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Sodni register

KOPER

Rg-211046
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01362 z
dne 29. 9. 1998 pri subjektu vpisa EU-
ROFIN, Financiranje in prestrukturiranje
podjetij, d.d., Koper, Pristaniška 14, se-
dež: Pristaniška 14, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/04947/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
in članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5904668
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Wal-

ters Richard, razrešen 20. 8. 1997 in
Gržanžič-Glumpak Ančica, Ljubljana, Strni-
ševa c. 33, imenovana 20. 8. 1997 kot
predsednica uprave – v.d. glavne izvršilne
direktorice, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Člana nadzornega sveta: Dunster Ashley
John, izstop 20. 5. 1997 in D’Amico Ar-
mando, vstop 20. 5. 1997.

LJUBLJANA

Rg-207891
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01553 z dne 24. 6. 1998 pri subjektu
vpisa HRANILNO KREDITNA SLUŽBA
DOMŽALE, p.o., sedež: Ljubljanska 72,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/01741/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naziva zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5214017
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Fugger Frančiška, razrešena
27. 2. 1996 kot v.d. direktorice ter Fugger
Francka, Domžale, Pot na Pridavko 10, ime-
nova za zastopnico, ki zastopa kot vodja
HKS Domžale, brez omejitev.

Rg-207902
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04383 z dne 30. 6. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30750/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča skupnost lastnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5958725
Firma: SVET LASTNIKOV STANOVANJ

PODGORSKA 8 IN 8A Kočevje
Pravnoorg. oblika: s.l.
Sedež: 1330 Kočevje, Podgorska 8

in 8a
Ustanovitelj: Skupnost etažnih lastnikov

po priloženem seznamu, vstopili 27. 7.
1996, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bobić Bogdan, Kočevje, Podgor-
ska ulica 8, imenovan 8. 6. 1996, zastopa
kot predsednik sveta lastnikov stanovanj
Podgorska ulica 8 in 8a, Kočevje.

Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1998:
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi.

Rg-207905
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19909 z dne 20. 6. 1996 pri subjektu
vpisa GRANADA, d.o.o., Podjetje za trgo-
vino, turizem, transport, gostinstvo in
storitve, Ljubljana, sedež: Leninov trg
17, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15861/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5575460
Sedež: 1000 Ljubljana, Preglov trg 13
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Tepić Sreten, Ljubljana,

Preglov trg 13, vstop 11.2. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-207925
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03342 z dne 24. 6. 1998 pri subjektu
vpisa PRO-ECO, svetovanje in storitve na
področju upravljanja z okoljem in razvo-
ja, d.o.o., sedež: Tržaška 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07657/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5393710
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Černe Fedor, razrešen 1. 6. 1998;
direktor Bitenc Alojz, Ljubljana, Polanškova
ulica 38, imenovan 1. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 7122 Da-
janje vodnih plovil v najem; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni

razvoj na področju družboslovja; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-207927
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02148 z dne 24. 6. 1998 pri subjektu
vpisa BEMIJA, d.o.o., izdelava in monta-
ža jeklenih konstrukcij, Ljubljana, sedež:
Središka 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25104/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti in spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5833400
Sedež: 1000 Ljubljana, Gradnikove

brigade 4
Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1998:

2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2751 Litje železa; 2752 Litje je-
kla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje dru-
gih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
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štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 6024 Cestni tovorni promet; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-207929
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02261 z dne 23. 6. 1998 pri subjektu
vpisa EKOTRADE, Proizvodnja, trgovina,
storitve, inženiring, d.o.o., Komenda, Za-
družna 26, sedež: Zadružna 26, 1218
Komenda, pod vložno št. 1/22416/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deležev in družbe-
ne pogodbe z dne 14. 4. 1998 s temile
podatki:

Matina št.: 5740592
Osnovni kapital: 21,049.468,23 SIT
Ustanovitelji: Peterlin Stanislav, Komen-

da, Zadružna 26, vstop 13. 4. 1993, vlo-
žek 18,944.521,41 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Teran Tatjana, Duplje, Podbrez-
je 135, vstop 29. 10. 1996, vložek
1,052.473,41 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gracar Boris, Trbovlje, Sallaumines
4, vstop 29. 10. 1996, vložek
1,052.473,41 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-207930
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02572 z dne 23. 6. 1998 pri sub-

jektu vpisa DVO, trgovina, inženiring in
marketing, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ko-
prska 94, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28314/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5959659
Sedež: 1000 Ljubljana, Vilharjeva 41.

Rg-207933
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02067 z dne 17. 6. 1998 pri subjektu
vpisa GASTRONOMIK, podjetje za trgovi-
no in inženiring, d.o.o., Šmarje Sap, Mali
vrh 7, sedež: Mali vrh 7, 1293 Šmarje
Sap, pod vložno št. 1/18104/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5712840
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bregar Milan, razrešen 30. 3. 1998;
direktor Mustar Bojan, Šmarje Sap, Jakhlo-
va 9, imenovan 30. 3. 1998.

Rg-207939
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00592 z dne 16. 6. 1998 pri subjektu
vpisa VASKE, Trgovsko, posredniško
podjetje, d.o.o., Ljubljana-Polje, sedež:
Rjava cesta 2a, 1260 Ljubljana-Polje,
pod vložno št. 1/16437/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5593719
Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Kleme-

nova ul. 31
Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1998:

5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7470 Čiščenje stavb; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-207944
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01161 z dne 15. 6. 1998 pri subjektu
vpisa WOLF, podjetje za trgovino, pro-
izvodnjo, gostinstvo in turizem, d.o.o.,
Log, Molska 18, Brezovica, sedež: Mol-
ska 18, 1351 Brezovica, pod vložno št.
1/03424/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, poslovnega de-
leža, zastopnika, družbene pogodbe in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5312396
Firma: WOLF, proizvodnja, gradbeniš-

tvo, trgovina in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: WOLF, d.o.o.
Ustanovitelj: Wolf Dejan, izstop 23. 2.

1998; Horvat Vladimir, Kusanovec, Kusa-
novečka 43, vstop 23. 2. 1998, vložek
1,950.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Horvat Vladimir, imenovan 23. 2.
1998, zastopa družbo kot namestnik direk-
torja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 1998:
2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po
standardih ECSC; 2721 Proizvodnja litože-
leznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi;
2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valja-
nje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje;
2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna
predelava železa, jekla; proizvodnja ferozli-
tin zunaj standardov ECSC; 2741 Proizvod-
nja plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja alu-
minija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in
kositra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Lit-
je železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvod-
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nja izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 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; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-

nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488

Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-207946
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02352 z dne 15. 6. 1998 pri subjektu
vpisa MISTER DŽIRLO, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska cesta
156, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30219/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5966876
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 63.

Rg-207948
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01781 z dne 11. 6. 1998 pri subjektu
vpisa LUXURIA, storitve in trgovina,
d.o.o., Sternenova 8, Ljubljana, sedež:
Sternenova 8, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/05821/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, ustanovite-
ljev, deležev, zastopnika in družbene po-
godbe z dne 12. 3. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5355257
Firma: LUXURIA, storitve in trgovina,

d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelji: Flegar Rado, izstop 12. 3.

1998; Flegar Kristijan, Ljubljana, Jakčeva
ulica 8, vstop 19. 7. 1996, vložek 570.000
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SIT, odgovornost: ne odgovarja; Divjak Mar-
ko, Ljubljana, Šišenska c. 19, vstop 12. 3.
1998, vložek 570.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Đurić Zdenko, Ljubljana, Beb-
lerjev trg 3, vstop 12.3. 1998, vložek
360.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Flegar Rado, razrešen 12. 3. 1998;
direktor Divjak Marko, imenovan 12. 3.
1998.

Rg-207949
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06258 z dne 10. 6. 1998 pri subjektu
vpisa SWISSAIR, Swiss Airs Transport
Company Ltd., Podružnica SWISSAIR,
Vošnjakova 1, Ljubljana, sedež: Vošnja-
kova 1, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28492/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika, firme in se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5885566
Firma: SWISSAIR, Swiss Airs Trans-

port Company Ltd., Podružnica SWISS-
AIR, Ljubljana

Skrajšana firma: Podružnica SWISS-
AIR, Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Endrich Ekkehard, razrešen 2. 6.
1997; direktor Neff Daniel Alfons, Ljublja-
na, Peričeva 13, imenovan 2. 6. 1997.

Rg-207952
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02035 z dne 9. 6. 1998 pri subjektu
vpisa R.A., podjetje za umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje, d.o.o., Ljubljana,
Borutova 9, sedež: Borutova 9, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07413/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, zastopnikov in
družbene pogodbe z dne 3. 4. 1998 s te-
mile podatki:

Matična št.: 5387108
Ustanovitelji: Khakhonina Lioubov, Kra-

snojarsk, Semafornaja 201-58, vstop
20. 10. 1994, vložek 563.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Khakhonina Serguei,
Krasnojarsk, Semafornaja 201-58, vstop
20. 10. 1994, vložek 563.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Khakhonina Xenia,
Krasnojarsk, Semafornaja 201-58, vstop
3. 4. 1998, vložek 374.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist Khakhnonina Lioubov, imenovan
15. 3. 1995; prokurist Khakhonine Sergu-
ei, imenovan 3. 4. 1998; prokuristka Khak-
honina Xenia, imenovana 3. 4. 1998.

Rg-207955
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00839 z dne 8. 6. 1998 pod št. vložka
1/30670/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273205
Firma: VERUM, družba za upravljanje

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

govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Kočenska
11/1

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Terčelj Schweizer Robert,

Ljubljana, Topniška 70, vstop 20. 5. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Terčelj Schweizer Robert, imenovan
20. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1998:
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 51340 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 65210 Finančni
zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 73101 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74150 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74820 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov.

Rg-207956
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02259 z dne 8. 6. 1998 pri subjektu
vpisa KOROTAN, mednarodno podjetje
za trgovino in udeležbe, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Poljanska 97, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12006/00 vpisalo

v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deležev in družbene po-
godbe z dne 15. 4. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5477573
Osnovni kapital: 8,375.000 SIT
Ustanovitelji: Lapajne Peter, Ljubljana,

Koroškega bataljona 11, vstop 6. 2. 1991,
vložek 167.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Korotan Internationale Handels Und
Beateiligungsgesellschaft M.B.H., Avstrija,
9020 Celovec, Viktringer Ring 26, vstop
6. 2. 1991, vložek 5,025.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Rožič Matjaž, Ljub-
ljana, Ulica pohorskega bataljona 139c, vs-
top 28. 12. 1994, vložek 1,005.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Banovec Igor,
Ljubljana, Šmartno 42, vstop 28. 12. 1994,
vložek 1,005.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Rotar Mitja, Ljubljana, Igriška 8,
vstop 28. 12. 1994, vložek 1,172.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-208141
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01417 z dne 1. 7. 1998 pri subjektu
vpisa INTEGRAL NOTRANJSKA, d.o.o.,
družba za prevoz in turizem, Cerknica,
sedež: Čabranska 8, 1380 Cerknica, pod
vložno št. 1/04593/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5107741
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložek
3,750.000 SIT, Hladnik Ivan, Cerknica, No-
tranjska c. 38, vložek 580.000 SIT, Mlakar
Ludvik, Stari trg pri Ložu, Iga vas 39a, vlo-
žek 680.000 SIT, Kapelj Franc, Stari trg pri
Ložu, Babno polje 8, vložek 730.000 SIT,
Ogrinc Radoslav, Grahovo, Grahovo 45,
vložek 450.000 SIT, Zalar Slavko, Cerkni-
ca, Videm 4a, vložek 650.000 SIT, Mulc
Matija, Cerknica, Dolenja vas 47, vložek
850.000 SIT, Primožič Joško, Begunje pri
Cerknici, Begunje pri Cerknici 121, vložek
700.000 SIT, Bonač Franc, Begunje pri
Cerknici, Kožljek 3, vložek 560.000 SIT,
Špeh Anton, Stari trg, Rožnik 20, vložek
680.000 SIT, Drobnič Andrej, Grahovo,
Žerovnica 44, vložek 740.000 SIT, Teka-
vec Janez, Cerknica, Ravne 15, vložek
520.000 SIT, Premerl Vladimira, Nova vas,
Fara 12, vložek 660.000 SIT, Tekavec Ma-
rija, Cerknica, Ravne 15, vložek 470.000
SIT, Kobe Stanislav, Cerknica, Sinja gori-
ca 41, vložek 660.000 SIT, Strle Dragica,
Stari trg pri Ložu, Pudob 57, vložek
3,460.000 SIT, Kočevar Anton, Stari trg
pri Ložu, Višavek 45a, vložek 640.000 SIT,
Knap Ivan, Cerknica, Notranjska cesta 46,
vložek 1,210.000 SIT, Šraj Ludvik, Stari
trg pri Ložu, Vrhnika 51, vložek 480.000
SIT, Petkovšek Alojz, Vrhnika, Drenov grič
107, vložek 710.000 SIT, Cimperman Ana,
Cerknica, Casermanova ul. 9, vložek
540.000 SIT, Knap Kristina, Cerknica, No-
tranjska cesta 46, vložek 510.000 SIT,
Strle Anton, Stari trg pri Ložu, Pudob 57,
vložek 610.000 SIT, vsi vstopili 4. 3.
1995, odgovornost: ne odgovarjajo;PID
VIPA INVEST NANOS, d.d., Nova Gorica,
Kidričeva 7, vložek 10,730.000 SIT, vsto-
pil 22. 10. 1997, odgovornost: ne odgo-
varja.
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Rg-208148
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01593 z dne 6. 7. 1998 pri subjektu
vpisa INTEGRAL KUM, promet, delavni-
ce in turizem, d.d., sedež: Keršičev hrib
1, 1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/10844/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5448727
Člana nadzornega sveta: Bola Franc in

Hauptman Janez, vstopila 20. 11. 1995.

Rg-208149
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06944 z dne 6. 7. 1998 pri subjektu
vpisa DOBIM TRADE, trgovsko podjetje
in poslovne storitve, d.o.o., Kamnik, se-
dež: Levstikova 14, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/20129/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, uskladitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe z dne 3. 12. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5692750
Osnovni kapital: 5.204.603 SIT
Ustanovitelj: Dobovšek Iztok, Koper, Ce-

sta na Markovec 53, vstop 26. 10. 1992,
vložek 5,204.603 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1998:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo.

Rg-208159
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06939 z dne 7. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa GOJZAR, d.o.o., proizvodnja
čevljev, Ljubljana, sedež: Tržaška 118,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29363/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in druž-
bene pogodbe z dne 18. 12. 1997 s temi-
le podatki:

Matična št.: 1195972

Firma: GOJZAR, d.o.o., Proizvodnja
čevljev, Žiri

Skrajšana firma: GOJZAR, d.o.o., Žiri
Sedež: 4226 Žiri. Loška cesta 41.

Rg-208162
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02251 z dne 7. 7. 1998 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA LOG – DRAGO-
MER, Šolska ulica 1, Brezovica, sedež:
Šolska ulica 1, 1351 Brezovica, pod vlož-
no št. 1/01691/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5207045
Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1998:

5551 Storitve menz; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Rg-208166
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02011 z dne 8. 7. 1998 pri subjektu
vpisa SLOVENSKI INSTITUT ZA MANAGE-
MENT, Podjetje za gospodarsko sve-
tovanje, Ljubljana, d.o.o., sedež: Dunaj-
ska 122, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15918/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5573076
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Tičar Bojan, razrešen 25. 3. 1998.

Rg-208167
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05610 z dne 8. 7. 1998 pri subjektu
vpisa RONDA TAXI, d.o.o., podjetje za
transport in turizem, sedež: Rožna doli-
na c. VI/35, 1000 Ljubljana, pod vložo
št. 1/29552/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matina št.: 1198823
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna dolina

c. VI/40.

Rg-208169
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02270 z dne 10. 7. 1998 pri subjektu
vpisa IMOS, Inženiring, d.d., Ljubljana,
Linhartova 13, sedež: Linhartova 13,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01382/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5005906
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kastelic Branko, Grosuplje, Preska
20, imenovan 5. 1. 1998, zastopa družbo
kot namestnik direktorja, brez omejitev.

Rg-208172
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06524 z dne 10. 7. 1998 pri subjektu
vpisa FAMA, gradbeno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Bistriška 10, sedež: Bistriška

10, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07280/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5385067
Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1998:

4521 Splošna gradbena dela; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov.

Rg-208177
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01508 z dne 14. 7. 1998 pri subjektu
vpisa NASTOR, Nastanitev in storitve,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Petrovičeva 3,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11589/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5477433
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mi-

klavžin Janko, Ljubljana, Cesta v Šmartno
50, razrešen 1. 3. 1996 kot v.d. direktorja
in imenovan za direktorja.

Rg-208305
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00721 z dne 13. 7. 1998 pri subjektu
vpisa DAJMOX, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Kresnice, se-
dež: Kresnice 6, 1281 Kresnice, pod
vložno št. 1/24293/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, deleža ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5827396
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Hauptman Mojca, Kre-

snice, Kresnice 6, vstop 5. 7. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1998:
01230 Reja prašičev; 15110 Proizvodnja
in konzerviranje mesa, razen perutninske-
ga; 15120 Proizvodnja in konzerviranje pe-
rutninskega mesa; 15130 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 20400 Proizvodnja lesene embala-
že; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 28520 Splošna mehanična
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dela; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 40200 Oskrba s plinastimi
gorivi po plinovodni mreži; 45330 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50500 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
60240 Cestni tovorni promet; 60300
Cevovodni transport; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-208306
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00772 z dne 13. 7. 1998 pri subjektu
vpisa VERTIGO, zavod za kulturne dejav-
nosti, Ljubljana, sedež: Zelena pot 17,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25409/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5841674
Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova 4
Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1998:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v

najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja in humanisti-
ke; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481
Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9213 Kinematografska de-
javnost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost ti-
skovnih agencij.

Rg-208311
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01707 z dne 14. 7. 1998 pri subjektu
vpisa STIMOROL, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Brnčičeva 5, 1231 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25144/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5832624
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Ole P. Bielefeldt, razrešen 19. 3.
1998; prokurist Eriksen Hans Henrik Hor-
sted, Risskov, Danska, Flintebakken 164,
imenovan 19. 3. 1998.

Rg-208316
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02539 z dne 13. 7. 1998 pri subjektu
vpisa HAC, Podjetje za gradbeništvo, sto-
ritve in trgovino, d.o.o., Vrhnika, sedež:
Cankarjev trg 8, 1360 Vrhnika, pod vlož-
no št. 1/03406/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, ustanovite-
ljev, zastopnikov, akta o ustanovitvi z dne
29. 6. 1998 ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5305250
Firma: HAC, podjetje za gradbeništvo,

trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: HAC, d.o.o.
Ustanovitelj: Horvat Jože, izstop 20. 4.

1998; Horvat Ines, izstop 20. 4. 1998; Fab-
jan Iztok, Vrhnika, Čolnarska cesta 16, Verd,
vstop 20. 4. 1998, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Horvat Jože, razrešen 20. 4. 1998;
zastopnica Horvat Ines, razrešena 20. 4.
1998; direktor Fabjan Iztok, imenovan
21. 4. 1998 zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1998:
02010 Gozdarstvo; 02020 Gozdarske sto-
ritve; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil; 19200
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 20100 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400

Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 36110 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 36120 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 36130 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 36500 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 36620 Proizvodnja metel in
krtač; 45100 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45410 Fasaderska in štuka-
terska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal
in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska
dela; 45450 Druga zaključna gradbena de-
la; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
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vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 52550 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51640 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 74700 Čiščenje stavb.

Pri dejavnosti pod šifro 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje, je dovoljeno
samo varovanje.

Rg-208325
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03119 z dne 6. 7. 1998 pri subjektu
vpisa URGA, d.o.o., čiščenje, storitve, po-
sredovanje, trgovina, Ljubljana, sedež:
Ob Ljubljanici 36a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/11996/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova, os-
novnega kapitala, ustanoviteljev, deležev in
družbene pogodbe z dne 27. 5. 1998 s
temile podatki:

Matična št.: 5477824
Sedež: 1000 Ljubljana, Grablovičeva 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Črepinšek Aleksander, vs-

top 7. 1. 1991 in Črepinšek Marjetka, vs-
top 27. 5. 1998, oba Ljubljana, Strossma-
yerjeva 5, vložila po 1,050.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-208349
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00341 z dne 4. 6. 1998 pod št. vložka
1/30659/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244795
Firma: SLAD, trgovina, uvoz, izvoz,

d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1370 Logatec, Naklo 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Srakar Matjaž, Logatec, Na-

klo 20, vstop 4. 12. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Srakar Matjaž, imenovan 4. 12.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-

som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering).

Rg-208352
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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98/00932 z dne 15. 6. 1998 pri subjektu
vpisa BEAUTY COMPANY, podjetje za tr-
govino, storitve, organizacijo in turizem,
d.o.o., Ljubljana, Korytkova 20, sedež:
Korytkova 20, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10448/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in po-
pravo EMŠO ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5449146
Ustanoviteljica. Kern Dragica, Ljubljana,

Korytkova 20, vstop 10. 12. 1990, vložek
1,980.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kern Jana, razrešena 11. 2.
1998; direktorica Kern Dragica, imenovana
11. 2. 1998.

Rg-208361
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02041 z dne 29. 6. 1998 pri subjektu
vpisa BAJREX, podjetje za trgovino, pro-
izvodnjo in storitve, d.o.o. sedež: Kože-
ljeva ulica 8, 1260 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09976/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža,
zastopnika in družbene pogodbe z dne
23. 6. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5446490
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta II Ce-

sarjev 106d
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Bajrić Mina, Zvornik, Zvornik Sko-
čič, imenovana 23. 6. 1998.

Rg-208364
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02133 z dne 5. 6. 1998 pri subjektu
vpisa D.W.M. TRADE, podjetje za trgovi-
no, zastopanje in proizvodnjo, d.o.o., se-
dež: Nasperska 33, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25032/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
lja, deležev, zastopnika in družbene pogod-
be z dne 10. 3. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5824311
Ustanovitelja: Mamič Jože, Notranje Go-

rice, Nova pot 60, Vnanje Gorice, vstop
16. 10. 1997, vložek 1,160.725 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Pohar Matko,
Ljubljana, Mestni trg 17, vstop 23. 2. 1998,
vložek 1,160.725 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Pohar Matko, imenovan 10. 3. 1998.

Rg-208366
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02201 z dne 8. 6. 1998 pod št. vložka
1/30671/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1263234
Firma: AI-S, poslovne storitve, d.o.o.,

Domžale
Skrajšana firma: AI-S, d.o.o., Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  1230  Domžale,  Rojska  ce-

sta 34
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šetina Miha, Domžale, Roj-

ska cesta 34, vstop 28. 2. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šetina Miha, imenovan 28. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1998:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vo-
de; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in teh-

nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve.

Rg-208368
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02303 zd ne 5. 6. 1998 pri subjektu
vpisa HUGO, trgovina in storitve, uvoz-iz-
voz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kongresni
trg 13, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14098/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5539439
Firma: POP RECORDS, založništvo in

distribucija, d.o.o.
Skrajšana firma: POP RECORDS, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1998:

2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
52471 Dejavnost knjigarn; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov;
92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-208372
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03560 z dne 30. 6. 1998 pri subjektu
vpisa AB MARKETING, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Celovška c. 160, Ljubljana, se-
dež: Celovška c. 160, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06130/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, ak-
ta o ustanovitvi z dne 15. 6. 1998 in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5354510
Firma: AB MARKETING, trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1998:

5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
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bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 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 obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;

7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-208378
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01856 z dne 21. 7. 1998 pri subjektu
vpisa ZOP INFORMACIJSKI INŽENIRING,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14286/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5542812
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska

101.

Rg-208380
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02487 z dne 16. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30840/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matina št.: 1294423
Firma: FORMA NUOVA, reklamne tab-

le, grafični inženiring in športni marke-
ting, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Grič 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Urh Bojan, Ljubljana, Grič

4, vstop 9. 6. 1998, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Urh Bojan, imenovan 9. 6. 1998.

Dejavost, vpisana dne 16. 7. 1998:
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili;
55112 Dejavnost penzionov; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6521 Finančni zakup (leasing);
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842

Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-208399
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04165 z dne 31. 7. 1998 pri subjektu
vpisa MASTER FOODS, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kamniška 25,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25616/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča skupno prokuro s temile podatki:

Matična št.: 5859875
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: skup-

na prokuristka Klarica Alenka, Zagreb, Zin-
ke Kunc 1, imenovana 10. 7. 1998, lahko
zastopa družbo v vseh zadevah samo sku-
paj s prokuristko Heleno Vranić; skupna pro-
kuristka Vranić Helena, Slovenj Gradec, Ja-
skova 8, imenovana 10. 7. 1998, lahko za-
stopa družbo v vseh zadevah samo skupaj s
prokuristko Alenko Klarico.

Rg-208480
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00159 z dne 14. 5. 1998 pri subjektu
vpisa ALFA & OMEGA, proizvodnja elek-
tričnih, elektronskih, kovinskih in neko-
vinskih elementov, podsklopov,... Ljub-
ljana, sedež: Puharjeva 10, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/17112/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5594243
Sedež: 1000 Ljubljana, Kavčičeva 34.

Rg-208490
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02093 z dne 23. 7. 1998 pri subjektu
vpisa ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE,
Ljubljana, sedež: Večna pot 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24423/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5786380
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Ilešič Primož, razrešen 19. 3. 1998
kot v.d. direktorja; zastopnik Kermavnar An-
drej, Logatec, Laze 80a, imenovan 19. 3.
1998, zastopa kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1998:
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
tve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 2215 Drugo založništvo.

Rg-208498
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00149 z dne 18. 8. 1998 pri subjektu
vpisa CIM, podjetje za trgovino, d.o.o.,
Dob pri Domžalah, Želodnik 1, sedež:
Želodnik 1, 1233 Dob pri Domžalah, pod
vložno št. 1/07320/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5387272
Dejavnost, vpisana dne 18. 8. 1998:

50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila.
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 98/00946 Rg-211476
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00946 z dne 2. 11. 1998 pod
št. vložka 1/03724/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5578213
Firma: ČERVENJAK & CO., Trgovina

in proizvodnja, d.n.o.
Skrajšana firma: ČERVENJAK & Co.,

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

odgovornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Jenkova 23
Sklep družbenikov z dne 31. 8. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku (Srg 946/98 z dne 28. 9. 1998).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 946/98 z dne 2. 11.
1998).

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela Červenjak
Gordana in Červenjak Branislav, oba Jen-
kova 23, Velenje.

KOPER

Srg 1363/98 Rg-211047
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba EUROFIN, Financiranje in pre-

strukturiranje podjetij, d.d., Koper, Pri-
staniška 14, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/4947/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
družbe z dne 28. 5. 1998.

V družbi sta delničarja Evropska banka
za obnovo in razvoj, One Exchange Square
London, Velika Britanija in SPR, Družba za
prestrukturiranje in upravljanje podjetij, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28 (ki je postala delni-
čar dne 17. 12. 1997 z odkupom delnic od
dotedanjih delničarjev – ustanoviteljev: FI-
NOR, d.o.o., Koper, Splošna banka Koper,
d.d., Intereuropa, d.d., Koper in Javor kon-
cern, d.o.o., Pivka).

Delničarja Evropska banka za obnovo in
razvoj, One Exchange Square London, Velika
Britanija in SPR, Družba za prestrukturiranje in
upravljanje podjetij, d.d., Ljubljana, Kotnikova
28, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da družba ni imela zaposlenih delav-
cev in da prevzameta obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na delničarja sorazmer-
no z udeležbo v delniškem kapitalu.

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 3. 11. 1998

LJUBLJANA

Srg 97/5913 Rg-280
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

ADUT, d.o.o., Frenkova pot 6, Ljublja-
na - Dobrunje, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 21. 9.
1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Komlanc Natalija, Men-
geš, Kamniška 12 in Moškerc Zvone, Fren-
kova pot 6, Ljubljana - Dobrunje, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1998

Evidenca
reprezentativnosti

sindikatov

Št. 104-04-0005/98-004 Ob-8167
SKEI, sindikat kovinske in elektroin-

dustrije Slovenije, je določen kot repre-
zentativni sindikat v dejavnosti kovinske in
elektroindustrije.

Št. 104-04-0011/98-002 Ob-8308
Sindikat kemične, nekovinske in gu-

marske industrije Slovenije je določen
kot reprezentativni sindikat v dejavnosti.

Št. 104-04-0010/98-002 Ob-8309
Sindikat lesarstva Slovenije je dolo-

čen kot reprezentativni sindikat v dejav-
nosti.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 127-13/98 Ob-8164
Sindikat Žito, d.o.o., Ljubljana, skla-

dišče Novo mesto, Ločna 2, 8000 Novo

mesto, katerega pravila so bila z odločbo št.
127-44/93 z dne 7. 5. 1993 sprejeta v hram-
bo pri Sekretariatu za družbeni razvoj Občine
Novo mesto in vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 27, prenehal.

Pravila sindikata se izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.

Št. 02801-5/98 Ob-8165
Upravna enota Celje z dnem izdaje te

odločbe sprejme v hrambo spremembe sta-
tuta, vpisanega v evidenco statutov sindika-
tov dne 26. 10. 1998 pod zap. št. 136/94,
z nazivom: pravila o organiziranju in delova-
nju sindikata družbe Emo Kemija, Maribor-
ska 86, Celje, ki jo je zahtevala pooblašče-
na oseba sindikata z imenom: Sindikat ke-
mije, nekovinske in gumarske industrije
Slovenije, Sindikat Emo Kemija in sede-
žem: Mariborska 86, Celje, matična šte-
vilka: 5988845.

Z dnem izdaje te odločbe preneha ve-
ljati odločba Občine Celje, Občinski se-
kretariat za družbenoekonomski razvoj št.
02801-136/94 z dne 29. 7. 1994.

Št. 029-9/98-2/23 Ob-8166
Pravila Zveze svobodnih sindikatov

Slovenije, Sindikata delavcev gradbenih
dejavnosti Slovenije – Togrel, Velika vas
62, 8273 Leskovec, z matično številko
1166786, sprejeta dne 20. 10. 1998, so
vpisana v evidenco in hrambo statutov sindi-
katov pod št. 75 pri Upravni enoti Krško.

