šnajder Željka, Cerklje ob Krki 26/b,
Cerklje ob Krki, diplomo Srednje ekonom-
ske šole v Brežicah, izdana leta 1991.
gno-31432

Šupek Srečko, Cesta II grupe odredov
17, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu
Tehniške šole Celje, št. 14, izdano leta
1974. gnf-31016

Tadić Petra, Gozdna ul. 11, Hoče, spri-
čevalo program usposabljanja za poslovne-
ga sekretarja in potrdilo o uspešno konča-
nem izpopolnjevanju strokovne izobrazbe -
program za uspoabljanje za poslov. sekre-
tarja Doba - Zavod za izobraževanje Mari-
bor. m-1128

Tadić Petra, Gozdna ul. 11, Hoče, spri-
čevalo o zaključnem izpitu prometni tehnik
SŽ Srednja prometna Šola Maribor, izdano
leta 1995. m-1127

Tasić Ana, Cesta Goriške fronte 87, Še-
mpeter pri Gorici, spričevalo 4. letnika Sre-
dnje Agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
1999. gnb-31070

Toter Tomaž, Polančičeva 10, Maribor,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje živil-
ske šole Maribor 1992/93, 1993/94,
1994/95. m-1161

Vrhovec Jože, Mačkovci 52, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja gra-
dbena šola, izdano leta 1961, izdano na
ime Vrhovec Jože. gnk-31361

Zobič Bojan, Vlahovičeva 5, Kidričevo,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSŠ TAM
Maribor, izdano leta 1987/88. m-1172

Ostali preklici

AVTO LESCE d.o.o., Rožna dolina 36,
Lesce, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1002552. gnw-31324

Bokan Petra, Dolič 4, Kuzma, Preklic
delovne knjižice reg. št. 64412, ser.št. A
0404853 izdane dne 14. 9. 1998 v M.
Soboti. gns-31228

Bučar Jože, Rozmanova 30, Krško, de-
lovno knjižico, reg. št. 11575, izdala obči-
na Krško. gnv-31325

Center šolskih in obšolskih dejavnosti
preklicuje vpisni list za čoln PI-3147, št.
01/03-432/94, ki ga je 24. 6. 1994 izdala
Uprava Republike Slovenije, Izpostava Pi-
ran. Ob-33016

Čelik Nina, Vojskarska 3, Idrija, delovno
knjižico. gnf-31316

Črešnjar Anton, Ljubljanska 7B, Maribor,
delovna knjižica št. 29729, april 1976.
m-1106

Delanović Vahid, Velika Kladuša, BIH,
delovno knjižico. gng-31094

Flis Katja, Bistriška 75, Poljčane, delov-
no knjižico reg. št. 7862, ser. št. A
0416397 izdana 7. 9. 1998. m-1135

Gaberc Marija, Prešernova 27, Ljutomer,
delovno knjižico, št. 195153. gnv-30925

Haludek Drago, Vodmatska 15, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnp-31281

Hojnik Petra, Dolnja Počehova 26, Pes-
nica pri Mariboru, delovno knjižico. m-1167

Horvat Leopold, Borovci 2/b, Markovci,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1192472. gnm-31234

Jerič Alojz, Glavna ulica 81, Beltinci, po-
trdilo o strokovni izobrazbi za trgovskega
poslovodjo, izdano leta 1995. gnw-31024

Kanduč Zoran, Vegova ulica 24/c, Ko-
per - Capodistria, potrdilo o usposobljenos-
ti za voditelja čolna, št. 02/13-1167/91.
gnm-30934

Karlovič Srečko, Dolinska c. 113, Ko-
per - Capodistria, delovno knjižico.
gnv-31125

Kastelic Andrej, Puhova ulica 12, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-4436/99, ser. št. VČ-
2228/99. gnu-31401

Kebe Dimitrij, Brodarjev trg 15, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnk-31186

Korošec Irena, Alpska c. 17, Bled, štu-
dentsko izkaznico, št. 37000575, izdala Ve-
terinarska fakulteta v Ljubljani. gnt-31302

Kovačič Miran, Šentilj 131i, Šentilj v
Slov.goricah, delovna knjžica št. 1164.
m-1114

Lapajne Janez, Celovška cesta 105, Lju-
bljana, servisno knjižico za vozilo KIA Klarus
1,8, št. šasije KNEGC5232W5800558.
gnj-31062

Lazić Ljubica, K cerkvi 12, Orehova vas,
Preklic delovne knjižice št. 15505, izdana
pri UE Maribor. m-1164

Lestra Straža, izdelki iz masivnega lesa,
d.o.o., skrajšano Lestra Straža, d.o.o., pre-
klicujemo izjavo o ustreznosti pregledanega
vozila št. B 0061797 zaradi izgube,ki je bila
izdana na podlagi odredbe o homologaciji
vozil in po pooblastilu Urada Republike Slo-
venije za standardizacijo in meroslovje. Ob-
33017

Malis Dušan, Škrabčeva 27, Ljubljana,
evidenčni list za čoln, št. 02/03-
862/82/95. gnd-31018

Mikulin Nataša, Šolska ul. 62, Solkan,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1096994. gnb-31245