Razglasi sodišč

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

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

N 3/98 R-200
Aloisia Hetzl, roj. 11. 10. 1903 v Mari-

boru, staršema Leyrer Josefu in Rosini, na-
zadnje stanujoča v Mariboru, Košaki št. 53,
je pogrešana od 10. 1. 1946 (na predlog
Jurkovič Erike, stan. Hoffeldstrasse 17,
Graz, Austria, ki jo zastopa pooblaščenec
Leopold Godič, odvetnik).

Skrbnik je Center za socialno delo Ma-
ribor.

Okrajno sodiše v Mariboru
dne 3. 11. 1998
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Oklici dedičem

D 98/98 R-177
Makarius Štefanič, mesar, iz Omahe Ne-

braska, ZDA je dne 12. 10. 1962 umrl in ni
zapustil oporoke.

Do dediščine imajo pravico vsi neznani
in neznanokje bivajoči dediči zapustnika.

Ker sodišču ni znano njihovo prebiva-
lišče, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.

Dedičem je postavljen za skrbnika Trem-
pus Rudolf, Vinica.

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

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 29. 9. 1998

D 366/96 R-195
Giovanni Višnjevec, roj. 8. 1. 1896 iz

Trsta, je dne 13. 5. 1965 umrl in ni zapustil
oporoke.

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

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini.

Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Cvetka Birsa iz Ankarana, Ivanči-
čeva 19.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 10. 1998

Oklici o skrbnikih in razpravah

III P 335/95 R-150
To sodišče je po predsedniku senata

sodniku Bojanu Brezniku, v pravdni zadevi
tožeče stranke Ane Zupan, roj. Maren, Gor-
jupova 1, Mengeš, ki jo zastopa odvetnik
Ivan Markovič iz Ljubljane, proti toženi stran-
ki Alojzu Zupanu, naslov neznan, nazadnje
stanujoč Australija, 9/197 Maribyrnone
Road 3032 Ascotvale Vic, zaradi razveze
zakonske zveze ter postavitve začasnega
zastopnika sklenilo:

na podlagi določila 4. točke 2. odstavka
84. člena zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Alojzu Zupanu, nazadnje stanu-
joč Australija, 9/197 Maribyrnone Road 3032
Ascotvale Vic, sedaj naslov neznan, postavlja
začasna zastopnica Irma Kirin Zakrajšek, stro-
kovna sodelavka tukajšnjega sodišča, ki bo
zastopala toženo stranko v pravdni zadevi III P
335/95, vse dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma dokler skrbstveni organ ne sporoči so-
dišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 8. 1998

V P 632/92 R-205
To sodišče je po sodnici Majdi Kocmur,

v pravdni zadevi tožeče stranke Rajk Mojce,
Šarhova 22, Ljubljana, ki jo zastopa odvet-

nik Savo Pečenko iz Ljubljane, zoper tože-
no stranko Rener Egona, Brilejeva 1, Ljub-
ljana, zaradi plačila 3.200 DEM v tolarski
protivrednosti, na podlagi 4. točke 2. odst.
84. člena zakona o pravdnem postopku (v
nadaljevanju ZPP) sklenilo:

toženi stranki Egonu Renerju, Ljubljana,
Brilejeva 1, se v tem pravdnem postopku, v
skladu s 4. točko 2. odstavka 84. člena ZPP
postavi začasna zastopnica, strokovna sode-
lavka tukajšnjega sodišča Alenka Kočevar.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 1998

I I Ig 96/449 R-204
To sodišče je po okrajni sodnici Barbari

Krpač Ulaga v izvršilni zadevi upnika Pivo-
varna Laško, d.d., Laško, ki ga zastopa
pooblaščenec Dušan Petrovič, odvetnik v
Celju, proti dolžniku Sotlar Blažu, Caffe
Piccolo, Pšatnik 20, Ljubljana - Šmartno,
trenutno v tujini, zaradi izterjave 362.500
SIT s pp, dne 2. 11. 1998 sklenilo.

1. Dolžniku Sotlar Blažu, Pšatnik 20,
Ljubljana Šmartno, se kot začasna zastopni-
ca postavi Andreja Gutnik, strokovna sode-
lavka pri Okrajnem sodišču v Domžalah,
Ljubljanska c. 76, Domžale.

2. Začasna zastopnica bo v postopku
zastopala dolžnika vse dotlej, dokler ne bo
sam ali njegov pooblaščenec nastopil pred
sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 2. 11. 1998

I P 137/98 R-202
Toženi stranki Hvalecu Janku, Stari trg

8, Mokronog, ki je neznanega bivališča, se
postavi začasnega zastopnika v osebi Fran-
cija Judeža, delavca pri Okrožnem sodišču
v Novem mestu.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdnem postopku, dokler tože-
nec sam ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem, oziroma dokler ne bo
skrbstveni organ sporočil sodišču, da je po-
stavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 2. 11. 1998

In 372/95 R-201
To sodišče je po sodnici tega sodišča

Tamari Kokalj, v izvršilni zadevi upnika Gat-
nik Kostje, Vidovdanska 2, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnica Lucija Šikovec Ušaj iz
Ljubljane, zoper dolžnika Zmazek Igorja, Ka-
treževa pot 31, Ljubljana - Črnuče, ki ga
zastopa začasna zastopnica odvetnica Ka-
tarina Magyar Erjavec iz Ljubljane zaradi
izročitve stvari, dne 24. 9. 1998 sklenilo:

na podlagi 4. točke 2. odstavka 84. čle-
na ZPP v zvezi s 14. členom ZIP se dolžni-
ku Zmazek Igorju, neznanega bivališča v
Ljubljani, postavi začasna zastopnica od-
vetnica Katarina Magyar Erjavec, Ljublja-
na, Gradaška 10, ki bo zastopala dolžnika
v izvršilni zadevi In 372/95, vse dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler skrbstve-
ni organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 1998

I P 14/95 R-185
To sodišče je po sodnici Milojki Fatur

Jesenko, v pravdni zadevi tožeče stranke
Otmarja Zorna, Bratov Učakar 36, Ljublja-
na, ki ga zastopa odvetnik Tomaž Mihelčič
iz Ljubljane, proti toženi stranki Maksimilija-
nu Harterju, neznanega bivališča, zaradi pla-
čila, dne 9. 10. 1998 sklenilo:

toženi stranki Maksimilijanu Harterju se
kot začasna zastopnica postavi Vesna Ber-
gant Rakočevič, strokovna sodelavka pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. I P 14/95,
dokler ne bo tožena stranka ali njen poob-
laščenec nastopila pred sodiščem.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 1998

I P 707/98 R-198
To sodišče je po okrožni sodnici Veri

Gams Premerl v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Marije Fišinger iz Ljubljane, Vide Prgar-
čeve, ki jo zastopa pooblaščenka odvetnica
Alenka Knafelc iz Ljubljane, zoper toženo
stranko Spasota Andrejeviča, neznanega
prebivališča, v postopku po tožbi na izstavi-
tev zemljiškoknjižne listine, na podlagi dolo-
čila 4. točke 84. člena zakona o pravdnem
postopku, izven naroka dne 15. 10. 1998
sklenilo:

toženi stranki se kot začasna zastopnica
postavi Vesna Bergant Rakočevič, strokov-
na sodelavka pravdnega oddelka Okrožne-
ga sodišča v Ljubljani.

Začasna zastopnica bo nastopala tožen-
ca, dokler ne bo on ali njegov pooblaščenec
nastopil pred sodiščem oziroma dokler mu
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 1998

Stečajni postopki
in likvidacije

St 14/98-15 S-466
To sodišče je s sklepom opr. št. St

14/98 z dne 9. 11. 1998 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Almira,
Alpska modna industrija, d.d., Radovlji-
ca, Jalnova cesta 2.

Za upravitelja prisilne poravnave se dolo-
či Andrej Kozelj, Gradaška 12/a, Ljubljana.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča, naj
sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih
in priloženimi dokazili v roku 30 dni po obja-
vi tega oklica, prijavijo svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnjega
odstavka.

Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– Almira Trade, d.o.o., Jalnova 2, Ra-

dovljica,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-

nance, Župančičeva 3, Ljubljana,
– Zavarovalnica Triglav, d.d., Bleiweiso-

va 20, Kranj,
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– Občina Radovljica, Gorenjska 19, Ra-
dovljica,

– Brane Cerar, Hraška 1, Lesce – kot
delavski zaupnik.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko tega so-
dišča dne 9. 11. 1998.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 11. 1998

St 9/98 S-467
S sklepom tega sodišča, opr. št. St 9/98,

je sodišče dne 9. 11. 1998 začelo stečajni
postopek nad podjetjem MICOM – Trgovi-
na, uvoz-izvoz in zastopanje, d.o.o., Ko-
per, Kidričeva 22, Koper.

Stečajni postopek bo vodilo to sodišče.
V stečajnem postopku se bo za dolžnika

uporabljala firma MICOM – Trgovina, uvoz-iz-
voz in zastopanje, d.o.o., Koper – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se postavi od-
vetnik Mitja Lamut iz Ljubljane, Trdinova 7.

Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh iz-
vodih in dokazi prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica.

Narok za preizkus terjatev bo 4. 3. 1999
ob 9. uri, v razpravni dvorani št. 135/I, tega
sodišča.

Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove do MICOM – Trgovi-
na, uvoz-izvoz in zastopanje, d.o.o., Koper.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tukajšnjega so-
dišča dne 9. 11. 1998.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 11. 1998

St 24/98 S-468
To sodišče je dne 6. 11. 1998 s sklepom

opr. št. St 24/98 ustavilo postopek prisilne
poravnave nad samostojnim podjetnikom Mi-
lanom Slavičem, s firmo Marmotem, luk-
suzna oprema in ogrevanje iz marmorja
in granita, Milan Slavič, s.p., Maribor, Ja-
dranska 27 in Dušana Marina, upravitelja
prisilne poravnave, razrešilo dolžnosti.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 11. 1998

St 68/96 S-469
To sodišče je s sklepom St 68/96 z dne

9. 11. 1998 zaključilo stečajni postopek
nad Splošna obrtna zadruga Notranjka,
Tržaška c. 11, Logatec – v stečaju.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 1998

St 77/98 S-470
To sodišče je s sklepom z dne 9. 11. 1998

pod opr. št. St 77/98 začelo postopek prisil-
ne poravnave nad dolžnikom Slovenijašport,
d.d., Ljubljana, Tržaška 223.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve

drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Nevenka Šorli iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Mestna občina Ljubljana, Ljubljana,
– Plamtex Mengeš,
– BTC, d.d., Ljubljana,
– Univerzale, d.d., Domžale,
– Mojca Omahen, kot predstavnica de-

lavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 9. 11. 1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 9. 11. 1998

St 75/98 S-471
To sodišče je s sklepom St 75/98 dne

11. 11. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Sanex, trgovsko in marketinško
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Polanškova 1.

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

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike 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 27. 1. 1999 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 11. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 1998

St 84/94 S-472
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

86/94 z dne 10. 11. 1998 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Kovind,
d.o.o., Rakek, Unec 25.

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

Stečajnemu upravitelju se dovoli, da po
zaključku stečajnega postopka preostala sred-
stva nakaže največjemu nepoplačanemu up-
niku Splošni banki Koper, d.d., iz Kopra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 11. 1998

St 11/95 S-473
To sodišče je s sklepom opr. št. St

11/95 z dne 10. 11. 1998 odločilo, da se
ustavi nadaljnje vnovčevanje stečajne mase
in se stečajni postopek nad dolžnikom
Adriaticsped, Mednarodna špedicija,
d.o.o., Koper – v stečaju, zaključi na podla-
gi prvega odstavka 170. člena ZPPSL ter se
po pravnomočnosti sklepa o zaključku ste-
čaja odreja izbris družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 11. 1998

St 49/98 S-474
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom LIP Jelka, d.o.o., Draga, za

dne 11. 12. 1998 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani/II 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 13. 11. 1998

St 11/98 S-475
Poravnalni senat vabi upnike, da se ude-

ležijo naroka za prisilno poravnavo v zadevi
Pathos, Podjetje za proizvodnjo, trgovi-
no, druge storitve, import-export, d.o.o.,
Limbuš, Cesta k Dravi 12a, za dne 22. 12.
1998 ob 10. uri, v sobi št. 330 tega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predloženi načrt
finančne reorganizacije dolžnika na tem so-
dišču, in sicer v ponedeljek od 9. do 12. ure,
v sredo od 9. do 12. ure in od 13. do 15. ure
in v petek od 9. do 12. ure, v pisarni št. 217.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 11. 1996

St 8/97 S-476
To sodišče v stečajni zadevi zoper stečaj-

nega dolžnika Nova vozila Gorica, d.o.o., v
stečaju, Šempeter, Cesta Goriške fronte
46, obvešča vse upnike, da bo narok za
izvedbo volitev upniškega odbora dne 7. 12.
1998 ob 9.30, v sobi 110/I tega sodišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 11. 1998

St 14/96 S-477
To sodišče je v stečajnem senatu v ste-

čajni  zadevi  zoper  stečajnega  dolžnika
RG Plus, trgovina na drobno, d.o.o., No-
va Gorica, Vojkova 61, Nova Gorica, iz-
ven naroka dne 13. 11. 1998, sklenilo:

začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom RG Plus, Trgovina na drobno, d.o.o.,
Nova Gorica, Vojkova 61, Nova Gorica in
se takoj zaključi (člen 99/I ZPPSL).

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

Pravnomočen sklep o zaključku stečaj-
nega postopka se vpiše v sodni register
tega sodišča, št. 1/02238/00.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečaj-
nega postopka v sodni register dolžnik pre-
neha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s
stečajnim postopkom.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 11. 1998

St 9/98-22 S-478
1. Z dnem 11. 11. 1998 se likvidacijski

postopek nad dolžnikom Energetika in
elektronika Kocuvan – Videm, podjetje
za konzulting, projektiranje, proizvod-
njo, marketing in inženiring elektronskih
in energetskih sistemov, d.o.o., Biserja-
ne 6a, spremeni v stečajni postopek.

2. Stečajni postopek izvedeta likvidacij-
ski senat in likvidacijski upravitelj kot stečaj-
ni senat in stečajni upravitelj.

3. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 11. 11. 1998 nabije na oglasno
desko sodišča. Tega dne nastopijo vse prav-
ne posledice začetka stečajnega postopka
nad dolžnikom.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 11. 1998
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Razpisi
 delovnih mest

Popravek

Št. 122-12/98-0016-04 Ob-8345
V razpisu delovnih mest sodnikov, ob-

javljenem v Uradnem listu RS, št. 70 z dne
16. 10. 1998 št. 122-12/98-0016-04,
Ob-7252 se druga alinea pod I/c popravi
in se pravilno glasi:

– 4 prosta mesta okrajnih sodnikov
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 160/98 Ob-8217
Svet  Višje  strokovne  šole  za  go-

stinstvo Maribor, Maistrova 5, objavlja de-
lovno mesto

ravnatelja višje strokovne šole
Kandidat mora izpolnjevati pogoje, ki

jih določa zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96, 53., 144. in 145. člen), imeti mo-
ra pedagoške in organizacijske sposob-
nosti za vodenje šole ter naziv predavatelj
višje šole.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let.

Začetek dela bo 1. 2. 1999.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev, opisom dosedanjega dela ter vizijo svo-
jega vodenja zavoda pošljite v 15 dneh po
objavi na naslov šole s pripisom za ravnate-
lja VŠ.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Višja strokovna šola za gostinstvo
Maribor

Št. 1/98 Ob-8302
Razpisna komisija Sveta zavoda ŠOUM

na podlagi 35. člena zakona o zavodih (Ur.
l. RS, št. 12/91), 14. in 15. člena statuta
zavoda ŠOUM in 2. člena pravilnika o ime-
novanju direktorja zavoda ŠOUM razpisuje
prosto delovno mesto

direktorja zavoda ŠOUM
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
1. visoka izobrazba,
2. organizacijske sposobnosti,
3. izkušnje pri delu z mlado in študent-

sko populacijo.
Mandat direktorja zavoda ŠOUM traja 4

leta.
Prijavi naj kandidati predložijo program

delovanja zavoda, življenjepis in dokazila o
izpolnjevanju pogojev ter jih v roku 8 dni po
objavi razpisa pošljejo na naslov: Zavod
ŠOUM, Gosposvetska 83, 2000 Maribor,
s pripisom “Ne odpiraj – Razpisna komi-
sija”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
10 dni po poteku roka za prijavo.

Zavod ŠOUM

Št. 130-1/98 Ob-8336
Razpisna komisija za imenovanje na-

mestnika generalnega direktorja, po-
močnikov generalnega direktorja in direk-
torjev podružnic razpisuje skladno z 32. in
34. členom statuta Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet delovno mesto

direktorja  podružnice  Murska  So-
bota

Pogoja: VII. stopnja strokovne izobraz-
be ekonomske ali druge družboslovne
smeri in 5 let delovnih izkušenj.

Kandidat mora na podlagi vseh izdela-
nih gradiv o reformi slovenskih plačilnih
sistemov, pripraviti predlog uporabe de-
javnikov Agencije v procesu reforme na
območju podružnice Murska Sobota. V
predlogu mora posebej opredeliti načrt za-
poslitve delavcev podružnice Agencije
Murska Sobota, upoštevajoč vse možno-
sti zaposlovanja na tem območju. Gradiva
za pripravo predloga uporabe dejavnikov
agencije v procesu reforme na območju
podružnice Murska Sobota so na voljo v
kadrovski službi centrale v Ljubljani, Tr-
žaška c. 16.

Mandat  za razpisano delovno mesto
traja 4 leta.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
sanih pogojev, življenjepisom, opisom do-
sedanjih delovnih izkušenj ter izdelanim
predlogom uporabe dejavnikov agencije v
procesu reforme na območju podružnice
Murska Sobota, sprejema razpisna komi-
sija za imenovanje namestnika generalne-
ga direktorja, pomočnikov generalnega
direktorja in direktorjev podružnic Agen-
cije Republike Slovenije za plačilni pro-
met, Ljubljana, Tržaška c. 16. Rok za pri-
javo je 14 dni in začne teči z dnem objave
razpisa.

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

Agencija RS za plačilni promet

Ob-8337
Osnovna šola Dutovlje razpisuje prosto

delovno mesto
učitelja telesne vzgoje – dekleta.
Nastop dela okvirno 1. 1. 1999 oziro-

ma po dogovoru zaradi nadomeščanja de-
lavke na porodniškem dopustu.

Pogoji:
– najmanj višješolska izobrazba ustrez-

ne smeri,
– osebno prevozno sredstvo zaradi

poučevanja na razredni stopnji in pred-
metni stopnji na centralni šoli in podruž-
nicah za redni pouk in interesne dejav-
nosti.

Poskusno delo traja tri mesece.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-

li o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošlji-
te v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS,
na naslov: OŠ Dutovlje, Dutovlje 135,
6221 Dutovlje, s pripisom “Za razpis”.

Kandidati bodo obveščeni v 15 dneh
po končanem razpisnem roku.

OŠ Dutovlje

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Št. 85/98 Ob-8286
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor,
Titova c. 38, Maribor, faks 062/104-444.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti za izvajanje del na medkra-
jevnem in krajevnem telekomunikacij-
skem omrežju.

Ocenjena vrednost del: 700 mio SIT.
3. Kraj izvedbe del: območje Telekoma

Slovenije, d.d., PE Maribor.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: 1. 3. 1999.
5. Morebitne druge informacije: kontakt-

na oseba Ferdinand Šen, tel. 062/44-250.
Telekom Slovenije, d.d.

PE Maribor

Ob-8287
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana in Občina Trbovlje, Leninov trg 4, 1420
Trbovlje.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: gradbeno
obrtniška in instalacijska dela za novo-
gradnjo Srednje strojne šole v Trbovljah.

Ocenjena vrednost del: 394,000.000
SIT.

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

ročila gradbenih del, če je znan: 15. 2.
1999.

Republika Slovenija
Ministrstvo za šolstvo in šport

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

Javna naročila št. Ob-8080, Ob-8081 in
Ob-8082, ki so bila objavljena v Uradnem
listu RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998, pod
rubriko ZJN-02-B se spremene tako, da se
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uvrstijo med javna naročila ZJN-05-B –
Sposobnost, kar je razvidno že iz teksta
objave, zato vsi roki ostanejo nespreme-
njeni.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev Javnega zavoda RTV Slovenija, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 77,
Ob-8029, se besedilo v 3(b) točki dopolni
in besedilo v 6(b) točki popravi, tako da se
pravilno glasita:

3(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: aplikativna programska
oprema za fonoteko po razpisni doku-
mentaciji.

6(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 11. 1998.

Uredništvo

Popravek
Št. 63/1-98-II/7 Ob-8344

V javnem razpisu za kurilno El olje, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 76 z dne
6. 11. 1998; Ob-7849, Št. 63/1-98-II/7,
se javni razpis dopolni in se spremeni v
naslednjih točkah:

3. (b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: kurilno El olje, ca.
900.000 litrov.

6.(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 12. 1998.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 8. 12. 1998 do
9. ure.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 12. 1998, ob 10. uri v Javnem komu-
nalnem podjetju Komunala Kočevje, Te-
sarska 10, 1330 Kočevje.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od časa odpira-
nja do izbire dobavitelja.

Komunala Kočevje, d.o.o.

Razveljavitev
Št. 45 Ob-8198

Osnovna šola n.h. Maksa Pečarja, Čr-
nuška cesta 9, Ljubljana, razveljavlja javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za
sukcesivno dobavo prehrambenega blaga
– živil, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 69 z dne 9. 10. 1998; Ob-7035. Posto-
pek oddaje javnega naročila se ponovi pod
enakimi pogoji.

Osnovna šola n.h. Maksa Pečarja
Ljubljana

Št. 8-470 Ob-8199

Razveljavitev
Cankarjev dom, kulturni in kongresni

center, Prešernova 10, Ljubljana razveljav-
lja javni razpis za nabavo stolov za Kosove-
lovo dvorano, kateri je bil objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998, Št
232/98, Ob-5500.

Cankarjev dom

Št. 8-470 Ob-8200
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Cankarjev dom, kultrni in kongresni
center, Prešernova 10, 1000 Ljubljana,
061-223-896.

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

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

trebno dobaviti: stoli za Kosovelovo dvo-
rano (167 tribunskih in 72 dodatnih).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele ali skupine: naročnik želi
dobavo in pogodbo na funkcionalni ključ.

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

4. Datum dobave, če je predvideno:
pomlad 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
julij 1999.

6 (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: se-
dež naročnika pri Vinku Severju tel.
061/176-71-79.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 4. 12. 1998 vsak
delovni dan od 8. do 12. ure. Ponudniki
morajo dvig dokumentacije najaviti vsaj dan
pred prevzemom.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR
50100-603-41427.

7 (a) Datum  in  ura  do  kdaj  je  potreb-
no predložiti ponudbe: 11. 12. 1998 ob
12. uri.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Cankarjev dom, Prešernova
10, 1000 Ljubljana. Ponudniki morajo pred-
ložiti svojo ponudbo na naslov naročnika v
zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj -
ponudba za nabavo stolov“.

8. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
11. 12. 1998, sedež naročnika, sejna so-
ba I. nadstropje, 15. ura.

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

10., 11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: po pričetku po-
stopka odpiranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila: nave-
dena so v razpisni dokumentaciji.

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

16.
17. Prvi javni razpis za to naročilo je bil

objavljen dne 7. 8. 1998, pod št. 56/98
objava o izidu pa dne 9. 10. 1998.

Cankarjev dom

Št. 8-470 Ob-8201
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Cankarjev dom, kultrni in kongresni
center, Prešernova 10, 1000 Ljubljana,
061-223-896.

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

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

trebno dobaviti: lučna oprema (reflektorji
tipa profilni in moving head).

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

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

4. Datum dobave, če je predvideno: ja-
nuar 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
januar 1999.

6 (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: se-
dež naročnika pri Vinku Severju, tel.
061/176-71-79.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 4. 12. 1998 vsak
delovni dan od 8. do 12. ure. Ponudniki
morajo dvig dokumentacije najaviti vsaj dan
pred prevzemom.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR
50100-603-41427.

7 (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 12. 1998, 12. ura.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Cankarjev dom, Prešernova
10, 1000 Ljubljana. Ponudniki morajo pred-
ložiti svojo ponudbo na naslov naročnika v
zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj -
ponudba za nabavo reflektorjev“.

8. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
11. 12. 1998, sedež naročnika, sejna so-
ba I. nadstropje, 14. ura.

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

10., 11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: po pričetku po-
stopka odpiranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila: nave-
dena so v razpisni dokumentaciji.

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

Cankarjev dom

Št. 8-470 Ob-8202
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Cankarjev dom, kultrni in kongresni
center, Prešernova 10, 1000 Ljubljana,
061-223-896.

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

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

trebno dobaviti: aktivna LAN oprema.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele ali skupine: naročnik
želi dobavo in pogodbo na funkcionalni
ključ.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: ja-
nuar 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
februar 1999.

6 (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: se-
dež naročnika pri Vinku Severju tel.
061-1767179.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 4. 12. 1998 vsak
delovni dan od 8. do 12. ure. Ponudniki
morajo dvig dokumentacije najaviti vsaj dan
pred prevzemom.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR
50100-603-41427.

7 (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 12. 1998, 12. ura.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Cankarjev dom, Prešernova
10, 1000 Ljubljana. Ponudniki morajo pred-
ložiti svojo ponudbo na naslov naročnika v
zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj -
ponudba za nabavo LAN “.

8. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
11. 12. 1998, sedež naročnika, sejna so-
ba I. nadstropje, 17. ura.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: navedena so v razpisni dokumentaciji.

10., 11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: po pričetku po-
stopka odpiranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila: nave-
dena so v razpisni dokumentaciji.

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

Cankarjev dom

Št. 201/98 Ob-8181
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Srednja gostinska in turistična šola,
Ul. Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola,
066/645-495.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. člen ZJN) za doba-
vo živil.

3. (a) Kraj dobave: Srednja gostinska in
turistična šola Izola, Ul. Prekomorskih bri-
gad 7, Izola.

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

– I. skupina: špecerijska živila in pi-
jače,

– II. skupina: meso,
– III. skupina: kurilno olje.
Okvirna količina blaga je razvidna iz raz-

pisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: sa-
mo za celotne skupine.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

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

– I. skupina: 14,000.000 SIT,
– II. skupina: 16,000.000 SIT,
– III. skupina: 5,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivna dobava.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se lahko dobi v raču-
novodstvu Srednje gostinske in turistične
šole Izola, pri Gregorič Romani, med 12. in
15. uro, tel. 066/645-159, faks
066/645-495 in predložitvi dokazila o pla-
čilu razpisne dokumentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 27. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,

kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT na žiro račun št. 51430-603-30437,
sklicna številka 7897.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 12. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Srednja gostinska in turistič-
na šola, Ul. Prekomorskih brigad 7, 6310
Izola, v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis – živila in kurilno olje”
in številko objave v Uradnem listu RS.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 12. 1998, od 12. ure dalje, v knjižnici.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 3% ponudbene vrednosti, z veljavnost-
jo do 1. 2. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoj plačila je
plačilni rok, ki je razviden iz razpisne doku-
mentacije.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 1. 2. 1999.

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

– celovitost ponudbe,
– končna cena,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-

sa najkasneje do 23. 12. 1998.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kont. oseba Miklobušec Branko, tel.
066/647-159.

16., 17.
Srednja gostinska in turistična

šola Izola

Ob-8204
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vzgojno-varstveni zavod Šoštanj, Ko-
roška 13, 3325 Šoštanj, tel. 063/881-015,
faks 063/882-263.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Vzgojno-varstveni za-
vod Šoštanj, Koroška 13, 3325 Šoštanj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

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

1. meso in mesni izdelki,
2. zmrznjene ribe,
3. jabolka,
4. sveže in južno sadje,
5. sveža zelenjava,

6. jajca,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. kruh in pekovsko pecivo,
9. splošno prehrambeno blago.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroči-
lo se deli na 9 skupin, in sicer:

1. skupina: meso in mesni izdelki:
5,500.000 SIT,

2. skupina: zmrznjene ribe: 250.000
SIT,

3. skupina: jabolka: 250.000 SIT,
4. skupina: sveže in južno sadje:

1,000.000 SIT,
5. skupina: sveža zelenjava:

1,400.000 SIT,
6. skupina: jajca: 384.000 SIT,
7. skupina: mleko in mlečni izdelki:

2,500.000 SIT,
8. skupina: kruh in pekovsko pecivo;

1,400.000 SIT,
9. skupina: spl. prehrambno blago:

3,316.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: od

1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Vzgojno-varstveni zavod Šoštanj, Koroška
13, Šoštanj, računovodstvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 5. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT na žiro račun št. 52800-603-38115 ali
v gotovini na blagajni na sedežu naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 12. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vzgojno-varstveni zavod Šo-
štanj, Koroška 13, 3325 Šoštanj, v zapeča-
teni kuverti z oznako: “Ponudba – Ne odpi-
raj”, in številko objave v Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 12. 1998 ob 12. uri v Vzgojno-varstve-
nem zavodu Šoštanj, Koroška 13, Šoštanj,
v pisarni ravnateljice.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 1% ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: virman, 30 dni.

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

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do začetka odpiranja
ponudb 11. 12. 1998 do 12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merilo
za dodelitev naročila je najnižja končna ce-
na in ostala merila, ki so navedena v razpi-
sni dokumentaciji. Ponudniki bodo obvešče-
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ni o izidu razpisa najkasneje do 30. 12.
1998.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zainteresirani jih dobijo pri Vzgoj-
no-varstvenem zavodu Šoštanj, Koroška 13,
Šoštanj, kontaktna oseba Pirečnik Ana, tel.
063/881-015, faks 063/882-263.

16., 17.
Vzgojno-varstveni zavod Šoštanj

Ob-8205
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Ledina, Komenskega
ul. 19, Ljubljana.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Ledi-
na, Komenskega ul. 19, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. jajca,
4. olja in izdelki,
5. sveža zelenjava in suhe stročnice,
6. sadje,
7. konzervirano sadje,
8. sadni sokovi,
9. kruh in pekovsko pecivo,
10. slaščičarski izdelki in keksi,
11. ostalo prehrambeno blago.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,000.000 SIT letno.

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

1. mleko in mlečni izdelki: 2,300.000
SIT,

2. meso in mesni izdelki: 1,100.000
SIT,

3. jajca: 42.000 SIT,
4. olja in izdelki: 50.000 SIT,
5. sveža zelenjava in suhe stročnice:

32.000 SIT,
6. sadje: 700.000 SIT,
7. konzervirano sadje: 7.000 SIT,
8. sadni sokovi: 900.000 SIT,
9. kruh in pekovsko pecivo:

2,600.000 SIT,
10. slaščičarski izdelki in keksi:

1,600.000 SIT,
11. ostalo prehrambeno blago:

390.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave blaga v letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Ledina, Komenskega ul. 19,
Ljubljana – tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10. 12. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo proti plačilu

10.000 SIT na žiro račun št.
50101-603-40344, sklic na št. 75198.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 12. 1998 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Ledina, Ko-
menskega ul. 19, Ljubljana – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 12. 1998 ob 10. uri v prostorih Osnov-
ne šole Ledina, Komenskega ul. 19, Ljub-
ljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe z veljavnost-
jo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o zavodih.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni do-
bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter

ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 10. 12. 1998.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
niku Osnovna šola Ledina, Komenskega ul.
19, Ljubljana, tel. 061/322-355.

16., 17.
OŠ Ledina, Ljubljana

Št. 628/98 Ob-8206
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2, 1210
Ljubljana, 152-11-98.

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

3. (a) Kraj dobave: OŠ Vižmarje Brod,
Na gaju 2, 1210 Ljubljana.

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

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

I. skupina: kruh in pekarski izdelki,
II. skupina: mleko in mlečni izdelki,
III. skupina: meso in mesni izdelki,
IV. skupina: sadje in zelenjava,
V. skupina: pijača,
VI. skupina: splošno prehrambeno bla-

go.
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna

vrednost 22,531.955,90 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
I. skupina: kruh in pekarski izdelki, vred-

nost naročila – 9,358.610 SIT,
II. skupina: mleko in mlečni izdelki, vred-

nost naročila – 3,038.703,50 SIT,
III. skupina: meso in mesni izdelki, vred-

nost naročila – 3,158.340 SIT,
IV. skupina: sadje in zelenjava, vrednost

naročila – 2,213.956 SIT,
V. skupina: pijača, vrednost naročila –

1,169.300 SIT,
VI. skupina: splošno prehrambeno bla-

go, vrednost naročila – 3,593.046,40 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: od

1. 1. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: OŠ
Vižmarje Brod, Na gaju 2, 1210 Ljubljana,
tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 11. 12. 1998 do 14.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 6.000
SIT nakazati na račun šole št.
50104-603-52555.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 12. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: OŠ Vižmarje Brod, Na gaju
2, 1210 Ljubljana, z napisom “Ponudba –
ne odpiraj”, z navedbo javnega razpisa na
katerega se ponudba nanaša.

Ovitki morajo biti zapečateni. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 12. 1998 ob 16. uri v zbornici OŠ Viž-
marje Brdo, Na gaju 2, Ljubljana.

9., 10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 10. 12. 1998.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– ponudbena cena in kompletnost po-

nudbe,
– izvor porekla,
– roki dobave,
– boljše reference,
– druge ugodnosti (popusti, spon-

zorstvo, ipd.),
– ugodnejša dinamika plačil.
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki

vsebujejo najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z navedenimi pogoji.

15., 16., 17.
OŠ Vižmarje Brod
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Ob-8207
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mura, Javno vodnogospodarsko pod-
jetje, d.d., Ciril Metodova 34, Murska So-
bota, faks 069/22-675.

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

3. (a) Kraj dobave: Dobava FCO Murska
Sobota, Ciril Metodova 34.

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

– traktor s kabino 80-90 KW z bočno
kosilnico, roke 7 m 1 kom

– tovorno vozilo s podaljšano kabino
6+1 moči 60-75 KW 2 kom

– bager, goseničar, moči do 100 KW,
širina stroja do 3 m 1 kom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: izva-
jalec lahko ponudi vse ali posamezne dele
naročila za katere dele oziroma skupine.

(č).
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
– traktor s kabino 8,000.000 SIT,
– tovorna vozila 8,000.000 SIT,
– bager 15,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

opredeli ponudnik in je predmet ocenje-
vanja.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mu-
ra, Javno vodnogospodarsko podjetje, d.d.,
Ciril Metodova 34, Murska Sobota.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 25. 11. 1998.

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

predložiti ponudbe: 30. 11. 1998.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Mura, Javno vodnogospo-
darsko podjetje, d.d., Ciril Metodova 34,
Murska Sobota.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 1998 ob 13. uri, Murska Sobota,
Ciril Metodova 34.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: akceptni nalog v višini 10% ponu-
jene vrednosti z veljavnostjo do 31. 12.
1998.

10., 11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: od 30. 11. 1998
do 15. 12. 1998.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije lahko dobite
pri Ritlop Janezu, tel. 069/32-770.

16., 17.
Mura, d.d., Murska Sobota

Št. 96/98 Ob-8208
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Nova Gorica, Kidričeva 34, No-
va Gorica, tel. 065/135-890, faks
065/23-305.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): z zbiranjem ponudb (4.
alinea 3. člena ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Centralna kuhinja,
Trubarjeva 5.

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

Živila:
– meso in mesni izdelki, ribe,
– mleko, mlečni izdelki,
– kruh, pecivo,
– zelenjava in sadje,
– špecerija.
Čistila:
– čistila,
– zaščitna sredstva.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za posamezno
skupino živil, čistil in zaščitnih sredstev.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
39,309.053 SIT.

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

– meso, mesni izdelki, ribe –
10,424.000 SIT,

– mleko, mlečni izdelki – 4,487.855 SIT,
– kruh, pecivo – 2,495.450 SIT,
– zelenjava, sadje – 7,916.666 SIT,
– špecerija – 10,148.511 SIT,
– čistila – 3,336.571 SIT,
– zaščitna sredstva – 500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: od

1. 1. 1999 dalje.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

do 31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vr-
tec Nova Gorica, Kidričeva 34 - tajništvo,
Metoda Bavcon.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 1. 12. 1998 med
8. in 12. uro.

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

predložiti ponudbe: do 2. 12. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vrtec Nova Gorica, Kidriče-
va 34, 5000 Nova Gorica, Metoda Bavcon.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 12. 1998 ob
12.30 v kabinetu Centralnega vrtca na Tru-
barjevi 5 v Novi Gorici.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe mora ponud-
nik priložiti garancijo v višini 5% vrednosti
javnega naročila z akceptnim nalogom, ve-
ljavnim do 31. 12. 1998.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 15-dnevni plačilni rok
in rabati po dogovoru.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: sklenjena pogod-
ba na podlagi izbora po javnem naročilu.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
izjava o usposobljenosti ponudnika vsebuje
8. točka razpisne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudnik lahko umak-
ne ponudbo do 2. 12. 1998 do 12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so razvidna v 5. točki
razpisne dokumentacije.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge informacije o naročilu
so razvidne v razpisni dokumentaciji.

16., 17.
Vrtec Nova Gorica

Št. 235/98 Ob-8232
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ Gasilska brigada Ljubljana, Voj-
kova cesta 19, 1000 Ljubljana, telefon
061/168-33-71, telefaks 061/345-263.

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

3. (a) Kraj dobave: JZ Gasilska brigada
Ljubljana, Vojkova 19, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vrtljiva dvižna ploščad na
podvozju Mercedes Benz tip Atego.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
85,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno:
opredeli ponudnik, predvidoma pa 10 me-
secev po podpisu pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
november 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19,
1000 Ljubljana, telefon 061/168-33-71, te-
lefaks 061/345-263, vzdrževalna služba,
kontaktna oseba Primož Grom.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo vsak delovni dan med 8. in
14. uro proti dokazilu o plačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo do vključno 30. 11.
1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 15.000
SIT, znesek zainteresirani ponudniki nakaže-
jo z virmanom na žiro račun
50105-603-49911 s pripisom “za javni raz-
pis“.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo na naslov naročnika pravo-
časno prispele do 11. 12. 1998 do 13.
ure. Predložene ponudbe morajo biti zape-
čatene in označene v skladu z drugim od-
stavkom 27. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 27/97).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ Gasilska brigada Ljublja-
na, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana, prev-
zemnik tajništvo zavoda, pooblaščena ose-
ba Mojca Kos, telefon 061/168-33-71, te-
lefaks 061/345-263.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 12. 1998 ob
9. uri v sejni sobi zavoda na naslovu JZ Gasil-
ska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19,
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1000 Ljubljana. Predstavniki ponudnikov
pred začetkom javnega odpiranja izročijo ko-
misiji pisna pooblastila za sodelovanje na jav-
nem razpisu.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 2% od ocenjene vrednosti
naročila v skladu z opcijo ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: način plačevanja z roki
je določen v predlogu pogodbe v razpisni
dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudniki
lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki
so registrirane za dejavnost, ki je predmet
razpisa in imajo za opravljanje dejavnosti
vsa potrebna dovoljenja.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN oziroma do roka za odpira-
nje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ustrez-
nost ponudbe v skladu z razpisno doku-
mentacijo, cena, tehnične rešitve, popro-
dajne aktivnosti, plačilni pogoji, reference,
rok dobave. Teža in način uporabe meril sta
določena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Primož Grom, telefon
061/168-33-71, telefaks 061/345-263.

16., 17.
JZ Gasilska brigada Ljubljana

Ob-8235
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, 3320 Velenje, faks 063/863-041.

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

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

trebno dobaviti: verige za verižne trans-
porterje za rudarstvo (zaradi obsežnosti
specifikacije blaga, se ta nahaja v razpisni
dokumentaciji).

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
61,000.000 SIT.

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

cesivne dobave do 31. 12. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Strojna dejavnost, Miran Lužar, inž. str., Par-
tizanska 78, 3320 Velenje, soba 137, tel.
063/853-312-1651, faks 063/863-041,
e-mail: miran.luzar@rlv.si.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 27. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT, nakazilo na žiro račun: Premogovnik
Velenje, d.d., žiro račun št.
52800-601-23430 – virman.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 1. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Premogovnik Velenje, d.d.,
Zdenko Lah, dipl. inž. el., tajništvo, Lah, Par-
tizanska 78, 3320 Velenje, soba št. 240.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 1. 1999 ob 10. uri, Premogovnik Vele-
nje, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje,
soba št. 221.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: določeno v razpisni doku-
mentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po datumu in uri
javnega odpiranja.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
(samo pisne) se dobijo na naslovu naročni-
ka, navedenim pod 6. točko.

16., 17.
Premogovnik Velenje, d.d.

Ob-8236
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, 3320 Velenje, faks 063/863-041.

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

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

trebno dobaviti:
– sklop 1: hidravlična vrtalna garnitu-

ra, 1 kos,
– sklop 2: vrtalna garnitura, 1 kos,
– sklop 3: vrtalna glava s komandnim

pultom, 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 del na-
ročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

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

– sklop 1: 9,600.000 SIT,
– sklop 2: 2,900.000 SIT,
– sklop 3: 9,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: 150

dni po podpisu pogodbe.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Strojna dejavnost, Miran Lužar, inž. str., Par-
tizanska 78, 3320 Velenje, soba 137, tel.
063/853-312-1651, faks 063/863-041,
e-mail: miran.luzar@rlv.si.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 27. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT, nakazilo na žiro račun: Premogovnik
Velenje, d.d., žiro račun št.
52800-601-23430 – virman.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 1. 1999 do 7. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Premogovnik Velenje,
d.d., Zdenko Lah, dipl. inž. el., tajništvo,
Lah, Partizanska 78, 3320 Velenje, soba
št. 240.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 1. 1999 ob 8. uri, na Premogovnik Vele-
nje, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje,
soba št. 221.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: določeno v razpisni doku-
mentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po datumu in uri
javnega odpiranja.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
(samo pisne) se dobijo na naslovu naročni-
ka, navedenim pod 6. točko.

16., 17.
Premogovnik Velenje, d.d.

Ob-8237
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, 3320 Velenje, faks 063/863-041.

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

3. (a) Kraj dobave: Premogovnik Vele-
nje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: viseča tračna proga (za-
radi obsežnosti specifikacije blaga, se ta
nahaja v razpisni dokumentaciji).

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
18,500.000 SIT.

(d)
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4. Datum dobave, če je predvideno: 150
dni po podpisu pogodbe.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Strojna dejavnost, Miran Lužar, inž. str., Par-
tizanska 78, 3320 Velenje, soba 137, tel.
063/853-312-1651, faks 063/863-041,
e-mail: miran.luzar@rlv.si.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 27. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT, nakazilo na žiro račun: Premogovnik
Velenje, d.d., žiro račun št.
52800-601-23430 – virman.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 1. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Premogovnik Velenje,
d.d., Zdenko Lah, dipl. inž. el., tajništvo,
Lah, Partizanska 78, 3320 Velenje, soba
št. 240.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 1. 1999 ob 12. uri, na Premogovnik Ve-
lenje, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje,
soba št. 221.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: določeno v razpisni doku-
mentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po datumu in uri
javnega odpiranja.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
(samo pisne) se dobijo na naslovu naročni-
ka, navedenim pod 6. točko.

16., 17.
Premogovnik Velenje, d.d.

Ob-8238
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Ul. talcev 9, Maribor,
062/22-86-585.

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

3. (a) Kraj dobave: fco ambulante v okvi-
ru Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniška oprema in
izvedba dveh računalniških mrež.

Točna specifikacija blaga je sestavni del
razpisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj
mora zagotoviti 100% razpisanih vrst blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

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

4. 1. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
Ul. talcev 9/III, 2000 Maribor, pravna služba.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 12. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 8.000
SIT na ŽR Zdravstveni dom dr. Adolfa Drol-
ca Maribor, št. 51800-603-31999.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 12. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ul. talcev 9/III, 2000 Mari-
bor, pravna služba.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 12. 1998 ob 9. uri, Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9/III,
sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od vrednosti naročila
oziroma 2,000.000 SIT, veljavnost bančne
garancije do 26. 2. 1999.

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finanč-
no poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97, 63/97).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be: 26. 2. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
60%, sistemska skladnost 15%, reference
15%, kadri 5%, plačilni pogoji 5%.

15. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: ogled lokacij bo možen po predhodni naja-
vi na tel. 062/22-86-260 – pravna služba.

16., 17.
Zdravstveni dom

dr. Adolfa Drolca Maribor

Ob-8239
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Franceta Bevka, Ul.
Pohorskega bataljona 1, Ljubljana.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Fran-
ceta Bevka, Ul. Pohorskega bataljona 1,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice,
7. zamrznjena in konzervirana zele-

njava,
8. sadje,
9. konzervirano sadje,
10. sadni sokovi,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. zamrznjeni izdelki iz testa,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. slaščičarski izdelki in keksi,
15. ostalo prehrambeno blago.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 14,710.000 SIT letno.

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

1. mleko in mlečni izdelki, 2,000.000
SIT,

2. meso in mesni izdelki, 5,500.000
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe, 250.000
SIT,

4. jajca, 160.000 SIT,
5. olja in izdelki, 500.000 SIT,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice,

1,200.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va, 400.000 SIT,
8. sadje, 700.000 SIT,
9. konzervirano sadje, 150.000 SIT,
10. sadni sokovi, 500.000 SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,

600.000 SIT,
12. zamrznjeni izdelki iz testa,

200.000 SIT,
13. kruh in pekovsko pecivo,

1,500.000 SIT,
14. slaščičarski izdelki in keksi,

150.000 SIT,
15. drugo prehrambeno blago,

900.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave blaga v letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Franceta Bevka, Ul. Pohorske-
ga bataljona 1, Ljubljana, pri Branki Potoč-
nik.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 11. 12. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo proti plačilu
10.000 SIT na žiro račun št.
50102-603-48566, sklic na št. 00 120100.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 12. 1998 do
9. ure.



Stran 7132 / Št. 78 / 20. 11. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Franceta Bev-
ka, Ul. Pohorskega bataljona 1, Ljubljana –
Branki Potočnik.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 12. 1998 ob 10. uri, v prostorih Os-
novne šole Franceta Bevka, Ul. Pohorske-
ga bataljona 1, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe, z veljav-
nostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o zavodih.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni do-
bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter

ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 11. 12. 1998.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni roki – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Osnovna šola Franceta Bevka, Ul. Po-
horskega bataljona 1, Ljubljana, tel.
061/168-70-10, pri Branki Potočnik.

16., 17.
Osnovna šola Franceta Bevka,

Ljubljana

Št. 4/98 Ob-8244
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Onkološki inštitut, Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, telefaks 061/132-10-76.

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

3. (a) Kraj dobave: Onkološki inštitut, Za-
loška cesta 2, Ljubljana.

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

– biokemični analizator – 1 kos,
– termodezinfektor – 1 kos,
– operacijska svetilka – 1 kos,
– negatoskop – 1kos.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahteva-
nega blaga, za katere dele oziroma skupi-
ne: ponudnik lahko kandidira s svojo po-
nudbo za katerokoli razpisano aparaturo
ali opremo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
33,342.500 SIT.

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

– biokemični analizator – 23,750.000
SIT,

– termodezinfektor – 3,325.000 SIT,
– operacijska svetilka – 3,467.500 SIT,
– negatoskop – 3,800.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: pr-

vo četrtletje leta 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: On-
kološki inštitut, nabavna služba, Zaloška
cesta 5, tel. 061/131-72-76, faks
061/132-10-76.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 14. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo na ži-
ro račun: Onokološki inštitut št.
50103-603-45793.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 12. 1998 po pošti
ali osebno do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Onokoliški inštitut, nabavna
služba, Zaloška 5, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 12. 1998 ob 10. uri, na Onokološkem
inštitutu, Zaloška cesta 2, Ljubljana, velika
sejna soba, v stavbi C.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: določeno v razpisni doku-
mentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

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

morejo umakniti ponudbe: 22. 12. 1998.
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: dodatne informacije v zvezi z razpisom
(le pisne) se dobijo pri Marinki Zadel, na
naslovu: Onkološki inštitut Ljubljana, nabav-
na služba, Zaloška 5, 1000 Ljubljana.

16., 17.
Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 5/98 Ob-8245
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center za usposabljanje Elvira Vato-
vec Strunjan, Strunjan 140, 6320 Portorož.

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

3. (a) Kraj dobave: Center za usposab-
ljanje Elvira Vatovec Strunjan, Strunjan 140,
6320 Portorož.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava živil in
materiala za prehrano po naslednjih sku-
pinah:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. a) meso sveže,

b) mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice,
7. konzervirana in zmrznjena zelenjava,
8. sadje sveže,
9. konzervirano sadje, marmelade,
10. sadni sokovi, čaji,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. kruh in pekovsko pecivo,
13. ostalo prehrambeno blago.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga oziroma eno od skupin.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
19,888.798,90 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki –
2,426.436,20 SIT,

2. a) meso sveže – 5,836.029,80
SIT,

b) mesni izdelki – 2,182.069,30 SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –

442.668 SIT,
4. jajca – 680.000 SIT,
5. olja – 386.530,50 SIT,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice

– 1,612.835 SIT,
7. konzervirana in zmrznjena zelenja-

va – 615.533,70 SIT,
8. sadje sveže – 1,852.632,70 SIT,
9. konzervirano sadje, marmelade –

160.778,60 SIT,
10. sadni sokovi, čaji –

1,188.202,20 SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –

480.266,20 SIT,
12. kruh in pekovsko pecivo –

1,607.140,90 SIT,
13. ostalo prehrambeno blago –

417.675,80 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave blaga v letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

zaključek dobave 4. 1. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Cen-
ter za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan,
Strunjan 140, v tajništvu.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10. 12. 1998 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 3.500 SIT, na žiro račun
št. 51410-603-31957 (potrdilo o vplačilu
z oznako sklica na številko 777 je potreb-
no predložiti ob dvigu razpisne dokumen-
tacije).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
11. 12. 1998 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: na naslov: Center za uspo-
sabljanje Elvira Vatovec Strunjan, prevzem-
nik tajništvo Dajana Butoči, Strunjan 140,
6320 Portorož, tel. 066/217-10-11, faks
066/21-720, pisarna v upravi.
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Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo
je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti z
napisom “Ne odpiraj – razpis živila in mate-
rial za prehrano”. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 12. 1998
ob 12. uri, v prostorih uprave Centra za
usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, Stru-
njan 140, 6320 Portorož.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb se mora-
jo izkazati s pisnim pooblastilom.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe, ki mora veljati še
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o zavodih.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni do-
bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter

ostale strokovne delavcev.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb, po tem roku lahko naročnik vnovči
garancijo za resnost ponudbe, kolikor bo
ponudnik izbran kot najugodnejši in bo po-
nudbo umaknil ali spremenil pogoje iz nje.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): višina
cene, plačilni pogoji, kvaliteta blaga, spo-
sobnost prilagajanja potrebam naročnika.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
morebitni manjši obseg dobave od razpisa-
nega z ozirom na razpoložljiva finančna sred-
stva in dejanske potrebe. Informacije se da-
jejo izključno v pisni obliki.

16., 17.
Center za usposabljanje
Elvira Vatovec Strunjan

Ob-8246
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Idrija, Lapajnetova 50,
Idrija.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Idrija,
Lapajnetova 50, Idrija.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava živil po
naslednjih skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,

3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice,
7. zamrznjena in konzervirana zele-

njava,
8. sadje,
9. konzervirano sadje,
10. sadni sokovi,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. zamrznjeni izdelki iz testa,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. slaščičarski izdelki in keksi,
15. ostalo prehrambeno blago.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
17,250.000 SIT letno.

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

1. mleko in mlečni izdelki –
2,600.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki – 4,300.000
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe –
200.000 SIT,

4. jajca – 100.000 SIT,
5. olja in izdelki – 340.000 SIT,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice

– 700.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va – 150.000 SIT,
8. sadje – 300.000 SIT,
9. konzervirano sadje – 160.000 SIT,
10. sadni sokovi – 600.000 SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –

400.000 SIT,
12. zamrznjeni izdelki iz testa –

300.000 SIT,
13. kruh in pekovsko pecivo –

5,200.000 SIT,
14. slaščičarski izdelki in keksi –

1,000.000 SIT,
15. ostalo prehrambeno blago –

900.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave blaga v letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Idrija, Lapajnetova 50, Idrija – v
tajništvu šole.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10. 12. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
52020-603-30778.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 12. 1998 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Idrija, Lapaj-
netova 50, Idrija – tajništvo šole.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 12. 1998 ob 10. uri v prostorih Osnov-
ne šole Idrija, Lapajnetova 50, Idrija.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini

1% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do
30 dni po datumu izdaje sklepa o izbiri.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o zavodih.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni do-
bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter

ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 10. 12. 1998.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naroči-

lu: druge informacije o naročilu dobijo poten-
cialni ponudniki pri naročniku: Osnovna šola
Idrija, Lapajnetova 50, Idrija pri Tatjani Tratnik.

16., 17.
Osnovna šola Idrija

Ob-8247
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Mirka Vadnova 1, Kranj, tel. 064/340-410,
faks 064/242-449.

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

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

trebno dobaviti: kamion za prevoz razsu-
tega tovora. Vozilo se bo uporabljalo pri
rednem vzdrževanju cest in ulic za prevoz
gramoza, zemlje, asfalta, v zimskem času
pa tudi za pluženje snega.

Tehnične karakteristike:
a) motor turbo diessel od 150 do 180

KM-EVRO 2,
b) pogon na dve kolesi,
c) skupna teža vozila 10 ton oziroma no-

silnost 6,5 ton,
d) tristrani kiper z odpiranjem stranic zgo-

raj in spodaj,
e) spodnji del zabojnika iz pločevine Vel-

doks 700, debeline najmanj 3 mm,
f) zadnja stranica prirejena za izpust as-

falta,
g) vgrajena vlečna kljuka,
h) hidravlični odgon z menjalnika za ki-

per in plug,
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i) univerzalna plošča za plug s hidravliko,
j) ogrevana ogledala.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: vozi-
lo je dobavljivo v kompletu.

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

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

predvidoma do marca 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunala Kranj, p.o., Mirka
Vadnova 1, Kranj. Kontaktna oseba za teh-
nična vprašanja: Vilijem Frelih dipl. org., tel.
064/340-410-51.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 11. 12. 1998.

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

predložiti ponudbe: 14. 12. 1998 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 12. 1998 ob 12. uri v Javnem podjetju
Komunala Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1,
(sejna soba).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija ali menica v vi-
šini 5% od vrednosti danega naročila, z ve-
ljavnostjo do 28. 1. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo se realizira, ko
naročnik prevzame vozilo.

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:

a) dokazila o registraciji (za pravne ose-
be izpisek iz sodnega registra z opisom de-
javnosti, ki ne sme biti starejši od treh me-
secev, za samostojne podjetnike pa prigla-
sitev pri davčnem organu),

b) potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije,

c) potrdilo APP oziroma davčnega orga-
na, da ima ponudnik poravnane vse obvez-
nosti iz naslova davkov, taks in drugih daja-
tev, določenih z zakonom,

d) potrjena obrazca BON 1 in BON 2 ali
potrjen obrazec BON 3 ne starejši od 30
dni, za samostojne podjetnike pa potrjeno
davčno napoved za leto 1997.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 14. 12. 1998
od 12. ure.

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

Merilo ponder
tehnične karakteristike 25
cena 25
plačilni pogoji 10
reference 15
servisiranje 15
garancijska doba 5
ostale ugodnosti 5

Vsako merilo je ocenjeno z oceno od 0
do 10 na podlagi primerjave vseh prispelih
ponudb. Ocene se lahko tudi ponavljajo,
kolikor je ponujen element med različnimi
ponudniki enakovreden.

15., 16., 17.
Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.

Št. 713/98 Ob-8296
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center v Ljubljani, Zaloška 2,
1000 Ljubljana, telefaks 061/315-583.

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

3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana.

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

1. naprava RTG s C lokom z me-
morijo nekaj slik in dvema TV ekranoma,

2. ventilacijski sistem za dovaja-
nje NO,

3. bolniška postelja za intenzivno
terapijo,

4. laboratorijski mikroskop.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora nuditi kompletno ponudbo.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 29,5
mio SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem delov naročila ni
mogoča.

4. Datum dobave, če je predvideno: ja-
nuar 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
januar 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ko-
mercialni sektor Kliničnega centra v Ljublja-
ni, Poljanski nasip 58, strokovna sodelavka
Karmen P. Tršelič, v.u.d./I. nadstropje, so-
ba 15, vsak delovnik med 9. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 30. november 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na blagajni Kliničnega centra, Bohoričeva
28, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. december 1998
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komercialni sektor Klinične-
ga centra, Poljanski nasip 58, tajništvo, I.
nadstropje, soba 13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. december 1998 ob 10. uri, predavalni-
ca IV., glavna stavba Kliničnega centra v
Ljubljani, Zaloška 7, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.

Trajanje bančne garancije za resnost po-
nudbe je 30 dni po poteku veljavnosti po-
nudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca po-

godbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah – po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. december
1998 po 9. uri.

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

1. ponudbena cena – 50%,
2. tehnično-tehnološki del s kvaliteto,

funkcijo in kompatibilnostjo – 25%,
3. garancije in servis – 15%,
4. reference ponudnika – 10%.

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17.
Klinični center

Št. 1344-134/98 Ob-8297
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno podjetje Log, d.o.o.,
Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem,
0602/20-912.

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

3. (a) Kraj dobave: Ravne na Koroškem,
Dobja vas 187.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 1 kombinirano vozilo za
prevoz oseb (1 + 6) in tovora s tristran-
skim prekucnikom nosilnosti od 2000
do 3000 kg.

(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.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
5,800.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 90

dni od sklenitve pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno podjetje Log, Dobja vas 187, Rav-
ne na Koroškem, kont. oseba Alojzija Os-
vald, tel. 0602/23-963.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 1. 12. 1998, med
11. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT na ŽR
51830-601-19889, ali na blagajni podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 12. 1998 do 9.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: tajništvo Komunalnega pod-
jetja Log, Dobja vas 187, Ravne na Ko-
roškem, v zapečateni kuverti, jasno označe-
ni z napisom: Ponudba – Ne odpiraj “z naved-
bo” Javni razpis – kombinirano vozilo”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 12. 1998 ob 10. uri, na sedežu Komu-
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nalnega podjetja Log, Dobja vas 187, Rav-
ne na Koroškem.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: akceptni nalog v višini 5% od po-
nudbene vrednosti s pooblastilom za vnov-
čitev.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 100% plačilo v roku 60
dni od dobave.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. 12. 1998.

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

– cena ponujene opreme – do 10 točk,
– rok dobave – do 5 točk,
– fiksnost cen – do 5 točk,
– plačilni pogoji – do 10 točk,
– možnost kompenzacij – do 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba Stanko Šipek, Dobja
vas 187, Ravne na Koroškem, tel.
0602/23-963.

16., 17.
Komunalno podjetje Log, d.o.o.,

Ravne na Koroškem

Št. 512/1708-914 Ob-8298
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, telefaks
062/30-05-685.

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

3. (a) Kraj dobave: Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000 Mari-
bor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: Audi A6 2,4 Quatro – 1
vozilo.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

9,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do

3 mesece od veljavnosti pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrež-
na 170, Maribor, vložišče – soba 016.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 23. do 27. 11.
1998, v vložišču Dravskih elektrarn Ma-
ribor.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, potrjen virman
ali potrjena bančna nakaznica, žiro račun:
51800-601-28970.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 12. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor, soba
016 – vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 12. 1998 ob 11. uri, Dravske elektrar-
ne Maribor, Obrežna 170, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe; 10% ponudbene vrednosti; veljav-
nost 90 dni.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvig-
ne pri naročniku.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 12. 1998.

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

– cena – 80%,
– dobavni rok – 10%,
– plačilni pogoji – 5%,
– servis – 5%.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Boris Gričar, tel. 062/30-05-380, dne
25. 11. 1998, od 8. do 12. ure.

Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu, označene z “Ne od-
piraj – ponudba” in številko objave v Urad-
nem listu RS ter naveden predmet javnega
razpisa.

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

čilo je bil objavljen dne 9. 10. 1998 v Ur. l.
RS, št. 69 Ob-7129, objava o izidu pa dne
20. 11. 1998 v Ur. l. RS, št 78.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 403-12/98 Ob-8299
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pohorje Mirna, p.o., 8233 Mirna, te-
lefaks 068/47-114.

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

3. (a) Kraj dobave: Pohorje Mirna, p.p.,
8233 Mirna.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 1 kos – električna in-
dukcijska peč za segrevanje okroglih
vložkov – surovec iz Al in Al zlitin pri
kovanju.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

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

mesece po sklenitvi pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

pet mesecev po sklenitvi pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
horje Mirna, p.o., 8233 Mirna, Stanko Ma-
rinčič ali delavka tajništva Pohorje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10. 12. 1998 do
14. ure, s pisnim pooblastilom.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo z vso potreb-
no dokumentacijo ter oznako “Ne odpiraj –
ponudba za javni razpis za nakup indukcij-
ske peči” je potrebno oddati do vključno
21. 12. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pohorje Mirna, p.o., 8233
Mirna, prevzemnica Silva Kolenc – spre-
jemna pisarna.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 12. 1998 ob 13. uri, v sejni sobi naroč-
nika.

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

– ponudnik mora predložiti za resnost
ponudbe brezpogojno bančno garancijo,
plačljivo na prvi poziv (boniteto tuje banke
bo naročnik preverjal; rating banke mora
biti po IBCE najmanj AA-), v vrednosti 10%
javnega razpisa,

– bančna garancija mora biti veljavna
do 2. 3. 1999 (najkasnejši datum podpisa
pogodbe, ta se lahko spremeni ob podpi-
su pogodbe v garancijo za dobro izvedbo
posla).

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

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:

– na razpis se lahko prijavijo: domače
pravne osebe (gospodarske družbe), fizič-
ne osebe (samostojni podjetniki) in tuje prav-
ne osebe,

– izpolnjevanje bonitet in tehničnih zah-
tev, navedenih v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 3. 3. 1999.

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

– ustreznost tehničnim zahtevam,
– reference za že izvedene peči za ena-

ko uporabo; segrevanje okroglih surovcev
iz Al in Al zlitin za kovanje,

– ekonomsko sprejemljiva cena,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
Pomen posameznega merila je oprede-

ljen z vrstnim redom navedbe meril.
15., 16., 17.

Pohorje Mirna, p.o., Mirna

Ob-8300
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet, Tržaška 16, Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Cankarje-
va 18.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti (za obsežnejše opise priloži-
ti poseben list!):

(a) mrežni strežnik združljiv z IBM
9121/320,

(b) programska oprema Oracle za
mrežni strežnik pod a.

(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 posamezen
sklop (a., b.).

(č) Ocenjena vrednost naročila: a)
40,000.000 SIT, b) 10,000.000 SIT.

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

predvidoma v januarju 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, centrala Ljubljana, Sektor za kadrov-
ske in splošne naloge, Tržaška 16, Ljublja-
na, soba 103/I.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 12. 1998
(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: 21. 12. 1998 do 8. 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:
21. 12. 1998 ob 10. uri, Agencija Republi-
ke Slovenije za plačilni promet, Tržaška 16,
Ljubljana, sejna soba/V.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% od
ocenjene vrednosti opreme, za katero se
daje ponudba.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v celoti po dobavi opre-
me, rok najmanj 8 dni.

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:
določene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izteka veljav-
nosti ponudbe (najmanj do 5. 2. 1999).

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

a) popolnost ponudbe, finančno stanje
ponudnika, kvaliteta, cena, vzdrževalni po-
goji in reference,

b) popolnost ponudbe, finančno stanje
ponudnika, cena in reference.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije o naročilu lah-

ko ponudniki pridobijo na naslovu naročni-
ka ali po tel. 061/125-67-00, pri Nuši Rus.

16., 17.
Agencija RS za plačilni promet

Št. 6768/98 Ob-8301
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje za vzdrževanje avto-
cest, 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. (a) Kraj dobave: Avtocestne baze v
Republiki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: službene obleke pobiral-
cev cestnine.

Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

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

cesivno od decembra 1998 do decembra
1999. Natančnejši roki so navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
december 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Grič 54, 1001 Ljubljana, soba 303.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 9. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 7.000
SIT s potrjenim nalogom za prenos na ŽR
50100-601-21275 ali z gotovino v blagajni
naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 12. 1998 do 14.
ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 12. 1998 ob 9. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001
Ljubljana, soba 14a.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene. Veljavnost bančne garan-
cije mora biti do 10. 3. 1999.

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolnjevati minimalne po-
goje, katere zahteva zakon za opravljanje
dejavnosti, v okviru predmeta javnega naro-
čila, da je denarno likviden, da ni pod prisil-
no upravo ali v stečaju, da ima poslovne
izkušnje iz predmeta javnega naročila. Do-
kazila morajo ponudniki priložiti ponudbi na
način kot je opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 14. 12. 1998 do
26. 1. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
kvaliteta priloženih vzorcev, rok dobave, re-
ference, garancija, druge ugodnosti. Teža
in način uporabe meril je podan v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve, ki bodo na-
ročniku priporočeno posredovane po pošti
do 4. 12. 1998.

Morebitne druge informacije, o javnem
naročilu, dobijo ponudniki na naslovu na-
ročnika ali po telefonu 159-87-57, Brane
Bizjan, inž.

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

čilo je bil objavljen dne 23. 10. 1998 pod
št. 72, objava o izidu pa dne 20. 11. 1998.

Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Št. Su 33/98 Ob-8318
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Okrožno sodišče v Novem mestu,
Jerebova 2, Novo mesto, faks
068/322-058.

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

3. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče v
Novem mestu in okrajna sodišča v Novem
mestu, Črnomlju in Trebnjem.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava pisarniškega in
drugega potrošnega materiala.

Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

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

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

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

1. 1. 1999 do 31. 12. 1999 oziroma suk-
cesivne dobave blaga v letu 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Novem mestu, Urad
predsednika, Jerebova 2, Novo mesto.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 4. 12. 1998.

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

predložiti ponudbe: do 11. 12. 1998 do
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11.  ure  ne  glede  na  način  prenosa
pošiljke. Ponudba mora biti oddana v zapr-
ti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova ponudnika, navedeno številko jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS in z ob-
veznim pripisom “Javni razpis – ponudba
za dobavo pisarniškega materiala – Ne
odpiraj!”

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Okrožno sodišče v Novem
mestu, Jerebova 2, Novo mesto – vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 12. 1998 ob 10. uri v sobi št. 115 v
prvem nadstropju sodne stavbe, Jerebova
2, Novo mesto.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ocenjene vrednosti na-
ročila z veljavnostjo do 27. 1. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z vzorcem po-
godbe, ki je v razpisni dokumentaciji.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
biti veljavna do 15. 3. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): 1.
ponudbena cena, 2. ponudbena cena petih
najobsežnejših artiklov, 3. kvaliteta, 4. fik-
snost cen, 5. reference, 6. stalna količin-
ska zaloga, 7. možnost hitre dostave na
posamezna odjemna mesta.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Marko Zupanič, sekretar sodišča, na-
slov kot v 6.a tel. 068/321-722.

16., 17.
Okrožno sodišče v Novem mestu

Št. 403-2/98 Ob-8317
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana, Povšetova 5.

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

3. (a) Kraj dobave: Zavod za prestajanje
kazni zapora, Ljubljana, Povšetova 5, Od-
delek Novo mesto in oddelek Ig.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pripravljena prehrana za
potrebe prehrane zaprtih oseb.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji se lahko potegujejo tudi samo za
del naročila: za oskrbo samo enega od-
delka.

(č) Ocenjena vrednost naročila: okvirna
vrednost naročila je 8,300.000 SIT.

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

1. Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana, Oddelek Novo mesto, Jerebova
1, Novo mesto – 4,800.000 SIT,

2. Zavod za prestajanje kazni zapora,
Ljubljana Oddelek Ig, Ig 134, – 3,500.000
SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: do-
bava je vsakodnevna skozi celo leto.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobav je konec leta z možnostjo
podaljšanja pogodbe še za eno leto.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij –
Zavod za prestajanje kazni zapora, Povše-
tova 5, Ljubljana. Dvig je možen samo oseb-
no s pisnim pooblastilom.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 3. 12. 1998.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 7. 12. 1998.

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

8. 12. 1998 ob 10. uri na naslovu naroč-
nika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo blaga se izvaja
z mesečnim zbirnikom 30 dni po izstavitvi
računa.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa do 24. 12. 1998.

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: z
izbranimi ponudniki bo sklenjena pogodba
z možnostjo podaljšanja še za eno leto. Po-
nudnik je lahko gospodarska družba ali sa-
mostojni podjetnik z ustreznimi kvalifikacija-
mi za prodajo pripravljene prehrane. Po-
nudnik 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 lahko
umaknejo ponudbo do dneva, ki je oprede-
ljen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): os-
novno merilo za izbor je cena. Ob enaki
ceni pa še druga merila, ki so navedena v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu dobite
na naslovu naročnika pri Misja Francu, tel.
317-690 ali 13-13-229.

16., 17.
Ministrstvo za pravosodje

Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij

Zavod za prestajanje kazni zapora
v Ljubljani

Št. 81/63 Ob-8327
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, Ljubljana, telefaks št. 061/174-2312.

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

3. (a) Kraj dobave: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: Centralni diskovni sistem
–1 kom.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

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

rec 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

marec 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo službe za poslovno in-
formatiko, soba 17/IV Irma Bizjak.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: vsak dan od 10. do
12. ure do vključno 1. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT, virmansko naka-
zilo na žiro račun št. 50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 12. 1998 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti  ponudbe:  pri  naročniku,  vlo-
žišče, soba 3 C 5, prevzemnik Katarina
Lipovec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 12. 1998 ob 10. uri naročniku, sejna
soba v IV. nadst. (nasproti dvigala).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% ocenjene vrednosti naroči-
la, bančna garancija za resnost ponudbe,
trajanje veljavnosti 90 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po iz-
stavljenih situacijah glede na stopnjo do-
končanja dobavljenega nadzornega si-
stema.

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:
naročnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z ponudbeno dokumentacijo, ki jo
dvigne pri naročniku.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 2. 1999.

14. Merila  za  dodelitev  naročila,  (te-
ža  in  način  uporabe  meril  –  21.  člen
ZJN):  skupna  ponudbena  cena  30%,
plačilni pogoji 3%, reference dobavitelja
20%, usposobljenost implementacije in
vzdrževanja opreme 15%, tehnološka
ustreznost opreme in sistema 32%. Merila
so podrobno prikazana v razpisni doku-
mentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko pošljejo vprašanja na
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faks št. 061/174-2312 do 10. 12. 1998.
Odgovori bodo posredovani pisno vsem po-
nudnikom.

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

Ob-8325
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nakup visokokvalitetnih
ležajev in tesnil zaradi menjave v proce-
su vzdrževanja obstoječih strojev in na-
prav v našem delovnem procesu; napra-
ve in stroji so zahodno evropskega
(nemškega) izvora: zaradi obsežnosti spe-
cifikacije blaga se ta nahaja v razpisni doku-
mentaciji.

(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 celotno naročilo ali
za posamezen sklop. Sklopi so:

– sklop 1: ležaji kroglični,
– sklop 2: oljna tesnila,
– sklop 3: O - tesnila,
– sklop 4: ležaji valjčni.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-

na vrednost celotnega naročila: 7,990.000
SIT.

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

Ocenjeni vrednosti sklopov so :
– sklop 1: ležaji kroglični: 1,950.000

SIT,
– sklop 2: oljna tesnila: 420.000 SIT,
– sklop 3: O - tesnila: 270.000 SIT,
– sklop 4: ležaji valjčni: 5,350.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: ob-

dobje 1. 1. 1999 – 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): znesek:
15.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o. številka 52700-601-18647 pri
APP Trbovlje.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je
potrebno predložiti ponudbe: 14. 12. 1998
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene kot to predvideva zakon
o javnih naročilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 12. 1998 ob 10.30.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 10% vrednosti bla-
ga, veljavnost: kot predvideva navodilo o
vrstah finančnih zavarovanj Ur. l. RS, št.
73/97.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti ali po sklopih posamezni
pravni osebi.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

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

Merila:
– ponudbena cena do 20 točk,
– rok plačila do 20 točk,
– rok dobave do 30 točk,
– možnost kompenzacije do 10 točk,
– fiksnost cen do 20 točk.
Podrobna razdelitev - ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15., 16., 17.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.

Ob-8326
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ventilacijske cevi: zaradi
obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja
v razpisni dokumentaciji.

Ventilacijske cevi morajo biti izdelane
po standardih, navedenih v točki 15 te ob-
jave.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: oce-
njena vrednost celotnega naročila:
12,400.000 SIT.

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

dobje 1. 1. 1999 – 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek, (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): znesek:
15.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o. številka 52700-601-18647 pri
APP Trbovlje.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je
potrebno predložiti ponudbe: 14. 12.
1998 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene kot to predvideva zakon
o javnih naročilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 12. 1998 ob 8.30.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 10% vrednosti bla-
ga, veljavnost: kot predvideva navodilo o
vrstah finančnih zavarovanj Ur. l. RS, št.
73/97.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naro-
čilo se oddaja v celoti posamezni pravni
osebi.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

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

Merila:
– ponudbena cena do 30 točk,
– rok plačila do 10 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– možnost kompenzacije do 30 točk,
– fiksnost cen do 10 točk.
Podrobna razdelitev - ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu

Ponudnik  mora  ob  oddaji  ponudbe
priložiti atest z vidika protieksplozijske
zaščite za uporabo v metanskih jamah od
pooblaščene institucije. Fleksibilne prezra-
čevalne cevi, ki so namenjene za uporabo
v  rudnikih  z  metanskim  režimom,  morajo
zadovoljiti  smiselno  kriterijem  standar-
dov:

– JUS N.S8.011 (Uradni list SFRJ, št.
18/81),

– JUS B.Z2.133 (Uradni list SFRJ, št.
59/77),

– JUS B.Z2.100 (Uradni list SFRJ, št.
59/77) in

– DIN 22100/93 (Teil 3 in Teil 4).
16., 17.

Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.
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ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Preklic
Javni razpis Šmarje–Dragonja: dogradi-

tev pasu za počasni promet od km 7,220 do
km 7,800, Družbe za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 77 z dne
13. 11. 1998, Ob-8072 se preklicuje.

Uredništvo

Popravek
Ob-8346

V javnem razpisu za gradbeno-obrtniška
in inštalacijska dela pri izgradnji prostorov
za namen dnevnega centra I. faza pri Domu
starejših Lendava, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 76 z dne 6. 11. 1998 se 4.(b)
točka pravilno glasi:

4. (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 po-
nuditi vsa razpisana dela. Delne ponud-
be ne bodo upoštevane.

Dom starejših Lendava

Ob-8182
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor,
Titova 38, 2000 Maribor, faks
062/104-444.

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

3. Kraj izvedbe del: Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zame-
njava sistema klimatizacije v TKC Mari-
bor – 1. faza.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 4 mesece od
sklenitve pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova
38, Maribor, vložišče, soba B 006.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT – gotovinsko plačilo na blagajni
Telekoma Slovenije, d.d., PE Maribor, ali
na žiro račun: 51800-849-28010 (plačilo z
virmanom).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 12. 1998 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Maribor, Titova 38, Maribor, vložišče, soba
B 006.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 12. 1998 ob 9. uri, na naslovu: Tele-
kom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova 38,
Maribor – sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, garancija za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5% po-
godbene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok je 90 dni od izstavitve računa,
zadnjih 10% pogodbene vrednosti se plača
v 90 dneh po uspešno opravljenem kvalita-
tivnem pregledu.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: kot v razpisni doku-
mentaciji.

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:
kot v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do izteka roka za pred-
ložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16., 17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.

PE Maribor

Št. 352-05-102/98-5 Ob-8183
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj.

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

3. Kraj izvedbe del: na Obrežju pri Ptuju.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja sekundarne kanalizacije s prečrpal-
nico v “Jami” na Obrežju pri Ptuju, dolži-
ne 216 m, PVC, DN 250. Ocenjena
vrednost investicije je 6,700.000 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: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: nesprejemljivost
variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek 1. 12.
1998, dokončanje 30. 1. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ptuj, Oddelek za okolje, pro-

stor in gospodarsko infrastrukturo, 2250
Ptuj, Mestni trg 1, tel. 062/772-731, faks
062/771-783, kont. oseba Purg Anton.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7 dni po objavi raz-
pisa.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo (številka bančnega
računa, kamor je potrebno nakazati
znesek): 10.000 SIT, z virmanskim nalo-
gom na ŽR Mestne občine Ptuj, št.
52400-630-20701.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. dan po objavi jav-
nega razpisa do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Odde-
lek za okolje, prostor in gospodarsko infra-
strukturo, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
na dan dostave ponudb ob 12.30, v Mestni
hiši, Mestni trg 1, soba 2/I.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ocenjene vrednosti del in rokom veljavnosti
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje je zagotovljeno iz proračuna
Mestne občine Ptuj za leto 1998; plačila po
mesečnih situacijah z rokom plačila 60 dni
od uradnega prejema situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudbenik lahko na-
stopa kot posamezni izvajalec oziroma sku-
paj (joint venture), z opredelitvijo in poobla-
stilom 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-
ne, poslovne in tehnične sposobnosti po
odredbi o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik ne mo-
re umakniti ponudbe po izteku roka za pred-
ložitev ponudb.

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

– ponudbena cena – 50%,
– reference ponudnika – 20%,
– rok dokončanja del – 10%,
– ugodnejši plačilni pogoji – 10%,
– garancijski rok – 5%,
– ostale ugodnosti – 5%.
Ponudbe se bodo ocenjevale na podlagi

procentualnega  in  točkovnega  sistema
od 1 do 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: če pri datumu oddaje ponudb na dela
prost dan, se šteje za oddajo ponudbe na-
slednji delovni dan. Isto velja za odpiranje
ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih in drugih razlogov. V
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obeh primerih ponudniki nimajo pravico do
odškodnine iz tega naslova.

17., 18.
Mestna občina Ptuj

Ob-8189
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, 1000 Ljubljana, Županči-
čeva 6, telefaks 131-23-27.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Aškerče-
va 6.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: II. faza
gradbeno-obrtniških del (brez zunanje
ureditve) pri izgradnji nadomestnega
dvoriščnega prizidka k stavbi Fakultete
za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana, ter
izgradnja dveh požarnih stopnic ob juž-
ni fasadi obstoječe stavbe – pridobitev
uporabnega dovoljenja.

Ocenjena vrednost naročila:
215,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del z
dnem podpisa pogodbe, rok dokončanja
del 150 dni oziroma 30. 6. 1999, uporab-
no dovoljenje 31. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: PRO
55, Biro za projektiranje in inženiring,
d.o.o., Ziherlova 2, Ljubljana – Majda Stei-
ner – tel. 33-55-96.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
35.000 SIT, ŽR 50101-601-57273 (PRO’
55, d.o.o).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. 12. 1998 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: PRO’ 55, Biro za projektira-
nje in inženiring, d.o.o., 1000 Ljubljana,
Ziherlova 2.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”, z
navedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 12. 1998
ob 12. uri, v prostorih Ministrstva za šolstvo
in šport RS, Trubarjeva 5, v sobi 95.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva brezpogoj-
na bančna garancija za resnost ponudbe,
plačljiva na prvi poziv, v višini 3% od vredno-
sti javnega razpisa, veljavna do 31. 1. 1999,
tj. garancija na obrazcu, ki je sestavni del
navodil o vrstah finančnih zavarovanj, s ka-
terimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje
svojih obveznosti v postopku javnega naro-
čanja (Ur. l. RS, št. 73/97).

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila mesečnih situacij je 60 dni po
njeni potrditvi s strani nadzornega organa
naročnika (navodilo o izvrševanju proraču-
na, Ur. l. RS, št. 13 z dne 1. 3. 1996).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 1. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
navedena v razpisni dokumentaciji – točko-
vana (usposobljenost ponudnika za izvaja-
nje ponudbenih del: registracija, odločba o
upravljanju, matična in davčna številka, re-
ference zadnjih dveh let, roki, cena – naj-
nižja ni pogoj za izbiro, boniteta BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 (ne starejši od 30
dni), izvajalca in njegovih kooperantov, do-
kazilo o sposobnosti prevzema vseh razpi-
sanih del, popolnost ponudbe in druga me-
rila iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora biti sestavljena na origi-
nalnih popisih.

Investitor si pridržuje pravico do naročila
v zmanjšanem obsegu od razpisanega. Ra-
čunske napake gredo v škodo ponudniku
(pri merilih za dodelitev naročila).

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
29. 5. 1998.

18.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-8211
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje, faks 063/484-559.

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

3. Kraj izvedbe del: kanalizacija GZ 2,
GZ 0 / Celje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: kanali-
zacija: AB kolektor, ∅∅∅∅∅ 1400 mm, dolži-
na 720 m.

Vrednost: 130,000.000 SIT.
(b)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: varianta pri izbiri
cevnega materiala.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
februar 1999, rok izvedbe: 6 mesecev.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vo-
dovod-Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje – tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisni-
mi pogoji od dneva objave v Uradnem listu

RS pa do vključno 4. 12. 1998, med 8. in
10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sno dokumentacijo zainteresirani ponudniki
dvignejo s potrdilom o plačilu stroškov raz-
množevanja v višini 5.000 SIT, katerega pla-
čajo na ŽR Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,
Lava 2a, 3000 Celje, št.
50700-601-105256, pri Agenciji RS za pla-
čilni promet, enota Celje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
21. 12. 1998 do 12. ure, ne glede na na-
čin predložitve.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Ko-
munalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000
Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za kanalizacijo
GZ 2, GZ 0 – gradbena dela”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 22. 12.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, 3000 Celje, v sejni sobi. Predstavniki
ponudnikov morajo predložiti strokovni ko-
misiji, ki bo vodila odpiranje, pooblastila za
zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 5% ponud-
bene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po
mesečnih situacijah.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: joint venture, z naved-
bo vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora imeti veljavno registracijo in
odločbo o opravljanju dejavnosti.

14.
15. Merila  za  dodelitev  naročila,  teža

in  način  uporabe  meril  (21.  člen  ZJN):
kriteriji  za  ocenjevanje  ponudb  z  vplivni-
mi deleži so naslednji: cena 60%, rok iz-
vedbe 10%, usposobljenost ponudnika
10%, referenčni objekti 20%. Način upora-
be kriterijev je pojasnjen v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne dodatne informacije v zvezi
s predmetnim javnim naročilom se dobijo
pri Marku Planinšku, univ. dipl. inž. grad.,
na VO-KA Celje, tel. 063/4250-315.

17., 18.
Mestna občina Celje

Št. 828 Ob-8229
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Veterinarski zavod Slovenije, Cesta v
Mestni log 51a, 1001 Ljubljana, p.p. 4251;
061/334-033.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Novo mesto, Šmar-
ješka cesta 2.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija in rekonstrukcija pritličja obsto-
ječega objekta za potrebe laboratorijev
in ureditev pisarn.

Gradbeno-obrtna instalacijska dela v
ocenjeni vrednosti 44 mio SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost va-
riant.

(b)
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del in čas izvedbe: od 1. 4. 1999
do 30. 6. 1999.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ve-
terinarski zavod Slovenije, Cesta v Mestni
log 51 a.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): plačilo
razpisne dokumentacije 20.000 SIT z vir-
manom na Ž.R. št. 50130-603-401 296
pred dvigom dokumentacije.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 12. 1998 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Veterinarski zavod Sloveni-
je, Cesta v Mestni log 51a, Ljubljana – taj-
ništvo zavoda.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 12. 1998 ob 10. uri; Veterinarski za-
vod Slovenije, Cesta v Mestni log 51a.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana.

Znesek garancije za resnost ponudbe
10% ponudbene vrednosti za čas tri me-
sece.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih: dokumentih glede plačevanja z me-
sečnimi situacijami v valuti plačila 60 dni.

12., 13.
14. Datum, od katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 21. 12. 1998
po 8. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): dolo-
čena v razpisni dokumentaciji (cena (40%),
rok (10%), usposobljenost (10%), referen-
ce (40%)).

16., 17., 18.
Veterinarski zavod Slovenije

Ob-8233
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 14-005.

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

3. Kraj izvedbe del: v okolici Domžal.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacije Dragomelj–Pšata II. fa-
za, kanalizacija Depala vas–nadaljeva-
nje, kanalizacija Radomlje–Hudo, ocenjena
vrednost del je 77,000.000 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: možna je oddaja delov,
sklopov ali celote:

– kanalizacija Dragomelj–Pšata II. faza,
v vrednosti 64,000.000 SIT, naročnik si
pridržuje pravico oddajanja del po zaključe-
nih odsekih,

– kanalizacija Depala vas, v vrednosti
10,000.000 SIT,

– kanalizacija Radomlje–Hudo, v vred-
nosti 3,000.000 SIT.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
december 1998, zaključek april 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Savska 2, Domžale, tajništvo
– I. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT, žiro račun št.
50120-630-810230, sklic na št. 789105
Občina Domžale.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 12. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, Domžale.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 12. 1998, ob 16. uri na Občini Domža-
le, Ljubljanska 69, Domžale, konferenčna
soba – I. nadstropje.

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:
plačilo po mesečnih situacijah v skladu s
pogodbo.

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

morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije lahko ponudniki do-
bijo na naslovu: Občina Domžale, Savska 2,
Domžale, kontaktna oseba Kump Jože, dipl.
inž. gr., tel. 722-022, faks 714-005.

17., 18.
Občina Domžale

Ob-8234
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 714-005.

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

3. Kraj izvedbe del: v okolici Domžal.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
ve in rekonstrukcije lokalnih cest, ob-
jektov in hodnikov za pešce na območju
naročnika, skupna ocenjena vrednost je
41,000.000 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: možna je oddaja delov,
sklopov ali celote:

– preplastitev Miševe in Perkove ulice II.
faza del, vrednost del 6,500.000 SIT,

– rekonstrukcija Gregorčičeve ulice –
obnova mostu, vrednost del 1,800.000 SIT,

– rekonstrukcija Igriške ulice v Preser-
jah, vrednost del 3,800.000 SIT,

– izgradnja pločnika in kolesarske steze
ob Bukovčevi ulici na Viru III. faza del, vred-
nost del 5,800.000 SIT,

– rekonstrukcija in asfaltriranje cest v
Študi cesta A, vrednost del 3,800.000 SIT,
naročnik si pridržuje pravico oddajanja del
po fazah,

– rekonstrukcija in asfaltriranje cest v
Študi cesta E, vrednost del 11,000.000
SIT,

– rekonstrukcija ceste Trata v Radom-
ljah, vrednost del 1,800.000 SIT,

– rekonstrukcija dela Gajeve ulice z iz-
gradnjo mostu čez Mlinščico v Preserjah,
vrednost del 4,800.000 SIT,

– izgradnja pomožnega mostu čez Kam-
niško Bistrico v Radomljah, vrednost del
2,200.000 SIT,

– rekonstrukcija Golčajske ulice na Ro-
dici, vrednost del 5,000.000 SIT.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
december 1998, zaključek april 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Savska 2, Domžale, tajništvo
– I. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 10.000
SIT, žiro račun št. 50120-630-810230, sklic
na št. 789105 Občina Domžale.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 12. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, Domžale.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 12. 1998, 16. uri na Občini Domžale,
Ljubljanska 69, Domžale, konferenčna so-
ba – I. nadstropje.

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:
plačilo po mesečnih situacijah v skladu s
pogodbo.
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12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): cena, dru-
ga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo na naslovu: Občina Domžale, Sav-
ska 2, Domžale, kontaktna oseba Tonkli Pri-
mož, tel. 722-022, faks 714-005.

17., 18.
Občina Domžale

Št. 403-435/96-50 Ob-8241
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 izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Ptuj, Natašina pot
1/a.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
beno obrtniška in instalacijska dela za
gradnjo reševalne postaje. Ocenjena
vrednost je 50,000.000 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: 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, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi svo-
je variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni za-
četek del 18. 1. 1999 in zaključek del
18. 5. 1999, čas izvedbe 4 mesece.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
ni zavod Zdravstveni dom Ptuj, tajništvo, Po-
trčeva 19a, 2250 Ptuj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: po enodnevni
predhodni najavi, do 18. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, negotovinsko na žiro račun št.
52400-603-31322.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 21. 12. 1998 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: prijava ponudnika mora biti
oddana v zaprti in ožigosani ovojnici z na-
vedbo točnega naslova: Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj, tajništvo, Potrčeva
19a, 2250 Ptuj, s pripisom: “Ne odpiraj –
ponudba!”, z navedbo številke objave jav-
nega razpisa ali Uradnega lista RS in pred-
meta javnega naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 12. 1998 ob 12. uri, v pisarni direktor-
ja Javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj,
Potrčeva 19a, Ptuj.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 1,000.000 SIT in z veljavnostjo 60 dni od
dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal v sklopu le enemu izvajalcu, ki
lahko angažira podizvajalce pod pogoji iz
razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik je lahko pravna ali fizična
oseba, ki mora biti registrirana in izpolnjeva-
ti finančno poslovne in tehnične sposobno-
sti v skladu z razpisno dokumentacijo in
odredbo o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/98).

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
umakniti ponudbe po roku, določenem za od-
dajo ponudb, v primeru, da ponudnik umakne
ponudbo po tem roku, naročnik vnovči banč-
no garancijo za resnost ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
85%, reference 5%, kvaliteta 10%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ogled lokacije in vpogled projektne do-
kumentacije je možen vsak delovni dan od
7. do 15. ure, po predhodnem dogovoru s
kontaktno osebo javnega naročila Henrik
Žlebnik, dr. med. spec., tel. 779-069.

17., 18.
Mestna občina Ptuj

Št. 403-435/96-50 Ob-8242
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 izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Ptuj, Natašina pot
1/a.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja terena z gramoznim nasipom za pred-
videno gradnjo reševalne postaje. Oce-
njena vrednost je 10,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in možnosti
potegovanja za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: 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, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi svo-
je variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni za-
četek del 28. 12. 1998 in zaključek del
17. 1. 1999, čas izvedbe 3 tedne.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
ni zavod Zdravstveni dom Ptuj, tajništvo, Po-
trčeva 19a, 2250 Ptuj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: po enodnevni
predhodni najavi, do 7. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, negotovinsko na žiro račun št.
52400-603-31322.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 11. 12. 1998 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: prijava ponudnika mora biti
oddana v zaprti in ožigosani ovojnici z na-
vedbo točnega naslova: Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj, tajništvo, Potrčeva
19a, 2250 Ptuj, s pripisom: “Ne odpiraj –
ponudba!”, z navedbo številke objave jav-
nega razpisa ali Uradnega lista RS in pred-
meta javnega naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 12. 1998 ob 12. uri, v pisarni direktor-
ja Javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj,
Potrčeva 19a, Ptuj.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 1,000.000 SIT in z veljavnostjo 60 dni od
dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v pogod-
bi kot obvezni sestavni del razpisne doku-
mentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal v sklopu le enemu izvajalcu, ki
lahko angažira podizvajalce pod pogoji iz
razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik je lahko pravna ali fizična
oseba, ki mora biti registrirana in izpolnje-
vati finančno poslovne in tehnične sposob-
nosti v skladu z razpisno dokumentacijo in
odredbo o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/98).

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
umakniti ponudbe po roku, določenem za od-
dajo ponudb, v primeru, da ponudnik umakne
ponudbo po tem roku, naročnik vnovči banč-
no garancijo za resnost ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
85%, reference 5%, kvaliteta 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ogled lokacije je možen vsak delov-
ni dan od 7. do 15. ure, po predhodnem
dogovoru s kontaktno osebo javnega naro-
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čila Henrik Žlebnik, dr. med. spec., tel.
779-069.

17., 18.
Mestna občina Ptuj

Št. 361-3/98-3 Ob-8243
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad Mestne občine
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, tel. 065/28-011, faks
065/21-233.

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

3. Kraj izvedbe del: Nova Gorica, Stre-
liška ulica 10/a.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: novo-
gradnja večstanovanjskega objekta –
gradbena, obrtniška in instalacijska de-
la. Ocenjena vrednost je 85,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in možnosti
potegovanja za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: 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, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: možne so variante.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
takoj po podpisu pogodbe. Dokončanje del
je 30. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad Mestne občine Nova Gori-
ca, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica,
soba št. 22/I. nad., kont. oseba Zoran Ušaj,
dipl. inž. gr., tel. 065/28-011, int. 281.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 1. 12. 1998 do 12.
ure, v delovnem času.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
v višini 6.000 SIT lahko ponudniki poravna-
jo na žiro račun Stanovanjskega sklada
Mestne občine Nova Gorica, št.
52000-652-42627.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno od-
dati najkasneje do 4. 12. 1998 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Stanovanjski sklad Mestne
občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, 5000 Nova Gorica, glavna pisarna soba
št. 38/I. nad. Zapečatene kuverte morajo
biti označene z napisom “Ne odpiraj – po-
nudba za Streliško 10/a”, na hrbtni strani
kuverte mora biti polni naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 4. 12. 1998 ob 9. uri,
v stekleni dvorani Mestne občine Nova Go-
rica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora predložiti s ponudbo
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v

višini 2,000.000 SIT in veljavnostjo 91 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
iz lastnih sredstev in kreditnih sredstev Sta-
novanjskega sklada RS. Način plačevanja
bo določen s pogodbo, avansov ni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec ali kot skupina z oprede-
litvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo priložiti ponudbi: registra-
cijo podjetja, odločbo Upravne enote, poro-
čilo o finančnem stanju ponudnika (BON 1,
BON 2 oziroma BON 3), dokazilo, da proti
ponudniku ni uveden stečajni postopek.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 2. 2. 1999.

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

– kompletnost ponudbe, ponudbena ce-
na in pogoji plačila; 1–10 točk,

– reference in kvalifikacije ponudnika;
1–5 točk,

– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik;
0–2 točki,

– izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na sklenjenih pogodbah; 0–4 točk,

– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev;
0–2 točki,

– najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

Investitor si pridržuje pravico:
– da v pogodbi določi natančnejše po-

goje,
– da odstopi od oddaje del, ne glede na

razloge.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ostale informacije posreduje strokovna
služba Stanovanjskega sklada Mestne obči-
ne Nova Gorica – Zoran Ušaj, dipl. inž. gr.,
tel. 28-011, int. 281.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ne.

18.
Stanovanjski sklad

Mestne občine Nova Gorica

Št. 20/98 Ob-8284
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, 273-214.

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

3. Kraj izvedbe del: naselje Žusterna v
Kopru.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija kanalizacije v Žusterni (kanali-
zacija za komunalne odpadne vode s
podmorskim izpustom in vodovod).

Ocenjena vrednost celotnih del znaša
200,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: vse skupaj.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost varijant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in pogojih
razpisne dokumentacije.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
za pričetek del je januar 1999, rok dokon-
čanja razpisanih del je junij 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo urada za nepremičnine Mestne obči-
ne Koper, Verdijeva 6, 6000 Koper, soba
201/II.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 12. 1998, do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
20.000 SIT na žiro račun Mestne občine
Koper 51400-630-90004, s pripisom: za
javni razpis za rekonstrukcijo kanalizacije v
Žusterni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 12. 1998 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo urada za nepremič-
nine Mestne občine Koper, Verdijeva 6,
6000 Koper, soba 201/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 12. 1998 ob 13. uri, urad za nepremič-
nine Mestne občine Koper, soba št. 004.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 5% orientacijske vrednosti, veljavno do
izteka veljavnosti 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: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante skladno s po-
goji iz razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost
vsebina listin, ki jih mora izpolnjevati ponud-
nik za dokazovanje navedenih pogojev je de-
tajlno opredeljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja po-
nudb (21. 12. 1998 do 13. ure), v primeru,
da ponudniki umaknejo ponudbo po tem ro-
ku - do roka veljavnosti bančne garancije za
resnost ponudbe lahko naročnik vnovči ga-
rancijo za resnost ponudbe, kar je detajlno
določeno v razpisni dokumentaciji.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN ta merila natančneje opredeljena,
izhodišča za izbor najugodnejšega ponud-
nika pa bodo: usposobljenost, reference,
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ponudbena cena, najugodnejši garancijski
rok, plačilni pogoji, rok izvršitve del.

16. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: ponudba mora veljati do 15. 2. 1999.
Predvideni rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa je 20 dni po
javnem odpiranju ponudb. Dodatne informa-
cije se dobijo na naslovu Komunala Koper,
d.o.o., Ulica 15. maja 4, Koper, pri Štrancar
Goranu, dipl. inž. gr., tel. 066/38-027.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Ur. l. RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998.

Mestna občina Koper

Št. 352-05-114/98 Ob-8295
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ptuj, Oddelek za oko-
lje, prostor in gospodarsko infrastrukturo,
Mestni trg 1, Ptuj, faks 062/771-783.

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

3. Kraj izvedbe del: Ptuj, Rabeljčja vas.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba primarne fekalne (l = 182,5 m) in
meteorne kanaliazcije (l = 247,50 m).
Ocenjena vrednost del je 15,000.000 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: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.

(c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: nesprejemljivost va-
riant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek
15. 12. 1998, zaključek 30. 1. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ptuj, Oddelek za okolje, pro-
stor in gospodarsko infrastrukturo, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj, tel. 062/772-731, faks
062/771-783.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 7 dni po objavi razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim
nalogom na ŽR Mestne občine Ptuj, št.
52400-630-20701.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. dan po objavi jav-
nega razpisa do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Odde-
lek za okolje, prostor in gospodarsko infra-
strukturo, Mestni trg 1, Ptuj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. dan po objavi javnega razpisa ob 12.30
v Mestni hiši, Mestni trg 1, mala sejna soba
št. 2/I.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ocenjene vrednosti del in rokom veljavnosti
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje je zagotovljeno iz proračuna
Mestne občine Ptuj za leto 1998; plačila po
mesečnih situacijah z rokom plačila 60 dni
od uradnega prejema situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko nasto-
pa kot posamezni izvajalec oziroma skupaj
(joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom
vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki
mora biti registrirana in izpolnjevati finančne,
poslovne in tehnične sposobnosti po odred-
bi o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik ne mo-
re umakniti ponudbe po izteku roka za pred-
ložitev ponudb.

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

– ponudbena cena – 50%,
– reference ponudnika – 20%,
– rok dokončanja del – 10%,
– ugodnejši plačilni pogoji – 10%,
– garancijski rok – 5%,
– ostale ugodnsoti – 5%.
Ponudbe se bodo ocenjevale na podla-

gi procentualnega in točkovnega sistema
od 1 do 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: če pride datum oddaje ponudb na dela
prost dan, se šteje za oddajo ponudbe na-
slednji delovni dan. Isto velja za odpiranje
ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih in drugih razlogov. V
obeh primerih ponudniki nimajo pravice do
odškodnine iz tega naslova.

17., 18.
Mestna občina Ptuj

Št. 14/2-44 Ob-8321
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vrhnika, Tržaška 1, 1360 Vrh-
nika, 753-103.

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

3. Kraj izvedbe del: Vrhnika, Sinja Gorica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: izgradnja kanali-
zacije Ščetinarna – 15,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 28. 12. 1998,
rok izvedbe 30 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vrhnika, Oddelek za urejanje prostora in
komunalne zadeve, Tržaška 1, 1360 Vrhni-
ka, Andrej Treven, dipl. inž. gr., tel. 755-121.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 12. 1998.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno  dokumentacijo  (številka  bančnega

računa, kamor je potrebno nakazati zne-
sek): 5.000 SIT z virmanom na račun št.
50110-630-810204.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 12. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Vrhnika, Oddelek za
urejanje prostora in komunalne zadeve, Tr-
žaška 1, 1360 Vrhnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 12. 1998 ob 13. uri, Občina Vrhnika,
Tržaška 1, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija v višini 10% ponudbene vredno-
sti z veljavnostjo za čas opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po situacijah v roku 60 dni.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence, ugodni plačilni pogoji, ponudbena
cena, garancija, ostale ugodnosti.

16., 17., 18.
Občina Vrhnika

Št. 1026 Ob-8354
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povše-
tova ulica 6, 1104 Ljubljana, telefaks
061/177-97-13.

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

3. Kraj izvedbe del: odlagališče komu-
nalnih odpadkov Barje, Cesta dveh cesar-
jev, Ljubljana.

4. (a), (b)
(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-

dar je vključena tudi izdelava projektov: ob-
novitev dveh obstoječih prehodnih pral-
nih prog za tovornjake (ocenjena vred-
nost 22,000.000 SIT) in posodobitev treh
ročnih pralnih prog za tovornjake (oce-
njena vrednost 8,000.000 SIT).

5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi svojo
varianto, vendar s ponudbo posebej za ob-
novitev dveh obstoječih prehodnih pralnih
prog za tovonjake in s ponudbo posebej za
posodobitev treh ročnih pralnih prog za to-
vornjake (ločeni ponudbi za vsakega od
predmetov naročila).

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
del 90 koledarskih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, investicije, soba št. 49, I. nad-
stropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: samo osebni prev-
zem do vključno 11. 12. 1998, ob delovni-
kih od 8. do 12. ure, predhodna najava
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prevzema razpisne dokumentacije po tel.
061/177-96-92, ob prevzemu predložiti
dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, na žiro račun številka
50103-601-23953, namen nakazila: razpi-
sna dokumentacija JR 104/98.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 18. 12.
1998 do 12.30, ne glede na način predlo-
žitve ponudbe.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana,
tajništvo, soba št. 29, I. nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 12. 1998 ob 13. uri, Javno podjetje
Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, sejna so-
ba št. 51, II. nadstorpje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v zne-
sku 10% od ponudbene cene, trajanje do
poteka opcijskega roka ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik nudi 15% predujma od vrednosti
ponudbe.

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

morejo umakniti ponudbe: do vključno
18. 12. 1998 po 12.30.

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

– cena – največ 60 točk,
– rok – največ 10 točk,
– tehnična merila – največ 40 točk,
– reference – največ 15 točk.
Način uporabe meril je za vsakega od

obeh predmetov naročila opredeljen v raz-
pisni dokumentaciji JR 104/98.

16., 17., 18.
Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 466-387/96 Ob-8355
1. Naročnik: Investitor je Občina Izola,

Sončno nabrežje 8 Izola, postopek za izbiro
izvajalca brez omejitev vodi Urad za ko-
munalni razvoj, Postonjska 3 Izola. Kon-
taktna oseba je Podbreznik Martin inž.
gradb., tel. 066/480-220 ali 480-200, faks
066/480-210.

2. Postopek oziroma način izbire naj-
ugodnejšega ponudnika oziroma izvajalca:
javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Izola (Leninova ulica).
4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del in ocena vrednosti celotnih del:
– gradnja (nadaljevanje) fekalnega

kolektorja “Ž”; (od Leninove do Prešer-
nove),

– rekonstrukcija meteorne kanaliza-
cije v Leninovi ulici,

– gradnja tlačnega voda od Prešer-
nove ceste do morja (kopenski del pod-
morskega izpusta;

– orientacijska vrednost del znaša:
42,000.000 SIT.

5. Sprejemljivost variant: upoštevane bo-
do ponudbe po osnovnem popisu in razpi-
sni dokumentaciji.

Ponudnik v osnovni ponudbi ne sme po-
nuditi variantnih ponudb.

Variantne ponudbe mora ponudnik do-
staviti v ločenih kovertah.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končnja del: predvideni rok za pričetek del
je januar 1999. Rok dokončanja razpisanih
del je april 1999.

7. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko interesenti dvig-
nejo na Uradu za komunalni razvoj, Postonj-
ska ul. št. 3, Izola pri Podbreznik Martinu ali
Stupar Borisu tel. 066/480-222, ob pred-
ložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumen-
tacije.

b) Datum do katerega je možno prevzeti
razpisno dokumentacijo: 1. 12. 1998.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 20.000 SIT.

Način plačila razpisne dokumentacije: na
žiro račun Občine Izola št:
51430-630-90025 z navedbo predmeta
naročila.

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo ter polni naslov na kate-
rega se predloži ponudba: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo predložene najkasne-
je do 21. 12. 1998, do 9. ure na naslov
Občina Izola, Urad za komunalni razvoj, Po-
stonjska ul. št. 3, 6310 Izola, v glavni pisar-
ni - vložišču Urada soba št. 1, pri prevzem-
niku Klara Giassi.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta javnega
naročila “javni razpis - kolektor “Ž“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek
21. 12. 1998 ob 9.30 v sejni sobi Urada za
komunalni razvoj, Postojnska 3, Izola. Od-
piranje vodi predsednik komisije Podbreznik
Martin inž. gradb.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s se-
boj pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje sprejemlji-
vih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 10% razpisane vrednosti del. Trajanje
bančne garancije mora biti skladno z opcijo
ponudbe (31. 1. 1999).

11., 12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki, ki bodo sodelovali na javnem raz-
pisu se morajo izkazati z dokazilom o regi-
straciji in ugotovitveno odločbo upravnega
organa o sedežu firme in izpolnjevanju z
zakonom določenih pogojev za opravljanje
dejavnosti za razpisano vrsto del, obrazci
bon 1, bon 2 ali bon 3 oziroma drugim
izkazom iz katerega je razvidna finančna
sposobnost za izvedbo posla, ter podatkom
o razpolaganju z elementi opreme potrebne
za izvedbo del.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 31. 1. 1999.

Predvideni datum objave javnega razpi-
sa: 20. 11. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve jav-
nega naročila: 29. 1. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila:
– raven celovitosti ponudbe,
– ponudbena cena,
– kvaliteta,
– doseganje zahtevanih parametrov,
– rok izvedbe,
– obseg in rok garancije (odzivni rok,

rok za odpravo napak),
– dosedanje reference ponudnika in mo-

rebitnih podizvajalcev na enakih ali sorod-
nih delih,

– usposobljenost ponudnika (splošna),
– sposobnost ponudnika (konkretna),
– druge posebne ugodnosti, prednosti.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni v roku 30 dni po
uspelem javnem odpiranju ponudb.

Občina Izola

Št. 080-09-5768/98 Ob-8356
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228
Železniki, faks 064/600-00-20.

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

3. Kraj izvedbe del: Selca.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja zemeljskega plazu.

Ocenjena vrednost del je 9,000.000
SIT.

(b) (c)
5. (a) (b)
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 60 dni po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Železniki, 4228 Železniki, Češnjica 48,
II. nadstropje, referat za komunalo, kontakt-
na oseba Darko Gortnar tel.
064/600-00-16.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki
lahko plačajo na blagajni občine ali z virma-
nom na ž.r. Občine Železniki št.
51510-630-50272.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20 dni po objavi razpisa
v Uradnem listu RS.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Železniki, Češnjica
48, 4228 Železniki.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
čas in kraj odpiranja ponudb bo določen v
razpisni dokumentaciji.

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 vrednosti ponudbe, ki mora veljati
vsaj 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
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čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih vzorčne pogodbe iz razpisne
dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:ponudniki morajo za priznanje sposob-
nosti priložiti k ponudbi dokumentacijo zah-
tevano po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 2. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni naj-
kasneje do 24. 12. 1998.

17.,18.
Občina Železniki

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

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za idejni projekt, Agencije za ra-
dioaktivne odpadke iz Ljubljane, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 76 z dne 6. 11.
1998, Ob-7798, se v 17. točki četrta ali-
nea pravilno glasi:

d) ponudbena cena (15/100 točk).
Uredništvo

Št. 383 Ob-8184
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, faks
061/125-98-23.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: servisiranje računal-
niške opreme izven garancije, ocenjena
vrednost je ca. 14,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Centralna služba, Ob-
močne enote in Uradi za delo Zavoda Re-
publike Slovenije za zaposlovanje.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vodilo je sestavni del razpisne dokumenta-
cije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante morajo biti
skladne z zahtevami naročnika v razpisni
dokumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek naročila je 1. 1.
1999, zaključek naročila je 31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška 12, 1000 Ljubljana, vložišče.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ogled in dvig raz-
pisne dokumentacije je možen do petka,
27. novembra 1998, med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): za dvig
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti pooblastilo interesenta in dokazilo o vpla-
čilu 5.000 SIT nepovratnih sredstev na žiro
račun št. 50106-603-44712 pri Agenciji za
plačilni promet Ljubljana, s pripisom “razpi-
sna dokumentacija – servis ZRSZ 2000”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 14. december
1998, do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljublja-
na, vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. december 1998, ob 10.15, Zavod Re-
publike Slovenije za zaposlovanje, Glinška
12, Ljubljana, sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora v ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, ki mora biti veljavna do 31.
decembra 1998.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik se zave-
zuje opravljati plačila v skladu z navodili o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranimi
ponudniki podpisal pogodbo o servisiranju.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve in sposobnosti so navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. decem-
ber 1998, po zaključku odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba Andrej Logar, tel.
061/215-834, faks 061/215-459.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: to je prva objava javnega razpisa za to
naročilo.

Zavod RS za zaposlovanje

Št. 601-1/98-21 Ob-8185
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Gornja Radgona, Partizanska
13, tel. 069/61-671, faks 069/62-438.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
učencev osnovnih šol v Občini Gornja
Radgona v letu 1999.

Ocenjena skupna vrednost 14,750.000
SIT:

– za Osnovno šolo Apače – 4,750.000
SIT,

– za Osnovno šolo Gornja Radgona –
4,800.000 SIT,

– za Osnovno šolo Negova – 4,700.000
SIT,

– za podružnično šolo Sp. Ščavnica –
500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: relacije šolskih prevo-
zov v Občini Gornja Radgona.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali upravni-
mi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: prevoze lahko opravljajo za dejavnost re-
gistrirani prevozniki z dovoljenjem pristojnega
organa za prevoz oseb, s svojimi ali najetimi
vozili, ki morajo biti opremljeni za prevoze
učencev in ustrezno licenco za opravljanje
prevozov potnikov v cestnem prometu.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v
skladu z zakonom o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97).

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če

se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudba je lahko dana za prevo-
ze posamezne šole ali za prevoze vseh šol.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: v dneh ko poteka pouk
v času od 4. januarja 1999 do 24. decem-
bra 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Gornja Radgona, Partizanska 13, kon-
taktna oseba Ivanka Hibler, tel. 069/61-671,
faks 069/62-438, soba št. 21.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27. 11. 1998.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 11. december 1998
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gornja Radgona,
Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. december 1998 ob 12. uri, sejna soba
Občine Gornja Radgona.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
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5% bančna garancija za resnost ponudbe
od vrednosti storitve do 31. 12. 1998.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: financiranje po oprav-
ljenem delu, plačilo v zakonskem roku.

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:
so navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 10. 12. 1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena,
reference ponudnika.

18. Druge informacije o naročilu: v raz-
pisni dokumentaciji.

19., 20.
Občina Gornja Radgona

Št. 389/2/98 Ob-8186
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica “dr. Franca Der-
ganca” Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici, faks
065/31-232, tel. 065/31-811.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitve čiščenja, no-
tranjega transporta, zunanjega transpor-
ta in drugih storitev. Ocenjena vrednost:
151,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Šempeter pri Gorici in
Stara gora.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: najmanj eno leto od
sklenitve pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: glav-
na sestra zavoda Ana Terseglav, vms., tel.
065/31-811, int. 296.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): zne-
sek 5.000 SIT pri blagajni zavoda ali nego-
tovinsko na račun št. 52000-603-32020.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 22. 12. 1998 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Splošna bolnišnica “dr. Fran-
ca Derganca” Nova Gorica, Ul. padlih bor-
cev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 12. 1998 ob 12. uri v sejni sobi uprav-
ne stavbe bolnišnice.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija 1% od razpisane vredno-
sti z veljavnostjo do 1. 2. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba o izvajanju storitev.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. 1. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: v raz-
pisni dokumentaciji.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 41/98.

20.
Splošna bolnišnica Nova Gorica

Ob-8187
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, 1420 Trbovlje, faks
0601/26-090.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje gradbeno
vzdrževalnih del, del v času rednega let-
nega remonta in del strežnikov trans-
portnih trakov.

Vrednost naročila: 120,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Objekti Termoelektrar-

ne Trbovlje, d.o.o.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:

Sklop 1 – Gradbeno vzdrževalna dela in
dela v času remonta,

Sklop 2 – Strežniki transportnih trakov
na deponiji pepela v Prapretnem,

Sklop 3 – Strežniki transportnih trakov
premoga.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: trajanje naročila je eno
leto.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Trbovlje, d.o.o., Sektor vzdr-
ževanja naprav (Polona Leskovšek), Ob že-
leznici 27, Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): cena
razpisne dokumentacije je 20.000 SIT, zne-
sek je potrebno nakazati na ŽR št.
52700-601-11513.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno pred-
ložiti najkasneje do 21. 12. 1998 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET,

d.o.o., v Sektor vzdrževanja naprav, Ob že-
leznici 27, 1420 Trbovlje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 21. 12. 1998 v pro-
storih TET ob 10.30.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% vrednosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: opredeljeni v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: od 21. 12. 1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-8188
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, 1420 Trbovlje, faks
0601/26-090.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje vzdrževalnih
del na elektro-strojnih napravah v TE
Trbovlje.

Vrednost naročila: 50,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Objekti Termoelektrar-

ne Trbovlje, d.o.o.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba v kompletu.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: trajanje naročila je eno
leto.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Trbovlje, d.o.o., Sektor vzdr-
ževanja naprav (Polona Leskovšek), Ob že-
leznici 27, Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): cena
razpisne dokumentacije je 20.000 SIT, zne-
sek je potrebno nakazati na ŽR št.
52700-601-11513.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti najkasneje do 21. 12. 1998
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v
TET, d.o.o., v Sektor vzdrževanja naprav,
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 21. 12. 1998 v pro-
storih TET ob 13. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% vrednosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: opredeljeni v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: od 21. 12. 1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 351-24/97 Ob-8209
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča št.
5, 1430 Hrastnik.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: projektna dokumenta-
cija za izdelavo modernizacije regional-
ne ceste R-336, na odseku Trbovlje–
Hrastnik, od km 5.250 do km 6.990.
Ocenjena vrednost: 9,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Hrastnik.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: zakon o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84, 29/86, Ur. l. RS, št.
40/94, 69/94, 59/96), zakon o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l.
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Ur. l. RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: os-
nova za izdelavo projektne dokumentacije
je projektna naloga, ki jo je izdelala Občina
Hrastnik in je potrjena s strani DRSC, ter
pravilnik o podrobnejši vsebini projektne do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 35/98).

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:

– lokacijska dokumentacija (vsebina v
skladu z zakonom o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor),

– PGD, PZI (vsebina v skladu z zakonom
o graditvi objektov).

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 6 mesecev po podpi-
su pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): zne-
sek 10.000 SIT nakažite na ŽR Občine
Hrastnik, št. 52710-630-10061, z naved-
bo predmeta naročila.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 14. 12. 1998 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5, 1430 Hrastnik.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 12. 1998 ob 12. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% od pogodbene vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo v skladu s
pogodbo.

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:
registracija oziroma obrtno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 12. 1998
ob 12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): naj-
ugodnejša cena, roki, reference, komplet-
nost ponudbe.

18. Druge informacije o naročilu: po tel.
0601/44-311, g. Kraner, g. Sihur.

19., 20.
Občina Hrastnik

Št. 2235/98 Ob-8210
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, 4000 Kranj, kont. oseba Tadej Markič,
u.d.i.g., tel. 064/373-101.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: projektna dokumenta-
cija (enofazni postopek) PGD in PZI ob-
nova gradu Kiselkamen v Kranju.

Ocenjena vrednost naročila je
6,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: grad Kiselkamen – Kranj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da, gradbena dejavnost.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: deli zako-
nov o graditvi objektov, razni mestni odloki.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi svo-
je variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek 1. 12. 1998,
dokončanje PGD 20. 2. 1999 oziroma do-
končanje PZI 20. 3. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago
17. 11. 1998, od 8. do 10. ure, v prostorih
Gorenjskega muzeja Kranj, Tomšičeva ulica
44, 4000 Kranj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 11. 1998, od
8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): cena
razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jo
ponudnik nakaže na ŽR MOK, št.
51500-630-50113.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
30. 11. 1998 do 10.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, vložišče, 4000 Kranj.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 11. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, soba 16, 4000 Kranj.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe: veljavnost
do 28. 12. 1998 (velja za vse ponudnike).

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

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: glavni pogoj plači-
la se bodo dokončno oblikovali v pogodbi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik sklene po-
godbo 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:

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

b) dokazilo, da ni v postopku prisilne po-
ravnave, v stečaju ali likvidacijskem postopku,

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. 11. 1998
ob 11. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena,
reference in bližina sedeža dejavnosti.

18. Druge informacije o naročilu: dodatne
informacije se dobijo na naslovu pod št. 1.

19., 20.
Mestna občina Kranj



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 78 / 20. 11. 1998 / Stran 7149

Ob-8212
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za zaposlova-

nje, Območna enota Celje, Ljubljanska 14, Celje, tel. 063/442-015.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca

brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila:
a) čiščenje poslovnih prostorov, oskrba s toaletnim materialom,
b) opravljanje kurirskih opravil.
4. Kraj izvedbe:
a) čiščenje poslovnih prostorov

Zap. št. Prostor Lokacija Površina
prostora/m2

1. Območna enota Ljubljanska 14, Celje 1.292,00
2. Urad za delo Celje Gledališki trg 7, Celje 286,25
3. Urad za delo Laško Kidričeva ulica 5, Laško 110,03
4. Urad za delo Šentjur Ul. Leona Dobrotinška 3, Šentjur 135,00
5. Urad za delo Šmarje pri Jelšah Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah 80,67
6. Urad za delo Žalec Mestni trg 7, Žalec 86,80

b) kurirska opravila
Zap. št. Prostor Lokacija

1. Območna enota Ljubljanska 14, Ceje

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: na razpis se lahko prijvijo izvajalci, ki so
usposobljeni za izvajanje del čiščenja poslov-
nih prostorov, imajo ustrezno število delav-
cev za izvajanje rednega čiščenja, globinskih
čiščenj in izdelavo zaščitnih premazov, oprav-
ljanje kurirskih opravil in so registrirani za
opravljanje omenjene dejavnosti.

(b), (c).
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko poda ponud-
bo za vse, eno ali več lokacij, za Območno
enoto je potrebno podati ponudbo pod a) in
b) skupaj.

7. (a), (b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 1. 1999 do
31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Območna enota Celje, Ljubljanska 14, Ce-
lje, Bernarda Keblič, tel. 063/442-630 faks
063/442-015.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 2. 12. 1998
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
5.000 SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko poravnajo v računovodstvu

(soba 207) oziroma z virmanom na račun št.
50700-609-60398.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 4. 12. 1998 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Območna enota Celje,
Ljubljanska 14, soba 214.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za čiščenje poslovnih prostorov, oskrba s
toaletnim materialom in opravljanje kurirskih
opravil” in z navedbo številke objave javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 12. 1998 ob
10. uri na naslovu: Zavod Republike Slove-
nije za zaposlovanje, Območna enota Ce-
lje, Ljubljanska 14, Celje.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumnetaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 8. 12. 1998
ob 10. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila v skladu z razpisno
dokumentacijo.

18., 19., 20.
Zavod Republike Slovenije za

zaposlovanje, Območna enota Celje

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Srednja frizerska, tekstilna, strojna in pro-
metna šola Celje, Ljubljanska c. 17, Celje,
tel. 063/400-912, tajništvo šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 23. 11. 1998
do 1. 12. 1998 od 9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvi-
gu razpisne dokumentacije je potrebno vpla-
čati 5.000 SIT na ŽR 50700-603-30367,
sklic na št. 759901.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 11. 12. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Srednja frizerska, tekstilna,
strojna in prometna šola Celje, Ljubljanska
c. 17, 3000 Celje. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom “Ponud-
ba – Ne odpiraj” in s številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 12. 1998, ob 12. uri na sedežu šole,
Ljubljanska c. 17, v učilnici 1B (prvo nad-
stropje desno).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija 5% od ponudbene vred-
nosti z veljavnostjo do 31. 12. 1998.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumnetacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 11. 12.
1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): ponud-
bena cena, boljše reference, razmerje cena/
količina in kvaliteta ponujenih storitev in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč presoja o iz-
biri v skladu z merili, ki so navedena v razpis-
ni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

19., 20.
Srednja frizerska, tekstilna,

strojna in prometna šola Celje

Št. 20/98 Ob-8283
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, 273-214.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: strokovni in finančni nad-
zor pri rekonstrukciji kanalizacije v Žusterni
(kanalizacija za komunalne odpadne vode s
podmorskim izpustom in vodovod).

Št. 126/98 Ob-8231
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Srednja frizerska, tekstilna, strojna in
prometna šola Celje, Ljubljanska cesta 17,
Celje, faks 063/441-607.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje šolskih in po-
slovnih prostorov.

Ocenjena vrednost naročila:
13,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: šolski in poslovni pro-
stori Srednje frizerske, tekstilne, strojne in
prometne šole v Celju.

5. (a), (b), (c).
6.
7. (a), (b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1. 1. 1999 do 31. 12.
1999.
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Ocenjena vrednost investicije
200,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe del: naselje Žusterna v
Kopru.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: 63. člen ZGO.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov, zakon o obligacij-
skih razmerjih, posebne gradbene uzance,
zakon o javnih naročilih.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
63. člen ZGO.

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: nesprejemljivost va-
riant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: ponudnik se obvezuje
strokovni in finančni nadzor nad gradnjo izva-
jati v skladu s terminskim planom izvajalca,
predvidoma od januarja 1999 do junija 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajniš-
tvo urada za nepremičnine Mestne občine Ko-
per, Verdijeva 6, 6000 Koper, soba 201/II.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 12. 1998, do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT na žiro račun Mestne občine Koper
51400-630-90004, s pripisom: za javni raz-
pis za nadzor za rekonstrukcijo kanalizacije
v Žusterni.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 21. 12. 1998 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo urada za nepremič-
nine Mestne občine Koper, Verdijeva 6,
6000 Koper, soba 201/II.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 12. 1998 ob 14. uri, urad za nepremič-
nine Mestne občine Koper, soba št. 004.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 5% ponudbene vrednosti, veljavno do iz-
teka veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante skladno s po-
goji iz razpisne dokumentacije.

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:
vsebina listin, ki jih mora izpolnjevati ponud-
nik za dokazovanje navedenih pogojev je de-
tajlno opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (21. 12. 1998 do 14. ure). V pri-
meru, da ponudniki umaknejo ponudbo po
tem roku - do roka veljavnosti bančne ga-
rancije za resnost ponudbe, so sankcije de-
tajlno določene v razpisni dokumentaciji.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN ta merila natančneje opredeljena,
izhodišča za izbor najugodnejšega ponud-
nika pa bodo: usposobljenost, reference,
ponudbena cena, plačilni pogoji.

18. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: ponudba mora veljati do 15. 2. 1999.
Predvideni rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa je 20 dni po
javnem odpiranju ponudb. Dodatne informa-
cije se dobijo na naslovu Komunala Koper,
d.o.o., Ulica 15. maja 4, Koper, pri Štrancar
Goranu, dipl. inž. gr., tel. 066/38-027.

19., 20.
Mestna občina Koper

Št. 1532-11/98-8 Ob-8292
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vojnik, Keršova 1, 3212 Voj-
nik, 063/772-073.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
šolskih otrok v osnovne šole Vojnik,
Frankolovo, Dobrna.

Ocenjena vrednost naročila:
– avtobusni prevozi in redne linije vred-

nosti naročila – 16,000.000 SIT,
– kombi prevozi – 4,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje preoblikovane

Občine Vojnik in novo ustanovljene Občine
Dobrna.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: potreb-
na dokazila so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko kandidirajo
tudi za del razpisanih storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
so sprejemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek 1. 1. 1999,
zaključek 31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vojnik, Keršova 1, 3212 Vojnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 3. 12. 1998 v
času uradnih ur.

Pooblaščeni osebi za izdajo razpisne do-
kumentacije sta Lipičnik Ana in Blazinšek
Irma.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvi-
gu razpisne dokumentacije je potrebno vpla-
čati 5.000 SIT na ŽR 50700-630-10126
sklicna št. 1532-11/98-8.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no dostaviti najkasneje do 7. 12. 1998 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Vojnik, Keršova 1,
3212 Vojnik, s pripisom “Ponudba – Ne
odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila “Prevozi šolskih otrok”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 7. 12. 1998 ob 11.
uri, na naslovu naročnika v sejni sobi.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna ga-
rancija v višini 5% ocenjene vrednosti, ki
mora veljati ves čas veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačila v roku 15
dni po preteku meseca, za katerega se sto-
ritve zaračunajo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: v skladu z razpisno
dokumentacijo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 7. 12. 1998
po 10.30.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

– reference za izvajanje tovrstnih prevo-
zov,

– ponudbena cena za prevoženi kilome-
ter,

– plačilni pogoji,
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika,
– druge ugodnosti ponudnika.
18., 19., 20.

Občina Vojnik

Št. 126/98 Ob-8293
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Srednja frizerska, tekstilna, strojna in
prometna šola Celje, Ljubljanska cesta 17,
Celje, faks 063/441-607.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje šolskih in po-
slovnih prostorov, ocenjena vrednost na-
ročila: 13,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: šolski in poslovni pro-
stori Srednje frizerske, tekstilne, strojne in
prometne šole v Celju.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 1. 1999 do 31. 12.
1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Srednja frizerska, tekstilna, strojna in pro-
metna šola Celje, Ljubljanska c. 17, Celje,
tel. 063/400-912, tajništvo šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti od 23. 11. 1998 do
1. 12. 1998 od 9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvi-
gu razpisne dokumentacije je potrebno vpla-
čati 5.000 SIT na ŽR 50700-603-30367,
sklic na št. 759901.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 11. 12. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Srednja frizerska, tekstilna,
strojna in prometna šola Celje, Ljubljanska
c. 17, 3000 Celje. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom “Ponud-
ba – Ne odpiraj” in s številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 12. 1998, ob 12. uri, na sedežu šole,
Ljubljanska c. 17, v učilnici 1B (prvo nad-
stropje desno).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija 5% od ponudbene vred-
nosti z veljavnostjo do 31. 12. 1998.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponud-

nika storitev in finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mo-
ra ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave,
kot jih zahteva razpisna dokumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 11. 12. 1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): ponud-
bena cena, boljše reference, razmerje cena/
količina in kvaliteta ponujenih storitev in druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč presoja o iz-
biri v skladu z merili, ki so navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

19., 20.
Srednja frizerska, tekstilna,

strojna in prometna šola, Celje

Št. 01-18/8-98 Ob-8294
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ekonomska fakulteta Univerza v Ljub-
ljani, Kardeljeva ploščad 17, 1101 Ljublja-
na, 061/18-92-698.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: tiskarske in fotokopir-

ne storitve ter nabava in prodaja pisar-
niškega materiala z najemom poslovnih
prostorov, orientacijska vrednost naročila
67,000.000 SIT, in sicer tiskarske storitve
38,000.000 SIT, fotokopirne storitve
21,000.000 SIT in pisarniški material
8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ekonomska fakulteta
Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17,
1101 Ljubljana.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev, začetek
1. 1. 1999, zaključek 31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo Ekonomska fakulteta Univerza v Ljub-
ljani, Kardeljeva ploščad 17, 1101 Ljublja-
na, kontaktna oseba Marinka Ogrin, tel.
1892-402, faks 18-92-698.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 12. 1998
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, gotovinsko na blagajni fakultete oziro-
ma negotovinsko z virmanom na ŽR
50105-603-40269.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 17. 12. 1998 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ekonomska fakulteta Uni-
verza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17,
1101 Ljubljana, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za tiskarske in fotokopirne storitve ter naba-
va in prodaja pisarniškega materiala z naje-
mom poslovnih prostorov” in z navedbo šte-
vilke objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 12. 1998 ob 9. uri v sejni sobi dekana-
ta Ekonomske fakultete Univerze v Ljublja-
ni, Kardeljeva ploščad 17, 1101 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 2% od celotne vrednosti naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 17. 12. 1998
do 11. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije dobijo interesenti na infor-
mativnem dnevu, ki bo v petek, 27. 11.
1998 ob 9. uri v sejni sobi dekanata Eko-
nomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kar-
deljeva ploščad 17, 1101 Ljubljana. Ta dan
bo organiziran ogled poslovnih prostorov.

19., 20.
Univerza v Ljubljani

Ekonomska fakulteta

Ob-8329
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vuzenica, Mladinska 1, 2367
Vuzenica, faks 0602/64-022.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje prevozov
osnovnošolskih otrok v letu 1999, oce-
njena vrednost je 6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Vuzenica z okolico.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), navo-
dilo o vsebini objav za javna naročila v Urad-
nem listu RS (Ur. l. RS, št. 60/98), odredba
o obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in 63/97),
zakon o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 87/97 in 34/98) in navodilo
o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 1/98),
navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s ka-
terimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svo-
jih obveznosti v postopkih javnega naročanja
(Ur. l. RS, št. 73/97).

(c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek 1. januar
1999, zaključek 31. 12. 1999. Šolski pre-
vozi se vršijo v dneh, ko poteka pouk.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vuzenica, Mladinska 1, Vuzenica, tel.
0602/64-110, sprejemna pisarna.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacija bo
na razpolago do 2. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT z virmanom na ŽR
51860-840-141-62233, Drugi prihodki za
komunalno dejavnost Občine Vuzenica ali
po blagajni po prevzemu razpisne dokumen-
tacije.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 3. december 1998,
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Vuzenica, Mladin-
ska 1, 2367 Vuzenica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
četrtek 3. 12. 1998 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Vuzenica.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97 in 34/98) in navodilom o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 1/98).

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: datum odpi-
ranja ponudb.
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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. 920-31/98 Ob-8175
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, Tržaška
16, Ljubljana.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): dnevna
cena prevozov, reference, plačilni pogoji in
druge ugodnosti. Dodatna merila so nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Najcenejša ponudba ni nujno tudi naj-
ugodnejša ponudba – kriteriji se obravnava-
jo kompleksno.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
ba mora veljati do 31. 12. 1998.

Pridržujemo si tudi pravico, da v primeru
odstopa izbranega najugodnejšega ponudni-
ka ali ob neizpolnjevanju pogodbenih obvez-
nosti takoj prekinemo pogodbo in povabimo
k podpisu pogodbe za opravljanje storitev
šolskih prevozov drugega najugodnejšega
ponudnika po tem razpisu za določen čas do
ponovne izvedbe postopka javnega razpisa.

19., 20.
Občina Vuzenica

Št. 363-94/98 Ob-8335
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks
061/178-5579, po pooblastilu Urada pred-
sednika vlade Republike Slovenije.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem opremljenih po-
slovnih prostorov v okvirni skupni povr-
šini 261 m2 za potrebe uporabnika Revi-
zijske komisije za javna naročila v ob-
močju mesta Ljubljane, in sicer v odda-
ljenosti do največ 2 km od centra mesta,
vključno z najmanj 10 zunanjimi parkir-
nimi mesti, ocenjena vrednost naročila zna-
ša ca. 750.000 SIT mesečno.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek storitve: 1. 2.
1999, čas trajanja storitve: nedoločen čas.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, 1000 Ljubljana, Alenka Lamovec,
dipl. inž. arh., tel. 061/178-5570, faks
061/178-5579.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27. 11. 1998,
vsak delovni dan od 13. do 15. ure.

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

predložiti ponudbo: 11. 12. 1998 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 12. 1998 ob 10. uri, v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% skupne po-

nudbene cene za obdobje enega leta, z
veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti
ponudbe, to je do 11. 3. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z določili
posebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahteve.

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

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, ustrezna pooblastila in de-
lovne zmožnosti ter zadostne proste tehnič-
ne zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanes-
ljivost, izkušnje in ugled.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 3. 1999.

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

1. lokacijska ustreznost (0–30 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

dodatnih merilih za najem poslovnih prosto-
rov (0–70 točk),

3. spreminjanje cen (0–10 točk),
4. plačilni pogoji (1 točka za vsakih

10 dni daljši plačilni rok od zahtevanega),
5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik naročniku (0–5 točk),
Pri vrednotenju po točkah od 1 do 5 se

upošteva vplivnostni faktor 0,7.
6. 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 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: 31. 12. 1998.

19., 20.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

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

3. Datum izbire: 4. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe, finančno sta-
nje ponudnika, kvaliteta, garancija, cena in
reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Panna, d.o.o., Grubarje-
vo nabrežje 20, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: organizacijske enote
naročnika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: 89 kosov laserskih tiskalni-
kov.

7. Pogodbena vrednost: 10,658.550 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,303.225 SIT, 5.748.200 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 9. 10. 1998, Ob-7162.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 096-32/98 Ob-8176
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, Tržaška
16, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 30. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe, finančno sta-
nje ponudnika, cena, način plačila in druge
ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: TPV, Trženje in proizvod-
nja opreme vozil, d.d., Kandijska 60, Novo
mesto.

6. (a) Kraj dobave: Maribor, Novo mesto,
Postojna in Velenje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: 2 kombinirana avtomobila z
delovno prostornino 2000 cm3 in 2 kom-
binirana avtomobila z delovno prostorni-
no 1400 cm3

7. Pogodbena vrednost: 14,308.882 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,308.882 SIT, 12,292.622 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998, Št.
096-32/98, Ob-6944.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 096-24/98 Ob-8177
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, Tržaška
16, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 29. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe, finančno sta-
nje ponudnika, kvaliteta cena, reference in
pogoji za izpolnitev pogodbenih obveznosti.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:

1. skupina: Rema, d.o.o., Ptujska c.
74/a, Rače,

2. skupina: Mladinska knjiga Biroopre-
ma, d.d., Dunajska 121, Ljubljana,

3. skupina: Comprint, d.o.o., Nasper-
ska 33, Ljubljana,

4. skupina: Cetis-graf, d.d., Čopova
24, Celje,

5. skupina: Cetis-graf, d.d., Čopova
24, Celje.

6. (a) Kraj dobave:
1. skupina (Maribor, Murska Sobota in

Ptuj),
2. skupina (Celje, Trbovlje in Velenje),
3. skupina (Kočevje, Krško in Novo

mesto),
4. skupina (Koper, Nova Gorica in Po-

stojna),
5. skupina (Ljubljana in Kranj).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: računalniški papir (po seznamu)

7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: 9,390.370 SIT,
2. skupina: 7,698.850 SIT,
3. skupina: 5,532.860 SIT,
4. skupina: 6,995.270 SIT,
5. skupina: 19,487.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

1. skupina: 8,460.180 SIT,
15,389.680 SIT

2. skupina: 6,327.180 SIT,
12,426.290 SIT

3. skupina: 4,539.420 SIT,
8,259.620 SIT

4. skupina: 6,142.320 SIT,
11,072.800 SIT

5. skupina: 15,925.200 SIT,
32,597.460 SIT

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998, Ob-5022.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 2-639-7/98 Ob-8178
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kvaliteta, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: 3D Stražišar, d.o.o., Pot k ču-
vajnici 8, 1357 Notranje Gorice.

6. (a) Kraj dobave: ZDL, ambulante.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: 20 stomatoloških enot.
7. Pogodbena vrednost: 46,736.060

SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 0.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 51,600.000 SIT, 45,324.720 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije 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. 62 z dne 11. 9. 1998.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 01-18/6-98 Ob-8179
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva
ploščad 17, 1001 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
za dobavo tujih strokovnih revij, strokovnih
knjig in CD-romov.

3. Datum izbire: 22. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna cena, najnižja mar-
ža, redna dobava vseh zahtevanih strokovnih
revij, knjig in CD-romov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno:

– za dobavo tujih strokovnih revij: Mar-
kom, d.o.o., Prvomajska 9, Ljubljana, Držav-
na založba Slovenije, d.d., Mali trg 6, Ljublja-
na, Cankarjeva založba, d.d., Kopitarjeva 2,
Ljubljana, Mladinska knjiga, d.d., Slovenska
29, Ljubljana,

– za dobavo tujih strokovnih knjig: Mar-
kom, d.o.o., Prvomajska 9, Ljubljana, Mla-
dinska knjiga, d.d., Slovenska 29, Ljubljana,
Cankarjeva založba, d.d., Kopitarjeva 2, Ljub-
ljana,

– za dobavo CD-romov: ni bila dodeljena
usposobljenost in ni bil izbran noben ponud-
nik.

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

no dobaviti: tuje strokovne revije, strokov-
ne revije.

7. Pogodbena vrednost:
– tuje strokovne revije: 14,000.000 SIT,
– strokovne knjige: 10,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– tuje strokovne revije: 14,219.603 SIT,

13,321.846,30 SIT,
– CD-romi: 8,059.894,63 SIT,

1,225.039 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
Uradni list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998.

13.
Ekonomska fakulteta

Št. 403-2/98-0022-34 Ob-8180
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava za iz-

vrševanje kazenskih sankcij, Župančičeva 3,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 5. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): ponudnik je od popolnih ponudb po-
nudil najnižjo ceno, ki je bila osnovno merilo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Mladinska knjiga-trgovina, d.d.,
Slovenska 29, 1001 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: zavodi za prestajanje
kazni zapora.

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

7. Pogodbena vrednost: 6,210.322,97
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: nič.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,086.195 SIT, 6,210.322,97 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: ponudnik
je ponudil najnižje cene in na podlagi postav-
ljenih meril niso v poštev prišla druga merila
iz razpisne dokumentacije.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
ni bil izveden.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998; Ob-6796.

Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

Št. 122/98 Ob-8190
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Šentvid,

Ulica pregnancev 6, Ljubljana-Šentvid.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za blago (sukcesivna dobava živil razvrščenih
v 20 skupin).

3. Datum izbire: 20. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

cena, celovitost ponudbe, plačilni rok, refe-
rence in posebne ugodnosti, ki jih nudi po-
nudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno (po skupinah):

1. Mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana in Mle-
karna Celeia d.o.o., Arja Vas 92, Petrovče.

2. Meso in mesni izdelki: Mira Cigut
s.p. mesarstvo, trgovina in gostinstvo, Mesa-
rija Lajči, Žabnica 12, Notranje Gorice,

3. Zamrznjene ribe: Mercator poslovni
sistemi d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana

4. Konzervirane ribe: Rak’s d.o.o., Pe-
lechova 65, Radomlje.

5. Jajca: Mercator Kmetijsko gospo-
darstvo d.o.o., Kolodvorska 23, Kočevje.

6. Olja: Emona blagovni center d.d.,
Šmartinska 130, Ljubljana.

7. Sveža zelenjava in suhe stročnice:
Agro Mrkac d.o.o., C. v Šmartno 29, Ljublja-
na.

8. Zamrznjena zelenjava: Brumec Ru-
čigaj d.o.o., Testenova 55, Loka, Mengeš.

9. Konzervirana zelenjava: Rak’s
d.o.o., Pelechova 65, Radomlje in Brumec
Ručugaj d.o.o., Testenova 55, Loka, Men-
geš.

10. Sveže sadje: Agro Mrkac d.o.o.,
C. v Šmartno 29, Ljubljana in Sadjarstvo Bo-
ris Toš, Drobetinci 3, Vitomarci.

11. Zamrznjeno sadje: Brumec Ruči-
gaj d.o.o., Testenova 55, Loka, Mengeš.

12. Konzervirano sadje: Rak’s d.o.o.,
Pelechova 65, Radomlje.

13. Sadni sokovi: Mercator d.d. po-
slovni sistemi, Slovenčeva 25, Ljubljana

14. Žita in mlevski izdelki: Klasje, Ce-
lje, Prešernova 23, Celje.

15. Testenine: Žito pekarstvo in teste-
ninarstvo, Šmartinska 154, Ljubljana. Pekar-
na Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442 Škofljica
in Emona blagovni center d.d., Šmartinska
130, Ljubljana.

16. Riž: Impulz d.o.o., Domžale, Mot-
nica 11/1, Trzin.

17. Zamrznjeni izdelki iz testa: Pekar-
na Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442, Škoflji-
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ca in Žito pekarstvo in testeninarstvo, Šmar-
tinska 154, Ljubljana.

18. Kruh in pekovsko pecivo: Klasje
Celje, Prešernova 23, Celje.

19. Slaščičarski izdelki in keksi: Žito
pekarstvo in testeninarstvo, Šmartinska 154,
Ljubljana in Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenj-
ska c. 442, Škofljica.

20. Ostalo prehrambeno blago: Mer-
cator d.d., poslovni sistemi, Slovenčeva 25,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Vrtec Šentvid, enota
Sapramiška, Ulica talcev 6, Ljubljana Šentvid
in Vrtec Šentvid, enota Mravljinček, Martino-
va pot 16, Ljubljana Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti (po skupinah):

1. Mleko in mlečni izdelki: 20.508 l
in 2.795 kg

2. Meso in mesni izdelki: 8.270 kg,
3. Zamrznjene ribe: 800 kg,
4. Konzervirane ribe: 140 kg,
5. Jajca: 20.000 kom,
6. Olja: 1.554 l,
7. Sveža zelenjava in suhe stročni-

ce: 21.345 kg,
8. Zamrznjena zelenjava: 4.270 kg,
9. Konzervirana zelenjava: 3.680 kg,
10. Sveže sadje: 15.700 kg,
11. Zamrznjeno sadje: 400 kg,
12. Konzervirano sadje: 530 kg ,
13. Sadni sokovi: 3.760 l,
14. Žita in mlevski izdelki: 2.440 kg,
15. Testenine: 1.560 kg,
16. Riž: 800 kg,
17. Zamrznjeni izdelki iz testa:

1.230 kg,
18. Kruh in pekovsko pecivo:

9.256 kg,
19. Slaščičarski izdelki in keksi:

798 kg,
20. Ostalo prehrambeno blago:

3774 kg in 300 l.
7. Pogodbena vrednost (po skupinah):

1. Mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., 2,683.288 SIT in Mlekarna
Celeia d.o.o., 1,836.733 SIT,

2. Meso in mesni izdelki: Mira Cigut
s.p. mesarstvo, trgovina in gostinstvo, Mesa-
rija “Lajči”, 6,025.348 SIT,

3. Zamrznjene ribe: Mercator poslovni
sistemi d.d., 351.100 SIT,

4. Konzervirane ribe: Rak’s d.o.o.,
124.664 SIT,

5. Jajca: Mercator Kmetijsko gospo-
darstvo d.o.o., 327.000 SIT,

6. Olja: Emona blagovni center d.d.,
479.600 SIT,

7. Sveža zelenjava in suhe stročni-
ce:Agro Mrkac d.o.o.,1,900.000 SIT,

8. Zamrznjena zelenjava: Brumec Ru-
čigaj d.o.o., 811.965 SIT,

9. Konzervirana zelenjava: Rak’s
d.o.o., 281.009 SIT in Brumec Ručugaj
d.o.o., 199.920 SIT,

10. Sveže sadje: Agro Mrkac d.o.o.,
2,270.600 SIT in Sadjarstvo Boris Toš,
117.000 SIT,

11. Zamrznjeno sadje: Brumec Ruči-
gaj d.o.o., 224.700 SIT,

12. Konzervirano sadje: Rak’s d.o.o.,
174.648 SIT,

13. Sadni sokovi: Mercator d.d. po-
slovni sistemi, 810.072 SIT

14. Žita in mlevski izdelki: Klasje, Ce-
lje, 198.910 SIT,

15. Testenine: Žito pekarstvo in teste-
ninarstvo, 290.611 SIT in Pekarna Pečjak
d.o.o., 75.306 SIT in Emona blagovni cen-
ter d.d., 31.500 SIT,

16. Riž: Impulz d.o.o., 160.440 SIT
17. Zamrznjeni izdelki iz testa: Pekar-

na Pečjak d.o.o., 234.780 SIT in Žito pe-
karstvo in testeninarstvo, 289.841 SIT,

18. Kruh in pekovsko pecivo: Klasje
Celje, 1,974.533 SIT,

19. Slaščičarski izdelki in keksi: Žito
pekarstvo in testeninarstvo, 252.571 SIT in
Pekarna Pečjak d.o.o., 187.365 SIT

20. Ostalo prehrambeno blago: Mer-
cator d.d., poslovni sistemi, 2,083.061 SIT.

Skupna vrednost vseh pogodb
24,365.065 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 39.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe

(po skupinah):
1. Mleko in mlečni izdelki: 4,625.369

SIT – 4,520.021 SIT,
2. Meso in mesni izdelki: 7,849.848

SIT – 6,025.348 SIT,
3. Zamrznjene ribe: 506.923 SIT –

351.100 SIT,
4. Konzervirane ribe: 151.660 SIT –

124.664 SIT,
5. Jajca: 457.840 SIT – 327.000 SIT,
6. Olja: 532.423 SIT – 479.600 SIT,
7. Sveža zelenjava in suhe stročnice:

2,426.418 SIT – 1,900.000 SIT,
8. Zamrznjena zelenjava: 839.971 SIT

– 811.965 SIT,
9. Konzervirana zelenjava: 676.767

SIT – 480.929 SIT,
10. Sveže sadje: 3,180.554 SIT –

2,387.600 SIT,
11. Zamrznjeno sadje: 397.445 SIT –

224.700 SIT,
12. Konzervirano sadje: 190.720 SIT

– 174.648 SIT,
13. Sadni sokovi: 909.147 SIT –

810.072 SIT
14. Žita in mlevski izdelki: 228.825

SIT – 198.901 SIT,
15. Testenine: 402.543 SIT –

365.917 SIT,
16. Riž: 217.140 SIT – 160.440 SIT
17. Zamrznjeni izdelki iz testa:

724.367 SIT – 524.621 SIT,
18. Kruh in pekovsko pecivo:

2.695.248 SIT – 1.974.533 SIT,
19. Slaščičarski izdelki in keksi:

481.484 SIT – 439.936 SIT,
20. Ostalo prehrambeno blago:

2,402.607 SIT – 2,083.061 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: naroč-
nik bo z izbranimi ponudniki sklenil pogodbo
za dobo 24 mesecev.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: ni bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur.l. RS,
št. 62, z dne 11. 9. 1998.

14.
Vrtec Šentvid

Št. 922/98 Ob-8251
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo za

ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 9. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– delež udeležbe Ministrstva za ekonom-

ske odnose in razvoj,
– vrednost ponujene opreme in storitev,
– mednarodno sofinanciranje projekta,
– daljša garancijska doba ter servisiranje

in dobava rezervnih delov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: Krebe-Tippo, d.o.o., Špelina
19, 2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Državna bolnica Sara-
jevo, Sarajevo, Bosna in Hercegovina.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: oprema za pralnico.

7. Pogodbena vrednost: 30,080.794 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik od-

dal podizvajalcem ali tretjim: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 51,724.302 SIT, 30,080.794 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998.

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj

Št. 922/98 Ob-8252
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo za

ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 9. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena projekta,
– delež slovenskih komponent v razpisa-

nih proizvodih,
– reference,
– rok dobave,
– daljša garancijska doba ter servisiranje

in dobava rezervnih delov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: Trgoprevoz, d.o.o., Ptujska c.
16, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za kme-
tijstvo, vodno gospodarstvo in gozdarstvo Fe-
deracije BiH, Sarajevo; Ministrstvo za kme-
tijstvo, vodno gospodarstvo in gozdarstvo Re-
publike Srbske, Banja Luka.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: traktorji in kmetijski stroji.

7. Pogodbena vrednost: 99,999.928,40
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizvajal-
cev.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 99,999.928,40 SIT, 84,172.528 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje  sposobnosti,  če  je  bil  objav-
ljen: ni.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998.

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj

Št. 922/98 Ob-8253
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo za

ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 9. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– delež udeležbe Ministrstva za ekonom-

ske odnose in razvoj,
– mednarodno sofinanciranje projekta,
– daljša garancijska doba ter servisiranje

in dobava rezervnih delov,
– vrednost ponujene opreme in storitev.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: Tomis, d.o.o., Peruzzijeva 63,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Združenje vojnih inva-
lidov Bosne in Hercegovine, Sarajevo, Bo-
sna in Hercegovina.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pripomočki za rehabili-
tacijo.

7. Pogodbena vrednost: 87,850.410 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizvajal-
cev.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 89,435.400 SIT, 87,850.410 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje  sposobnosti,  če  je  bil  objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998.

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj

Št. 4701/98 Ob-8254
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Go-

renjska, d.d., Bleiweisova 6, 4000 Kranj in
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 20. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– zagotavljanje kakovosti,
– skupna ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– rok plačila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Sloven-
ska c. 58, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: DV 2 × 110 kV Mo-
ste–Bled in DV 2 × 110 kV Moste–Jesenice,

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: OPWR s spojkami, končna ka-
belska oprema spajanje ter meritve op-
tičnega kabelskega sistema.

7. Pogodbena vrednost: 52,852.923,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
52,852.923,50 SIT, 42,987.130,77 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
Uradni list RS, št. 59 z dne 21. 8. 1998;
Ob-5826.

13.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Ob-8255
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elek-

trarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 10. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v postopku vrednotenja in ocenje-
vanja ponudb so bila upoštevana merila, ki
so bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 69
z dne 9. 10. 1998; Ob-7129:

– cena,
– rok dobave,
– plačilni pogoji,
– servis.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo

dodeljeno: naročilo se je dodelilo po delih:
– 1. del – dobavitelj ni izbran,
– 2. del – A.S.P., d.o.o., Finžgarjeva 2,

Jesenice,
– 3. del – Avtoprem, d.o.o., Jančarjeva

1, Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Dravske elektrarne

Maribor, Obrežna 170, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti:
1. službeno vozilo Audi – 1 kom, na-

ročilo ni oddano,
2. službeno vozilo Renault Laguna

– 2 kom,
3. službeno vozilo Renault Kangoo

– 3 kom.
7. Pogodbena vrednost:

1. –
2. 6,603.942 SIT,
3. 4,982.838 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
za točko 6b2) 6,805.380 SIT,

6,603.942 SIT,
za točko 6b3) 5,122.729 SIT,

4,944.654 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 9. 10. 1998;
Ob-7129.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 39-390-4-1/98 Ob-8256
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Brežice, Černelčeva 15, 8250 Bre-
žice, tel. 0608/668-100, telefaks
0608/668-110, kontaktna oseba Tone Zor-
ko, dipl. soc.