Milenović Igor, Cerklje ob Krki 26/b,
Cerklje ob Krki, delovno knjižico.
gnn-31433

Mlakar Danilo, Gregorčičeva 18/a, Tol-
min, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 0057252. gnh-31114

Nemeček Herman, Ul. proletarskih bri-
gad 16, Izola - Isola, delovno knjižico.
gnl-30935

Odvetnik dr. Peter Čeferin iz Grosuplja
preklicuje odvetniško izkaznico. Ob-33075

Onuk Nataša, Mariborska c. 136, Dra-
vograd, študentsko izkaznico, št.
18940178, izdala Filozofska fakulteta v Lju-
bljani. gnq-30980

Pusovnik Marjan, Šalek 90, Velenje, de-
lnice KRS Velenje d.d. Velenje, št. 010597,
010598 in 010599. gne-31317

Ravnikar Matjaž, Koželjeva 20, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-5417/94. gne-30992

Ravnikar Matjaž, Koželjeva 20, Ljublja-
na, vpisni list za čoln, št. Piran 1420-01/03-
801/79. gnn-30991

Rožanc Samo, Bezovje 15, Šentjur, de-
lovno knjižico. gns-30878

Schwarz Igor, Benčičeva 17, Koper -
Capodistria, št. knj. za čoln 02/03-
1422/80-97, izdano 1.7.1980, reg. št. čo-
lna 1718. m-1132

Seitl Zmagoslav, Orlica 7, Vuhred, delo-
vno knjižico, št. 6778. gnv-31075

Sever Andrej, Šercerjeve brigade 5, Ma-
ribor, delovno knjižico. m-1171

Slemenšek Franc, Radegunde 47, Mo-
zirje, Preklic izkaznice vojnega invalida za
popust pri vožnji, št. izkaznice: Serija A, št.
02746, izdano pri upravni enoti Mozirje, z
dne 20. 3. 1997.. gni-31288

Spudič Doris, Pot Celjskih grofov 1, Ro-
gatec, delovno knjižico, št. 407763, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnr-30929

Šek Bojan, Strma ulica 12, Gornja Rad-
gona, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 0159173. gnh-31314

Škof Alen, Kozana 124/a, Dobrovo v
Brdih, servisno garancijsko knjižico za avto
KIA Sephia 1.8, št. šasije KNE-
FB2432X5410918, izdana 16. 9. 1999.
gnf-30891

Štumberger Luka, Trnovlje 42, Cerklje
na Gorenjskem, študentsko izkaznico, št.
22047770, izdala Fakulteta za šport.
gnd-31143

Todorović Saša, Polanškova ulica 12,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-31174

TRANSPORTI DRAGANOVIĆ ENES s.p.,
Tkalska 3/B, Celje, licenco, št.
003475/4097-RKN13/1997 za vozilo CE
64-46K Mercedes Benz 1735S.
gnk-31111

TRANSPORTI DRAGANOVIĆ ENES s.p.,
Tkalska 3/B, Celje, licenco, št.
003475/4097-RKN13/1997 za vozilo CE
62-26E Mercedes Benz 1928 LS.
gnj-31112

Veber Klavdija, Ul. Ludvika Plamberger-
ja 5, Miklavž na Dravskem polju, delovne
knjižice, reg, št. 14829, izd. 1999/10.
m-1119

Vitežnik Matej, B. Kalina 33, Nova Gori-
ca, delovno knjižico. gnl-31310

Zep Stanko, Gosposvetska 21, Maribor,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1009505. m-1150

Zupan Rafael, Gorenja vas 13, Šmarje-
ške Toplice, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1084495.
gnd-31118

Zupanič Marta, Slovenja vas 36, Ptuj,
delovne knjižice št. 23361 izdane v Ptuju.
m-1118

Žlender Barbara, Vinski vrh 18, Šmarje
pri Jelšah, preklic študentske izkaznice, ob-
javljene v Ur. l. RS, št. 59/2000.
gnz-31021
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ZAKON O PREKRŠKIH
Po desetih spremembah zakona o prekrških iz leta 1983 je založba Uradni list izdala prečiščeno
besedilo zakona. V zakonu so v ležečem tisku (kurzivi) natisneje zadnje spremembe in dopolnitve
zakona (Uradni list RS, št. 31/2000).
Cena  2214 SIT z DDV 10526

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

ZAKON O PREKRŠKIH Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo
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PREDPISI O DRŽAVNEM
TOŽILSTVU
V petih letih, kar so javni tožilci postali državni, se je nabralo kar devet predpisov o delu teh
organov. Lani je državni zbor dopolnil zakon o državnem tožilstvu, letos je bil spremenjen pravilnik
o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki Sloveniji, predpisan je postopek
poravnavanja v kazenskih zadevah, z navodili pa sta določeni tudi organizacija in delo skupine
državnih tožilcev za posebne zadeve.

Kakor je predgovoru te Zbirke predpisov poudarila generalna državna tožilka Zdenka Cerar, je
knjiga namenjena državnim tožilcem, da bodo lažje poiskali pravne vire svojih odločitev, svoja
upravičenja pa vsi, ki jih objavljeni predpisi zadevajo.

Cena  2052 SIT z DDV 10527

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O DRŽAVNEM TOŽILSTVU Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig