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

3. Datum izbire: 28. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. ponudbena vrednost,

2. reference ponudnika,
3. dodatne ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Dräger Slovenija, d.o.o., Nad-
goriška 19, Ljubljana-Črnuče.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Brežice, Černelčeva 15, 8250 Brežice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: anestezijski aparat in inku-
bator.

7. Pogodbena vrednost: 10,840.647 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,914.556 SIT, 10,840.647 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998.

Splošna bolnišnica Brežice

Št. 009618 Ob-8262
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjet-

je Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavi-
telja laboratorijske opreme brez omejitev.

3. Datum izbire: 3. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v raz-
pisnih pogojih (cene, kompatibilnosti, refe-
rence, dobavnega roka in kompletnosti).

5. Ime in naslov izvajalca, katerim je naro-
čilo dodeljeno:

Sanolabor, d.d., Leskovškova 4, Ljublja-
na,

Marolt in drugi – Lesmarc, d.n.o., Spod-
nji Rudnik c. I/35, Ljubljana,

Kefo, d.o.o., Kongresni trg 3, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: JP Vodovod-Kanaliza-

cija – CČN Zalog – laboratorij.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti:
1. laboratorijski pralni stroj za po-

mivanje laboratorijske steklovine (1 kom-
plet),

2. laboratorijski namizni kondukto-
mer (1 komplet),

3. laboratorijski namizni pH meter
(1 komplet),

4. terenski  univerzalni  instrument
za  merjenje  pH,  elektroprevodnosti
ter koncentracije raztopljenega kisika
(2 kompleta),

5. laboratorijski referenčni digital-
ni termometer/kalibrator (1 komplet),

6. avtomatski podajalnik vzorcev
(avtosampler),

7. laboratorijski spektrofotometer
(UV/VIS).

7. Pogodbena vrednost za posamezne
dele in izbrani ponudnik:

1. 3,437.811 SIT – Sanolabor,
2. 626.451 SIT – Sanolabor,
3. 770.505 SIT – Sanolabor,
4. 509.304 SIT – Marolt in drugi,
5. 339.255 SIT – Sanolabor,
6. 1,680.289 SIT – Kefo,
7. 2,064.670 SIT – Marolt in drugi.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

1. 4,634.087 SIT, 3,437.811 SIT,
2. 740.825 SIT, 626.451 SIT,
3. 832.954 SIT, 601.464 SIT,
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4. 3,535.350 SIT, 439.397 SIT,
5. 4,174.506 SIT, 339.255 SIT,
6. 1,936.694 SIT, 1,680.289 SIT,
7. 2,965.200 SIT, 2,035.086 SIT.

11., 12.
13. Datum  in  številka  objave  razpisa  v

Uradnem  listu  Republike  Slovenije:  Uradni
list  RS,  št.  62  z  dne  11.  9.  1998,
Ob-5358.

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

Ljubljana

Št. 740-008/98 Ob-8285
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slo-

venija, Ministrstvo za promet in zveze, Uprava
Republike Slovenije za zračno plovbo, Kotni-
kova 19a, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): zbiranje ponudb.

3. Datum izbire: 30. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajal-
ca, se navede razlog za zaključek postopka
brez dodelitve naročila: razmerje cena/upo-
rabna vrednost opreme, obseg parametrov si-
stema, ki jih je možno centralno nadzirati na
daljavo, sodobnost opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Alcatel ANS GmbH, Postfach
4000-D-70407 Stuttgart, Germany.

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

no dobaviti: 3 sistemi NDB 436 (radionavi-
gacijski sistem za nadzor letalskega pro-
meta).

7. Pogodbena vrednost: 178,912 DEM.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

178.912 DEM, 125.548 DEM.
11., 12., 13.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

Št. 324/98 Ob-8320
1. Naročnik, poštni naslov: PGD Velenje,

Žarova 2, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika

(3. člen ZJN): brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): cena in plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: Gasilska oprema, d.o.o., Ljub-
ljana.

6. (a) Kraj dobave: Žarova 2, Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: gasilsko vozilo GVC 16/25.
7. Pogodbena vrednost: 21,524.559 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

25,409.016 SIT, 20,843.077,70 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 69 z dne 9. 10. 1998.

PGD Velenje

Št. 81-33 Ob-8328
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slove-

nija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, te-
lefaks 061/174-2312.

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

3. Datum izbire: 27. 10. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): izbrana ponudba je dosegla skup-
no najvišjo oceno, zaradi zelo ugodne ce-
ne, dobrih tehničnih rešitev in najboljših re-
ferenc.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Iskra Računalniki, d.o.o., Ljublja-
na, Tržaška 2.

6. (a) Kraj dobave: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

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

1. 30 kom osebnih računalnikov,
2. 30 kom prenosnih računalnikov.

7. Pogodbena vrednost: 23,265.900 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik od-

dal podizvajalcem ali tretjim: brez podizvajal-
cev.

9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

30,035.638,71 SIT, 23,265.900 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 63 z dne 18. 9. 1998, Ob-6555.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ob-8322
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbov-

lje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev za nakup visokotlačnih cevi in
priključkov.

3. Datum izbire: odpiranje 9. 11. 1998,
ocenjevanje 10. 11. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajal-
ca, se navede obrazložitev in razlog za za-
ključek postopka brez dodelitve naročila: jav-
ni razpis se ponovi.

Ni bilo dveh popolnih ponudb za posame-
zen sklop.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Urad-

nem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št.
70, z dne 16. 10. 1998, Ob-7379.

Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.

Ob-8323
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbov-

lje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev za nakup gumi transportnih tra-
kov.

3. Datum izbire: odpiranje 9. 11. 1998,
ocenjevanje 10. 11. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajal-
ca, se navede obrazložitev in razlog za zaključek
postopka brez dodelitve naročila: vsi kriteriji,
navedeni v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Sava d.d., transportni trakovi,
Škofjeloška c. 6, 4502 Kranj.

6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik: skla-
dišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: Gumi transportni trakovi:

– sklop 1: gumi transportni trakovi kva-
litete “K”,

– sklop 2: gumi transportni trakovi kva-
litete “NL”.

količine iz razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost:
Ocenjeni vrednosti sklopov sta:
– sklop 1: gumi transportni trakovi kvali-

tete “K”:15,112.135,50 SIT,
– sklop 2: gumi transportni trakovi kvali-

tete “NL”:7,036.894,80 SIT.
7. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke navesti za vsako pogodbo
posebej, če je bilo naročilo oddano po de-
lih!): ponudnik je podizvajalec.

8. Število prejetih ponudb: 4.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe
Sklop 1: najnižja 15,112.135,50 SIT,

najvišja 15,881.754 SIT.
Sklop 2: najnižja in najvišja (obe)

7,036.894,80 SIT.
10.. 11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 70, z dne 16. 10. 1998, Ob-7383.

Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.

Ob-8324
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbov-

lje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev za nakup delov za visečo
progo.

3. Datum izbire: 10. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog za
zaključek postopka brez dodelitve naročila:
javni razpis se ponovi.

Noben od ponudnikov ni upošteval točke
2.9. razpisne dokumentacije (v zvezi ponud-
benega predračuna).

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 70, z dne 16. 10. 1996, Ob-7382.

Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.

Št. 6768/98 Ob-8357
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjet-

je za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54,
1001 Ljubljana, 159-01-49.

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

3. Datum izbire: 17. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kvaliteta priloženih vzorcev,
rok dobave, reference, garancija, druge
ugodnosti.

Teža in način uporabe meril je bil podan v
razpisni dokumentaciji.

Naročnik ni izvršil izbire, ker ni pridobil
dveh popolnih in primerljivih ponudb.

5.
6. (a), (b)
7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.
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ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 05-190/98 Ob-8170
1. Naročnik, poštni naslov: Savske elek-

trarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode.

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

3. Datum izbire: 20. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– izbrani ponudnik je dosegel najvišje

število točk po objavljenih merilih,
– ponudnik ima največ potrjenih referenc

pri delih s podobnimi sistemi, kakor tudi
reference na objektih SEL.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: C & G, d.o.o., Riharjeva 38,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dobava, vgradnja in
zagon opreme za avtomatizacijo pretoč-
nih polj v HE Mavčiče.

7. Pogodbena vrednost: 24,990.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,990.000 SIT, 19,028.700 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Št. 35205-0001/98 Ob-8171
1. Naročnik, poštni naslov: Občina

Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gori-
ca.

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

3. Datum izbire: 1. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejša cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Komunalne gradnje Grosup-
lje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je Šentvid pri Stični. Dela se izvajajo v
Šentvidu pri Stični.

7. Pogodbena vrednost: 133,281.551
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

203,412.502,40 SIT, 133,281.551 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998.

Občina Ivančna Gorica

Št. 196/1850-60 Ob-8172
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, za katero vodi investicijo Ko-
munalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe Maribor, Slovenska 40, 2000
Maribor, tel. 2201, faks 226-551.

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

3. Datum izbire: 3. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference (50), cena (40) in za-
sedenost kapacitet (10).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Poštrak, d.o.o., Obrežna 1,
Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je z ureditvijo cest, hišnih priključkov in
gradbena dela za sanacijo vodovoda po
ulicah: Filipičeva, Polančičeva, Kamenš-
kova in Šarhova.

7. Pogodbena vrednost: 54,290.087,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 58,005.958,30 SIT, 54,290.087,50
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija

Ob-8196
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, p.o., PE Maribor, Titova 38, Mari-
bor.

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

3. Datum izbire: 11. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, izvedbeni
roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PAP Telematika, d.d., Pivo-
varniška 6, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja optične po-
vezave na relaciji Videm pri Ptuju – Zg.
Leskovec - Cirkulane.

7. Pogodbena vrednost: 27,269.976
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,143.948 SIT, 27,269.976 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 9. 10. 1998, Ob-
7101.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor

Št. 110-1/98 Ob-8248

1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-
publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefax 133-22-51.

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

3. Datum izbire: 19. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev
za priznano usposobljenost in sposobnost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca: J.V.
SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana +
Primorje d.d., Vipavska 3, 5270 Ajdovščina
+ GIZ Gradis, Šmartinska 134a, 1000 Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja avtoceste A1
Karavanke – Obrežje, odsek Grosuplje
– Ivančna Gorica – Trebnje, pododsek
Višnja Gora – Bič od km 0.000 do km
11.200.

7. Pogodbena vrednost:
5.980,313.203,88 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja: 6.399,298.760,34 SIT, naj-
nižja: 5.980,313.203,88 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št. 33 z
dne 24. 4. 1998.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: uspo-
sobljenim ponudnikom so bili poslani pozi-
vi, dne 21. 8. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-8249
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 9. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena izgradnje in opreme

montažnega otroškega vrtca ter ostalih sto-
ritev;

– rok za izvedbo del in dobav;
– garancijska doba ter servisiranje in do-

bava rezervnih delov za opremo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Jelovica, d.d., Kidričeva 58,
4220 Škofja Loka.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja in oprema
montažnega otroškega vrtca; Široki Bri-
jeg, Bosna in Hercegovina.

7. Pogodbena vrednost: 90,060.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 103,760.986 SIT, 90,060.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998.

Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj
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Št. 14029 Ob-8250
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. Datum izbire: 11. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ugodna cena, plačilni pogoji,
– dobre reference na trgu,
– dobra opremljenost – zmogljivost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Dolinka inženiring Beltinci,
Panonska 22, 9231 Beltinci.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, gradbe-
no-obrtniška, instalacijska dela pri iz-
gradnji prizidka in obnova Lendava.

7. Pogodbena vrednost: 66,915.423,70
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni bilo odda-
no po delih.

9. Število prejetih ponudb: 6 (od tega 3
nepopolne).

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 83,942.255 SIT (varianta na enoto me-
re), 66,915.423,70 SIT (varianta na enoto
mere),

83,942.255 SIT (varianta na ključ),
70,261.194,90 SIT (varianta na ključ).

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: izbor
opravljen na varianto na enoto izmere.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998, Ob-6920.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 009624 Ob-8263
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod- Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.

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

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na javni raz-
pis sta prispeli dve ponudbi.

Naročnik je pri pregledu in ocenjevanju
ugotovil, da je ena ponudba nepopolna, ker
ne ustreza razpisnim pogojem.

Glede na to, da je na javni razpis prispe-
la le ena veljavna popolna ponudba, javni
razpis v skladu z 41. členom zakona o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), ni uspel.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: obnova kanalizacije
brez izkopavanja po Dunajski cesti, Pre-
šernovi cesti, Kodrovi ulici in Gledališka
stolba.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne  2. 10. 1998.
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Št. 009618 Ob-8264
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3.Datum izbire: 2. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril navedenih v razpisnih pogojih ponud-
bena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, op-
cija ponudbe in garancija na izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IMP Promont, d.o.o., pot k
Sejmišču 30, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
Tacenski in Arkovi ulici.

7. Pogodbena vrednost: 7,729.586,70
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,973.644,90 SIT in 7,729.586,70
SIT.

11. 
12.  Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 41/97in št. 43/97; izid v
Ur. l. RS, št. 67/97 in 9/98.

13.
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Št. 009618 Ob-8265

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3.Datum izbire: 2. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril navedenih v razpisnih pogojih ponud-
bena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, op-
cija ponudbe in garancija na izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidrotehnik, d.d., Sloven-
čeva 97, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
kanalizacije po Koleziji.

7. Pogodbena vrednost: 97,679.661
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 119,336.779 SIT in 97,679.661 SIT.
11. 
12.  Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 41/97 in št. 43/97; izid v
Ur. l. RS, št. 67/97 in 9/98.

13.
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Št. 009618 Ob-8266
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3.Datum izbire: 2. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril navedenih v razpisnih pogojih ponud-
bena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, op-
cija ponudbe in garancija na izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalna operativa, d.d.,
Povšetova ulica 8, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
cesti na Poljane in obnova kanalizacije
po odcepu ceste na Poljane.

7. Pogodbena vrednost: 29,539.554,70
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

35,409.949,70 SIT in 29,539.554,70 SIT.
11. 
12.  Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 41/97 in št. 43/97; izid v
Ur. l. RS, št. 67/97 in 9/98.

13.
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Št. 009618 Ob-8267

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3.Datum izbire: 2. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril navedenih v razpisnih pogojih ponud-
bena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, op-
cija ponudbe in garancija na izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Prenova Gradbenik, d.o.o.,
Stanežiče 39, Ljubljana Šentvid.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
kanalizacije po Trubarjevi ulici.

7. Pogodbena vrednost: 27,242.830,35
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

29,708.187,90 SIT in 27,242.830,35 SIT.
11.
12.  Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 41/97 in št. 43/97; izid v
Ur. l. RS, št. 67/97 in 9/98.

13.
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana
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Št. 009618 Ob-8268
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3.Datum izbire: 2. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril navedenih v razpisnih pogojih ponud-
bena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, op-
cija ponudbe in garancija na izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: CMC Inženiring, d.d., Tbili-
sijska 81, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
kanalizacije po Rožni ulici.

7. Pogodbena vrednost: 36,145.460
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 38,441.630,21 SIT in 36,145.460 SIT.
11. 
12.  Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 41/97 in št. 43/97; izid v
Ur. l. RS, št. 67/97 in 9/98.

13.
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Št. 009618 Ob-8269
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3.Datum izbire: 2. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril navedenih v razpisnih pogojih ponud-
bena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, op-
cija ponudbe in garancija na izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalne gradnje, d.o.o.,
cesta na Krko 7, Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
kanalizacije po Trdinovi ulici.

7. Pogodbena vrednost:
11,868.324,24 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,509.648,53 SIT in 11,868.324,24
SIT.

11. 
12.  Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 41/97 in št. 43/97; izid v
Ur. l. RS, št. 67/97 in 9/98.

13.
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Št. 009616 Ob-8270
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3.Datum izbire: 5. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril navedenih v razpisnih pogojih ponud-
bena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, op-
cija ponudbe in garancija na izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidrotehnik, d.d., Sloven-
čeva 97, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
Komenskega ulici in Vidovdanski cesti.

7. Pogodbena vrednost: 19,962.952,70
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

34,270.382,48 SIT in 19,962.957,70 SIT.
11. 
12.  Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 41/97 in št. 43/97; izid v
Ur. l. RS, št. 67/97 in 9/98.

13.
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Št. 009616 Ob-8271
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3.Datum izbire: 5. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril navedenih v razpisnih pogojih ponud-
bena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, op-
cija ponudbe in garancija na izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalne gradnje, d.o.o.,
cesta na Krko 7, Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
cesti Ceneta Štuparja, Lemeževi in Verd-
nikovi ulici.

7. Pogodbena vrednost: 18,217.425,22
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

23,632.921,90 SIT in 18,217.425,22 SIT.
11. 
12.  Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 41/97 in št. 43/97; izid v
Ur. l. RS, št. 67/97 in 9/98.

13.
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Št. 009616 Ob-8272
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3.Datum izbire: 5. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril navedenih v razpisnih pogojih ponud-
bena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, op-
cija ponudbe in garancija na izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalna operativa, d.d.,
Povšetova 8, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
kanalizacije po Levstikovi ulici.

7. Pogodbena vrednost:
30,383.634,30 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,797.503 SIT in 30,383.634,30 SIT.
11. 
12.  Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 41/97 in št. 43/97; izid v
Ur. l. RS, št. 67/97 in 9/98.

13.
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Št. 009616 Ob-8273
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3.Datum izbire: 5. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede razlog za zaklju-
ček postopka brez dodelitve naročila: na
podlagi meril navedenih v razpisnih pogo-
jih ponudbena cena, plačilni pogoji, rok
izvedbe, opcija ponudbe in garancija na
izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Prenova - Gradbenik, d.o.o.,
Stanežiče 39, Ljubljana - Šentvid.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
Mladinski ulici.

7. Pogodbena vrednost: 2,653.488,09
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,227.072 SIT in 2,653.488,09 SIT.
11. 
12.  Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 41/97 in št. 43/97; izid v
Ur. l. RS, št. 67/97 in 9/98.

13.
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana
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Št. 009616 Ob-8274
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3.Datum izbire: 5. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril navedenih v razpisnih pogojih ponud-
bena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, op-
cija ponudbe in garancija na izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Prenova - Gradbenik, d.o.o.,
Stanežiče 39, Ljubljana - Šentvid.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
ulici med Tržaško cesto in železniško
progo Ljubljana - Koper.

7. Pogodbena vrednost: 2,973.708,73
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,106.621,23 SIT in 2,973.708,73 SIT.
11. 
12.  Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 41/97 in št. 43/97; izid v
Ur. l. RS, št. 67/97 in 9/98.

13.
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Št. 009616 Ob-8275
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3.Datum izbire: 5. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede razlog za zaklju-
ček postopka brez dodelitve naročila: na
podlagi meril navedenih v razpisnih pogo-
jih ponudbena cena, plačilni pogoji, rok
izvedbe, opcija ponudbe in garancija na
izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Prenova - Gradbenik, d.o.o.,
Stanežiče 39, Ljubljana - Šentvid.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
Putrihovi ulici.

7. Pogodbena vrednost: 3,969.462 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,789.883,60 SIT in 3,969.462 SIT.
11. 
12.  Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 41/97 in št. 43/97; izid v
Ur. l. RS, št. 67/97 in 9/98.

13.
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Št. 009616 Ob-8276
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3.Datum izbire: 5. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril navedenih v razpisnih pogojih ponud-
bena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, op-
cija ponudbe in garancija na izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalne gradnje, d.o.o.,
cesta na Krko 7, Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
ulici pod Strahom.

7. Pogodbena vrednost: 2,186.392,30
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,337.061,76 SIT in 2,186.392,30 SIT.
11. 
12.  Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 41/97 in št. 43/97; izid v
Ur. l. RS, št. 67/97 in 9/98.

13.
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Ob-8280
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrs-

tvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 30. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference za tovrstna dela v zad-
njih treh letih, rok izvedbe, finančna in kre-
ditna usposobljenost, reference kadrov, od-
govornih za dobro izvedbo del, garancijski
rok za izvedena dela in vgrajene materiale in
ponujena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Zidarstvo Murtić, s.p., Piran.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška
in instalacijska dela v obstoječi učilnici
na Srednji kovinarski in prometni šoli.

Kraj izvedbe: Koper.
7. Pogodbena vrednost: 6,796.761 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,948.053 SIT, 6,796.761 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 68-69 z dne 9. 10. 1998.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-8281
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrs-

tvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 21. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference za tovrstna dela v zad-
njih treh letih, rok izvedbe, finančna uspo-
sobljenost, reference kadrov, odgovornih
za dobro izvedbo del, garancijski rok za
izvedena dela in vgrajene materiale in
ponudbena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Granit, d.d., Slovenska Bi-
strica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška
in instalacijska dela v pritlični etaži Sred-
nje ekonomske šole.

Kraj izvedbe: Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 10,935.336

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,607.303 SIT, 11,054.157 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 1530/11-98/7 Ob-8282
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Voj-

nik, Keršova 1, 3212 Vojnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 30. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, ponudbena cena in
druga merila po razpisu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Remont Celje, Oblakova 32,
Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sprememba namem-
bnosti pritličja obstoječega objekta v
knjižnico.

7. Pogodbena vrednost: 21,484.651,35
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,132.018 SIT, 21,484.651 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998, Ob-6921.

Občina Vojnik

Št. 198-1850-56 Ob-8307

1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-
čina Maribor, za katero vodi investicijo Ko-
munalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe Maribor, Slovenska 40, Mari-
bor, tel. 220-1413, faks 226-551.

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

3. Datum izbire: 5. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, cena, ustrezna meha-
nizacija, proste kapacitete in izvedba del v
razp. roku.
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ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-8330
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavljamo

preklic sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma sedež naročnika: JP Ko-

munala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2,
8000 Novo mesto, kont. oseba Anton Toma-
žin, tel. 068/323-596, faks 068/323-816.

2. Predmet preklica je sklep o izbiri na-
jugodnejšega ponudnika za fizično varova-
nje premoženja in dežurstvo za JP Komuna-
la Novo mesto, d.o.o., ter kontrola vodoo-
skrbe na Podbevškovi ulici 12 v Novem me-
stu, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
76 z dne 6. 11. 1998, Ob-7870.

3. Razlog za preklic je vložitev zahtevka
za revizijo enega od ponudnikov, zoper
sklep naročnika št. 60-2540/98 z dne
29. 10. 1998.

JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 4561/98 Ob-8173
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Go-

renjska, javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije, d.d., Bleiweisova c. 6, 4000
Kranj, faks 064/211-362, tel. 064/28-30.

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

3. Datum izbire: 2. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire); v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede razlog za zaklju-
ček postopka brez dodelitve naročila: na-
jugodnejši ponudnik je izbran na podlagi
vrednotenja prispelih ponudb po merilih,
navedenih v razpisni dokumentaciji, in si-

cer: ponudbena cena 60%, rok izdelave
20%, reference 20%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Studio Tržič, d.o.o., Predil-
niška cesta 8, 4290 Tržič.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stori-
tev – izdelava PGD, PZR in PZI za uprav-
no stavbo Elektra Gorenjske, d.d.

7. Pogodbena vrednost: 17,980.001 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7 ponudb,

od tega 2 nepopolni.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,429.500 SIT, 16,200.000 SIT.
11., 12.

Elektro Gorenjska,
javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Kranj

Št. 617-2791-4 Ob-8174
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ugodne reference, kadrovska za-
sedba in kompleksnost ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iusing, d.o.o., Trstenjakova
ul. 5, Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dopol-
nitev, kompletiranje in nostrificiranje in-
vesticijske dokumentacije in idejnega
projekta za rekonstrukcijo minoritske
cerkve na Ptuju.

7. Pogodbena vrednost: 5,490.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,490.000 SIT, 4,993.998 SIT.
11., 12.

Mestna občina Ptuj

Ob-8203
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jo-

žef Stefan”, Jamova 39, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena (naročnik ni dolžan

oddati naročila ponudniku, ki ponudi najniž-
jo ceno),

– razmerja med ponujenimi premijami in
zavarovalnimi vsotami,

– bonus na plačano letno premijo naroč-
nika,

– reference ponudnika,
– druge posebne ugodnosti, ki jih nudi

ponudnik naročniku.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav, d.d.,
OE Ljubljana, Miklošičeva 19, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pre-
moženjska in osebna zavarovanja Insti-
tuta “Jožef Stefan”.

7. Pogodbena vrednost: 10,538.199 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 15,823.331 SIT, 10,538.199 SIT.

11., 12.
Institut “Jožef Stefan” Ljubljana

Št. 009616 Ob-8258
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 brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril, navedenih v razpisnih pogojih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ljubljanski geodetski biro,
d.d., Cankarjeva 1/4, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje geodetskih del za potrebe katastra
JP VO-KA.

7. Pogodbena vrednost: 932.800
SIT/enoto.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

1,306.100 SIT/enoto, 932.800 SIT/enoto.
11., 12.

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

Ljubljana

Št. 009618 Ob-8259
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: 3. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril, navedenih v razpisnih pogojih (po-
nudbena cena, opcija ponudbe in roka iz-
vedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o., Slo-
venčeva 95, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pre-
prečitev vdiranja rečne vode Ljubljani-
ce v kanalizacijski sistem.

7. Pogodbena vrednost: 3,834.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,025.200 SIT, 3,834.000 SIT.
11. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. l. RS, št. 41/97, izid v Ur.
l. RS, št. 67/97.

12.
Javno podjetje

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

Št. 009618 Ob-8260
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Protech, d.d., Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja tranzitnega
vodovodnega cevovoda DN 500 mm in
DN 125 mm po delu Kamniške in Vinar-
ske ulice v Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 61,979.976
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 114,677.151,20 SIT, 58,493.445 SIT.
11.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 3. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril, navedenih v razpisnih pogojih (ponud-
bena cena, opcija ponudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o., Slo-
venčeva 95, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: meril-
na mesta na ČN Dobrova, Horjul, Ig, Ma-
tena, Škofljica, Polhov Gradec.

7. Pogodbena vrednost: 1,597.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,704.000 SIT, 1,597.500 SIT.
11. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. l. RS, št. 41/97, izid v Ur.
l. RS, št. 67/97.

12.
Javno podjetje

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

Št. 009618 Ob-8261
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: 3. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril, navedenih v razpisnih pogojih (po-
nudbena cena, opcija ponudbe in roka iz-
vedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o., Slo-
venčeva 95, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cija vodovoda in kanalizacije po Rimski
in Emonski cesti do Zoisove ceste ter
severnem delu Snežniške ulice.

7. Pogodbena vrednost: 3,973.515 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,387.373 SIT, 3,973.515 SIT.
11. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. l. RS, št. 41/97, izid v Ur.
l. RS, št. 67/97.

12.
Javno podjetje

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

Ob-8277
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrs-

tvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 21. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference za tovrstna dela v zad-
njih treh letih, rok izvedbe, finančna uspo-
sobljenost, reference kadrov, odgovornih
za dobro izvedbo del, garancijski rok za
opremo in vgrajene materiale in ponudbena
cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: LIK Atlas, d.o.o., Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va in montaža opreme za specialne učil-
nice v Srednji ekonomski šoli.

Kraj izvedbe: Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 7,553.582 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,336.950,25 SIT, 7,553.582 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 65 z dne
25. 9. 1998.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-8278
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrs-

tvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 30. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, rok izvedbe, finančna
usposobljenost, kadri, cena, atesti in artikli.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Erby, d.o.o., Piran.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dobava
in montaža opreme za frizersko učilnico
na Srednji kovinarski in prometni šoli.

Kraj izvedbe: Koper.
7. Pogodbena vrednost: 6,239.691,30

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,398.121 SIT, 6,228.006 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 69, z dne 9.
10. 1998.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-8279

1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrs-
tvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 28. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference za tovrstna dela v zad-
njih treh letih, rok izvedbe, finančna in kre-
ditna usposobljenost, reference kadrov, od-
govornih za dobro izvedbo del, garancijski
rok za izvedena dela in vgrajene materiale in
ponujena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Novoplesk, z.o.o., Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obrt-
niška dela – menjava tlaka v telovadnici
Šolskega centra Kamnik.

Kraj izvedbe: Kamnik.
7. Pogodbena vrednost: 6,756.645,50

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,453.429 SIT, 6,694.073 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 65 z dne
25. 9. 1998.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 90335-9/1998-5 Ob-8310
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. 
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: ponudbo je
predložil en ponudnik.

5. 
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: do-

deljenih del ni. Predmet javnega naročila
so bile storitve in sicer: fotogrametrični
zajem podatkov v register stavb ter
spojitev s podatki terenske identifika-
cije.

7., 8. 
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. 
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Št. 90425-22/1998-6 Ob-8338

1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 2. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila:

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (Ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: naloga 3.1.: Monolit d.o.o.,
Letališka 17/II, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdr-
ževanje registra zemljepisnih imen
(REZI) iz temeljnih topografskih načrtov
v merilu 1:5.000, 1:10.000.

7. Pogodbena vrednost: naloga 3.1.:
7,614.000 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
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bo posegej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): podizvajalci bodo sodelovali samo
pri izvedbi naslednjih nalog in sicer: ni podi-
zvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: naloga 3.1.: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: naloga 3.1.: najnižja 7,614.000 SIT,
najvišja 8,200.000 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.

12., 13.
Geodetska uprava

Republike Slovenije

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 404-08-365/98 Ob-8169
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po
55. členu zakona o javnih naročilih: stro-
kovna komisija za izvedbo javnega naroči-
la, ki je bila imenovana s sklepom o pri-
četku oddaje javnega naročila št. 404-
08-365/98 z dne 26. 10. 1998, je na
podlagi analize prejete dokumentacije
ugotovila, da je ponudnik edini pooblaš-
čeni center za vzdrževanje računalniške
in merilne opreme proizvajalca Hewlett
Packard v Republiki Sloveniji in razpolaga
z zahtevno tehnično opremo, ustreznimi
strokovnimi kadri.

3. Datum izbire: št. sklepa o oddaji jav-
nega naročila 404-08-365/98 z dne 3. 11.
1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– strokovno in kvalitetno vzdrževanje –
pooblaščeni servis,

– kratki roki izvedbe vzdrževanja,
– zagotavljanje rezervnih delov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Hermes Plus, d.d., Raču-
nalniški in merilni sistemi, Šlandrova 2,
1231 Ljubljana-Črnuče.

6. (a) Kraj dobave: MORS – Uprava za
logistiko, Tehnični zavod – Centralno teh-
nično skladišče, Vojašnica FRS, Leskoško-
va 7, 1260 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniška in merilna
oprema proizvajalca Hewlett Packard.

7. Pogodbena vrednost: 469.452 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ponudnik je edini
pooblaščeni center za vzdrževanje raču-
nalniške in merilne opreme proizvajalca
Hewlett Packard v Republiki Sloveniji.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko

Št. 194/98 Ob-8191
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za
zootehniko, Groblje 3, Domžale.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih:

– edini proizvajalec tovrstne opreme v
Evropi je Becton Dickinson International,
Nemčija,

– oprema je rabljena, obnovljena in pro-
gramsko prilagojena izključno za potrebe
naročnika.

3. Datum izbire: 5. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini proizvajalec,oprema prila-
gojena potrebam naročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Becton Dickinson Interna-
tional, Tullstr. 8–12, D-69 126 Heidelberg;
generalni zastopnik v Sloveniji: Kemomed,
d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj.

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

trebno dobaviti: pretočni citometer s pro-
gramsko opremo.

7. Pogodbena vrednost: 7,600.000 SIT.
8., 9., 10., 11.

Biotehniška fakulteta

Št. 6151/1182/15499 Ob-8228

1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 54. čle-
nu zakona o javnih naročilih: javno naročilo
se odda pooblaščenemu zastopniku proiz-
vajalca “PYLE”, tuji firmi “PGS”, ker je edini
od znanega končnega števila ponudnikov
za dobavo rezervnih delov za “rod control” v
sistemu CP (Rod Control and Position) na
podlagi zahtevanih predpisov.

3. Datum izbire: 10. november 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kvaliteta in cene rezervnih delov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Power Generation Services
Division, Energy & Process Corporation – a
Ferguson Subsidiary, 2146-B Flintstone Dri-
ve Tucker, Georgia 30084, U.S.A.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: rezervni deli za kontro-
lne palice.

7. Pogodbena vrednost: 8,874.272 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,874.272 SIT.
11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 404-08-410/98-1587 Ob-8291
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: strokovna ko-
misija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom o pričetku oddaje jav-
nega naročila št. 404-08-410/98 z dne 4.
11. 1998, je na podlagi prejete dokumen-
tacije ugotovila, da je dobavitelj edini na

domačem trgu usposobljen za nabavo oro-
dij Unior. Na podlagi te ugotovitve se je
strokovna komisija odločila, da odda zadev-
no javno naročilo po 3. točki prvega odstav-
ka 55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: izbira je bila izvedena s
sklepom o oddaji javnega naročila št. 404-
08-410/98 z dne 11. 11. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): kvaliteta in cena orodij.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Unior, d.d., Zreče, Kovaška
ul. 10, 3214 Zreče.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za obram-
bo Republike Slovenije, Centralno tehnično
skladišče Tehnični zavod, Leskošova ul. 6,
Vojašnica Franc-Rozman Stane, 1000 Ljub-
ljana, Moste-Polje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ročno orodje iz proizvod-
nega programa Unior.

7. Pogodbena vrednost: 19,819.371,20
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko

Ob-8304
1. Naročnik, poštni naslov: Informatika,

d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 3. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): konkurenčnost cen, zanesljivost do-
bave, ustrezni tehniški in ekonomski pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cetis, d.d., Celje, LaMil,
d.o.o., Kočevje.

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

trebno dobaviti: predtiskani obrazci po
vzorcu.

7. Pogodbena vrednost: 25,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: obe pravočasno prispeli ponudbi sta
enaki.

11.
12. Številka objave v Uradnem listu RS:

Ur. l. RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998.
Informatika, d.d., Maribor

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 404-08-336/98-1 Ob-8168
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
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2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: izvedbo
javnega naročila je potrebno nujno izvršiti,
za kar je usposobljen en ponudnik, kar do-
kazuje s sporazumom.

3. Datum izbire: 6. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo se odda ponudni-
ku, ki je predložil primerno ponudbo in je
edini sposoben ponuditi izvedbo popravila
motorja za helikopter Bell.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: HELI AIR CENTER, d.o.o.,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
vedba popravila motorja za helikopter
Bell.

7. Pogodbena vrednost: 17,999.734
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 400-05-10/98 Ob-8192
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: Kemijski inštitut ima na področju
poznavanja odpadkov in njihovih
fizikalno-kemijskih procesov dolgoletne iz-
kušnje, saj se med drugim ukvarja tudi z
analizo vseh vrst odpadkov po evropskih
predpisih in je zato edini usposobljeni izva-
jalec za izvedbo predmetnega naročila.

3. Datum izbire: sklep o oddaji javnega
naročila št. 400-05-10/98 z dne 27. 10.
1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): naročnik je preveril glavne ele-
mente strukture cene ponudbene vrednosti
in ugotovil, da je ponudba realna in spre-
jemljiva glede na dejanske tržne cene.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kemijski inštitut, Hajdrihova
19, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-
ločitev emisij toplogrednih plinov pri rav-
nanju z odpadki, potencialov za njihovo
zmanjševanje in projekcij emisij toplo-
grednih plinov pri ravnanju z odpadki.

7. Pogodbena vrednost: 1,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,500.000 SIT.
11.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 404-08-286/98 Ob-8213
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija Ministrstvo za obrambo, Kardelje-
va ploščad 25, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po .3 točki
55. člena zakona o javnih naročilih: izvedbo
javnega naročila je potrebno nujno izvršiti,
za kar je usposobljen en ponudnik, kar do-
kazuje s potrdilom o pooblastilu.

Prednost pri izbiri je imel ponudnik, či-
gar ponudba je bila finančno najugodnejša
(glede na razmerje med stroški projekta in
učinki).

11.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Urad RS za mladino

Št. 90105-8/1998-1 Ob-8339
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: eksklu-
zivni izvajalec za izvedbo te vrste nalog - leta
1996 sta Geodetska uprava Republike Slo-
venije in Gradbeni inštitut ZRMK razvila ino-
vativno stabilizacijo točk z uvedbo sidranja
geodetske točke in uporabo polimernih mi-
kroarmiranih betonov.

3. Datum izbire: 13. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gradbeni inštitut ZRMK, Di-
mičeva 12, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: sa-
nacija trigonometrične točke II. reda in
njena prilagoditev za izvedbo permanet-
nih GPS opazovanj in vključitev v med-
narodno GPS mrežo.

7. Pogodbena vrednost: 8,500.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
Geodetska uprava

Republike Slovenije

3. Datum izbire: 9. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): javno naročilo se odda po-
nudniku, ki je predložil primerno ponudbo
in je edini sposoben dobaviti dele in izvr-
šiti popravilo delov za letala ZLIN, proizva-
jalca Moravan, Otrokovice, Češka Repub-
lika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Avtomerkur vozila, d.o.o.,
BTC - Šmartinska c. 152, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: na-
kup delov in popravilo (po specifikaciji).

7. Pogodbena vrednost: 3,990.206 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 23/98 Ob-8227
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Urad RS za mladino,
Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 4. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 29. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini, ki iz-
polnjuje pogoje za izvedbo javnega naročila
– organizacije in koordinacije projekta Mla-
dinske kartice v Sloveniji – in je edini spo-
soben uresničiti javno naročilo v obsegu, ki
ga želi naročnik.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: koncept razvoja in izvedbe pro-
jekta, kadrovska struktura, finančni načrt
projekta s finančnimi viri, reference ponud-
nika, delovni in tehnični pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zavod za razvoj mobilnosti
mladih SIMO, Gregorčičeva 3, 1000 Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: or-
ganizacija in koordinacija projekta Mla-
dinske kartice v Sloveniji, ki obsega:

– pripravo vsebinskega in tehnične-
ga razvoja mladinske kartice,

– vzpostavitev mreže prodajnih mest
na celotnem območju Slovenije ter za-
gotovitev enakih možnosti dostopa do
kartice vsem upravičencem,

– vzpostavitev mreže popustodajal-
cev ter sponzorjev,

– izdajanje vodnikov in biltenov ter
promocija kartice v medijih,

– vključitev v mednarodno organiza-
cijo za mladinsko kartico EURO<26 (Eu-
ropean Youth Card Association) in za-
gotovitev mednarodne veljavnosti slo-
venske mladinske kartice,

– urejanje podatkovne baze.
7. Pogodbena vrednost: 45,000.000

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: cena v javnem razpisu ni bila določena
kot merilo, ampak je bila upoštevana v okvi-
ru merila – finančni načrt projekta s finanč-
nimi viri. Finančni načrt projekta je moral
vsebovati prikaz stroškov vseh elementov
projekta, po posameznih fazah razvoja mla-
dinske kartice ter navedbo deleža lastnih
finančnih sredstev.

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Popravek

Javna naročila št. Ob-8080, Ob-8081 in
Ob-8082, ki so bila objavljena v Uradnem
listu RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998, pod
rubriko ZJN-02-B se spremene tako, da se
uvrstijo med javna naročila ZJN-05-B – Spo-
sobnost, kar je razvidno že iz teksta objave,
zato vsi roki ostanejo nespremenjeni.

Splošna bolnišnica Trbovlje
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Ob-8197
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Premogovnik Velenje, d.d., Parti-
zanska 78, 3320 Velenje, faks
063/862-887.

2. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje,
Partizanska 78, Velenje; fco skladišče NOP.

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

– hlodovina lesa listavcev in iglavcev,
količine in ostale zahteve so razvidne iz
razpisne dokumentacije,

– navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo za dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročilo po
skupinah:

A) hrast, akacija, jesen dolžine 2,5 m;
3,1 m; 3,7 m,

B) hrast, akacija, jesen dolžine 4 m,
C) hrast I. klase, dolžine od 2 do 4 m,
D) topolovina dolžine 2 m; 2,5 m; 4 m;

5 m,
E) okroglice smreke in jelke dolžine

2,5 m; 3 m; 4 m,
F) hlodovina smreke in jelke dolžine 4 m,
G) hlodovina smreke in jelke dolžine 4 m.
Dobavitelj mora ponuditi najmanj 300 m3

blaga po posamezni skupini.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

225,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost delov naročila, ki se

bodo oddajali posamično:
1. ocenjena vrednost skupine A

117,000.000 SIT,
2. ocenjena vrednost skupine B

9,000.000 SIT,
3. ocenjena vrednost skupine C

21,000.000 SIT,
4. ocenjena vrednost skupine D

5,000.000 SIT,
5. ocenjena vrednost skupine E

14,000.000 SIT,
6. ocenjena vrednost skupine F

19,000.000 SIT,
7.  ocenjena vrednost skupine G

70,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: februar

1999–februar 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: razpisno dokumentacijo
dobite v komercialni službi Premogovnika
Velenje, Rudarska 6, 3320 Velenje, pri Mo-
čilnik Borisu, med 7. in 10. uro, tel.
063/89-82-106, faks 063/862-887, po
enodnevni predhodni najavi po faksu in
predložitvi dokazila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 1. 12. 1998 do
10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): za razpi-
sno dokumentacijo je potrebno plačati
10.000 SIT na žiro račun št.
52800-601-23430, z oznako predmeta
plačila.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 10. 12. 1998 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: naveden pod točko 4.(a).

F) jajca v vrednosti 494.100 SIT,
G) kruh, pekovsko pecivo in mehko sve-

že pecivo v vrednosti 2,100.000 SIT,
H) mleko v vrednosti 1,620.000 SIT,
I) mlečni izdelki v vrednosti 3,300.300

SIT,
J) zmrznjena zelenjava v vrednosti

510.000 SIT.
(c)
3. Predvideni čas dobave: začetek 1. 1.

1999, zaključek 31. 12. 1999.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Lambrechtov dom, Šolska
4, 3210 Slovenske Konjice, tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 25. 11. 1998 do
15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT, na negotovinski način na ŽR:
50720-603-34004, ali v gotovini na blagaj-
ni na sedežu naročnika.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
7. 12. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Lambrechtov dom, Šolska
4, 3210 Slovenske Konjice, tajništvo.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 12. 1998 ob 13. uri, v Lambrechtovem
domu v Slovenskih Konjicah.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– zagotovitev pogojev iz 10. in 11. člena
navodil iz razpisne dokumentacije,

– zagotovitev dobave vseh artiklov po vr-
sti in količini iz skupine ali podskupine,

– ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti do 15. 12. 1998; merilo za
izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja
končna cena; dodatne informacije se lahko
zahtevajo na naslovu pod 1. točko.

10.
Lambrechtov dom Slovenske Konjice

Št. 01-70/1 Ob-8215
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom, Zobozdravstveno
varstvo Nova Gorica, Padlih borcev 13,
Šempeter pri Gorici, faks 065/32-115.

2. (a) Kraj dobave: Nova Gorica in ordi-
nacije, določene v razpisni dokumentaciji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: zobozdravstveni material
za ambulante in zobotehniko.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: najmanj 1 le-
to od sklenitve pogodbe.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Zdravstveni dom, Zoboz-
dravstveno varstvo Nova Gorica, Padlih bor-
cev 13, 5290 Šempeter pri Gorici.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 17. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v Premogovniku
Velenje, v sejni sobi gospodarskega sektor-
ja, Rudarska 6, Velenje, 11. 12. 1998 ob
10. uri.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje te dejavno-
sti vsa predpisana dovoljenja. Zahteve gle-
de finančno-poslovne in tehnične sposob-
nosti so razvidne iz razpisne dokumentacije.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): izpolnjeni formalni delovni
in tehnični pogoji ter ostali kriteriji, navedeni
v razpisni dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe. Za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 10% ponudbene vrednosti, z veljav-
nostjo do 28. 2. 1999.

Datum, do katerega ponudniki ne more-
jo umakniti ponudbe: 28. 2. 1999.

Druge informacije o naročilu: kontaktna
oseba naročnika je navedena pod točko
4.(a).

Vse informacije v zvezi s tem javnim raz-
pisom se sprejemajo do 1. 12. 1998, v
pisni obliki ali po faksu 063/862-887. Po-
seben sestanek s ponudniki naročnik ne
namerava organizirati. Ponudniki bodo ob-
veščeni o priznanju sposobnosti do 22. 1.
1999.

Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
(50. člen ZJN).

Predvideni datum zaključka dobave: fe-
bruar 2000.

10. Datum in številka objave namere: na-
mera o naročilu je bila objavljena v Ur. l. RS,
št. 56 z dne 7. 8. 1998.

Premogovnik Velenje, d.d.

Ob-8214

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Lambrechtov dom, Šolska 4, 3210
Slovenske Konjice, tel. in faks
063/755-720.

Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu ZNJ.

2. (a) Kraj dobave: Šolska 4, 3210 Slo-
venske Konjice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano:

A) sadje in zelenjava v vrednosti
2,800.000 SIT,

a1 jabolka v vrednosti 150.000 SIT,
a2 krompir v vrednosti 420.000 SIT,
B) meso in mesni izdelki v vrednosti

5,100.000 SIT,
C) perutnina in perutninski izdelki v vred-

nosti 1,820.000 SIT,
D) ribe in mehkužci v vrednosti 240.000

SIT,
E) splošno prehrambeno blago v vred-

nosti 5,800.000 SIT,
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kam je potrebno znesek nakazati): ponudni-
ki lahko prevzamejo razpisno dokumentaci-
jo za 5.000 SIT, s plačilom na blagajni ali na
ŽR št. 52000-603-31231.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 12. 1998 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom, Zoboz-
dravstveno varstvo Nova Gorica, Padlih bor-
cev 13, 5290 Šempeter pri Gorici.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 12. 1998 ob 12. uri.

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

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

9., 10.
Zdravstveni dom

Zobozdravstveno varstvo
Nova Gorica

Št. 172/98 Ob-8230
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Termoelektrarna Toplarna Ljublja-
na, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana,
telefaks 061/444-567.

2. (a) Kraj dobave: DDP Ljubljana, skla-
dišče – TE-TOL.

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

– črna metalurgija,
– elektro material I.,
– elektro material II.,
– elektro material III.,
– ležaji,
– tesnilna sredstva.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

71,000.000 SIT.
3.
4. (a) Polni naslov službe, od katere

se lahko zahteva dokumentacijo za ugo-
tavljanje sposobnosti: komercialno nabav-
ni sektor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 27. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena 5.000 SIT, ŽR TE-TOL
50103-601-16504.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 12. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JP Termoelektrarna Toplar-
na Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 12. 1998 ob 12. uri v sejni sobi TE-TOL.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji so opredeljeni v raz-
pisni dokumentaciji.

9., 10.
Termoelektrarna

Toplarna Ljubljana, d.o.o.

Št. 155/05 Ob-8288
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor, faks:
062/315-136.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

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

Zdravstveni potrošni material:
1.osteosintetski material in srčne

zaklopke,
2. očesne leče,
3. brizge angiomat.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
1. osteosintetski material in srčne za-

klopke v skupni vrednosti 7,637.000 SIT,
2. očesne leče v skupni vrednosti

19,353.000 SIT,
3. brizge angiomat v skupni vrednosti

2,510.000 SIT.
Vse skupaj: 29,500.000 SIT.
Ponudnik lahko ponudi vse ali le posa-

mezne vrste blaga.
Opomba: podroben seznam z opisom in

količinami blaga bo naročnik potencialnim
ponudnikom, na njihov poziv, brezplačno
dostavil po faksu oziroma po pošti.

3. Predvideni čas dobave: od 1. 1. 1999
do 31. 12. 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacija za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnica Maribor,
tajništvo investicijskega biroja, Ljubljanska
5, 2000 Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 12. 1998,
do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 2.000
SIT, negotovinsko, na račun št.
51800-603-33486.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 10. 12. 1998 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
tajništvo investicijskega biroja, Ljubljanska
5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 12. 1998, ob 10. uri, Splošna bolnišni-
ca Maribor, Ljubljanska ul. 5, Maribor, veli-
ka konferenčna dvorana v 16. etaži kirurške
stolpnice.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: en nosilec po-
sla.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. čl. ZJN):

a) status ponudnika (registracija oziroma
potrdilo da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti; dokazilo, da zoper ponudnika ni
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije); do-
voljenje za opravljanje prometa z medicin-
skimi pripomočki (pridobitev lahko v teku),

b) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo,

c) poravnane fiskalne obveznosti (davki
in prispevki),

č) finančni boniteti ponudnika,
d) reference (v zadnjih 3 letih vsaj 1 leto

oskrbovanja 3 javnih zavodov s področja
zdravstva); certifikati,

e) 60 dnevni plačilni rok,
f) dobavni pogoji:
– zagotavljanje letnih količin blaga,

– odzivni čas 7 dni,
– dostava blaga fco naročnik razloženo,
g) dostava cenikov vsake štiri mesece,
h) garancije oziroma izjave,
– za resnost ponudbe v višini 200.000

SIT,
– izjava banke o pridobitvi garancijo za

dobro izvedbo v višini 10% pogodbene.
Morebitne druge informacije o naročilu:
a) naročnik bo priznal sposobnost dve-

ma ponudnikoma z najnižjo ponudbeno
vrednostjo,

b) naročnik bo vse, ki jim bo priznal spo-
sobnost vsake 4 mesece pozval, da mu
dostavijo ponudbe.

Naročnik bo izmed ponudnikov v nefor-
malnem postopku izbral izvajalca bo ob zah-
tevani enaki kakovosti blaga ponudil najniž-
jo ceno (merilo).

b) razpis je ponovljen.
Prvi neuspeli razpis je bil objavljen v Ur.

l. RS, št. 60/98, dne 28. 8. 1998 in to:
– osteosintetski material pod Ob-6045,
– očesne leče pod Ob-6042
– brizge angiomat pod Ob-6047,
– srčne zaklopke pod Ob-6043.
10., 11.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 01-18/7-98 Ob-8289
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ekonomska fakulteta Univerza v Ljub-
ljani, Kardeljeva ploščad 17, 1001 Ljublja-
na, 061/18-92-698.

2. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 17.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sklop A – dodiplomski
študij Ljubljana:

1 osebni računalnik z vsaj naslednjo
konfiguracijo:

Matična plošča Pentium II, Procesor In-
tel Pentium II 300 Mhz, 64 MB pomnilnika,
Trdi disk zmogljivosti vsaj 6,5 GB, Grafična
kartica 4 MB AGP, Disketna enota 3,5 pal-
ca, Monitor Sony 15', Mrežna kartica 3COM
UTP, Zvočna kartica 16 bit, CD-ROM enota
32x, Ohišje mini ali midi tower, SLO tipkov-
nica in miška s podlogo, zvočniki;

2 osebna računalnika z vsaj nasled-
njo konfiguracijo:

Matična plošča Pentium II, Procesor In-
tel Pentium II 300 Mhz, 128 MB pomnilni-
ka, Trdi disk zmogljivosti vsaj 8,4 GB, Gra-
fična kartica 4 MB AGP, Disketna enota 3,5
palca, Monitor Sony 17', Mrežna kartica
3COM UTP, CD-ROM enota 32x, Ohišje
mini ali midi tower, SLO tipkovnica in miška
s podlogo;

7 osebnih računalnikov z vsaj nasled-
njo konfiguracijo:

Matična plošča Pentium II, Procesor In-
tel Pentium II 300 Mhz, 64 MB pomnilnika,
Trdi disk zmogljivosti vsaj 3,2 GB, Grafična
kartica 4 MB AGP, Disketna enota 3,5 pal-
ca, Monitor Sony 15', Mrežna kartica 3COM
UTP, CD-ROM enota 32x, Ohišje mini ali
midi tower, SLO tipkovnica in miška s pod-
logo;

1 osebni računalnik z vsaj naslednjo
konfiguracijo:

Matična plošča Pentium II, Procesor In-
tel Pentium II 300 Mhz, 64 MB pomnilnika,
Trdi disk zmogljivosti vsaj 3,2 GB, Grafična
kartica 4 MB AGP, Disketna enota 3,5 pal-
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ca, Mrežna kartica, 3COM UTP, CD-ROM
enota 32x, Ohišje mini ali midi tower, SLO
tipkovnica in miška s podlogo;

13 osebnih računalnikov z vsaj na-
slednjo konfiguracijo:

Matična plošča Celeron, Procesor Intel
Celeron 300A, 64 MB pomnilnika, Trdi disk
zmogljivosti vsaj 3,2 GB, Grafična kartica 4
MB AGP, Disketna enota 3,5 palca, Moni-
tor Sony 15', Mrežna kartica 3COM UTP,
CD-ROM enota 32x, Ohišje mini ali midi
tower, SLO tipkovnica in miška s podlogo;

Sklop B – MBA rezidenčni študij Ra-
dovljica:

13 osebnih računalnikov z vsaj na-
slednjo konfiguracijo:

Matična plošča Celeron, Procesor Intel
Celeron 300A, 64 MB pomnilnika, Trdi disk
zmogljivosti vsaj 3,2 GB, Grafična kartica 4
MB AGP, Disketna enota 3,5 palca, Moni-
tor Classic 15', Mrežna kartica 3COM UTP,
Ohišje mini ali midi tower, SLO tipkovnica in
miška s podlogo,

2 osebna računalnika z vsaj nasled-
njo konfiguracijo:

Matična plošča Celeron, Procesor Intel
Celeron 300A, 64 MB pomnilnika, Trdi disk
zmogljivosti vsaj 3,2 GB, Grafična kartica 4
MB AGP, Disketna enota 3,5 palca, Moni-
tor Classic 15', Mrežna kartica 3COM UTP,
CD-ROM enota 32x, Ohišje mini ali midi
tower, SLO tipkovnica in miška s podlogo,

1 osebni računalnik z vsaj naslednjo
konfiguracijo:

Matična plošča Pentium II, Procesor In-
tel Pentium II 450 Mhz, 128 MB pomnilni-
ka, Trdi disk Ultra Wide SCSI 9,0 GB, Gra-
fična kartica 4 MB AGP, Disketna enota 3,5
palca, Monitor Classic 15', Mrežna kartica
3COM UTP, CD-ROM enota 32x, Ohišje
mini ali midi tower, SLO tipkovnica in miška
s podlogo, RCD 4x,

1 osebni računalnik z vsaj naslednjo
konfiguracijo:

Matična plošča Celeron, Procesor Intel
Celeron 300A, 64 MB pomnilnika, Trdi disk
zmogljivosti vsaj 3,2 GB, Grafična kartica 4
MB AGP, Disketna enota 3,5 palca, Monitor
Classic 15', Mrežna kartica 3COM UTP, Ohiš-
je mini ali midi tower, SLO tipkovnica in miška
s podlogo, modem Sportster 56.600 int.

2 kosa (modula),
pomnilnik 16MB 72 pin s pariteto;
Sklop C – tiskalniki:
9 tiskalnikov HP LaserJet 1100,
1 tiskalnik Epson LQ-870+,
2 tiskalnika HP DeskJet 895Cxi,
1 tiskalnik HP LaserJet 6P,
1 tiskalnik HP LaserJet 6MP

Postscript;
Sklop D – druga oprema:
1 Backup unit 10/20 GB + 20 kaset,
1 CD-R s 4x hitrostjo zapisovanja,
2 CD-ROM enoti CD-Rom Sony CDU

711 32x,
1 COMPEX hub 16UTP/1BNC/AUI,
1 digitalni fotoaparat (lahko cenejši),
2 kosa ISDN modem DIVA Pro 2.0,
2 kosa monitor Sony 17",
2 kosa disk 9 GB 7200 obratov/min,
1 kos trdi disk zmogljivosti vsaj 3,2

GB,
2 brezžični miški,
1 kos podajalnik papirja za Epson

LQ-870+ za 50 listov,

5 kosov (modulov) pomnilnik 16 MB
72 pin s pariteto,

2 kosa (modula) pomnilnik 16 MB
72 pin EDO,

2 kosa (modula) pomnilnik 32 MB
72 pin EDO,

1 kos tiskalnik HP LaserJet 6L,
1 kos modem Sportster 56.600 ext.
Vse komponente v sklopih A, B, C in D

morajo biti prilagojene za delo z operacijski-
mi sistemi Windows 95, Windows 98 in Win-
dows NT4.0.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
9,600.000 SIT, in sicer:

– sklop A – 4,400.000 SIT,
– sklop B – 2,600.000 SIT,
– sklop C – 1,100.000 SIT,
– sklop D – 1,500.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 31. 12.

1998.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Ekonomska fakulteta Uni-
verze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17,
1001 Ljubljana – tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 4. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 3.000
SIT, gotovinsko na blagajni fakultete oziro-
ma negotovinsko na žiro račun št.
50105-603-40269.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 12. 1998 do 11.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Univerza v Ljubljani, Eko-
nomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17,
1001 Ljubljana – tajništvo.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 12. 1998 ob 9. uri v sejni sobi deka-
nata, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fa-
kulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1001 Ljub-
ljana.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): določeni v razpisni dokumentaci-
ji.

9., 10.
Univerza v Ljubljani

Ekonomska fakulteta

Št. 01/98 Ob-8290
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Semedela, Nova ul. 2/b, 6000
Koper, tel./faks 066/284-704.

2. (a) Kraj dobave: enote Vrtca, navede-
ne v razpisni dokumentaciji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: februar
1999–februar 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotav-
ljanje sposobnosti: Vrtec Semedela, No-
va ul. 2/b, 6000 Koper, tel.
066/282-545, kadrovsko-pravni referat,
kont. oseba Milan Vuga, po predhodni na-
javi in predložitvi dokazila o plačilu razpi-
sne dokumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): 5.000 SIT, ne-
gotovinsko na ŽR 51400-603-30715.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 17. 12. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Vrtec Semedela, Nova
ul. 2/b, 6000 Koper, z označbo “Ne odpi-
raj – javni razpis” in navedbo skupine ozi-
roma podskupine živil in številke objave
javnega razpisa. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja. Nepravočasnih
oziroma nepravilno izpolnjenih vlog komisi-
ja ne bo obravnavala in bodo vrnjene prija-
viteljem.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 12. 1998 ob 12. uri Vrtec Semedela,
Nova ul. 2/b, 6000 Koper (večnamenski
prostor).

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): kakovost ponujenega blaga (za-
želena biološko pridelana živila), odzivni čas,
konkurenčnost cen ter drugi pogoji oziroma
merila iz razpisne dokumentacije.

9., 10.
Vrtec Semedela, Koper

Št. 01/98 Ob-8305
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Semedela, Nova ul. 2/b, Ko-
per, tel./faks 066/284-704.

2. (a) Kraj dobave: enote Vrtca, navede-
ne v razpisni dokumentaciji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:  živila in material za pre-
hrano.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: februar
1999–februar 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Vrtec Semedela, Nova ul.
2/b, Koper, tel. 066/282-545; kadrov-
sko-pravni referat, kont. oseba Milan Vuga,
po predhodni najavi in predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 10. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): 5.000 SIT, ne-
gotovinsko na ŽR 51400-603-30715.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 17. 12. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Vrtec Semedela, Nova
ul. 2/b, Koper, z označbo “Ne odpiraj –
javni razpis” in navedbo skupine oziroma
podskupine živil in številke objave javnega
razpisa. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja. Nepravočasnih oziroma
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nepravilno izpolnjenih vlog komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 12. 1998 ob 12. uri Vrtec Semedela,
Nova ul. 2/b, Koper (večnamenski prostor).

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): kakovost ponujenega blaga (za-
želena biološko pridelana živila), odzivni čas,
konkurenčnost cen ter drugi pogoji oziroma
merila iz razpisne dokumentacije.

9., 10.
Vrtec Semedela, Koper

Zbiranje ponudb

Št. 1181/15426 Ob-8303
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 54. čle-
nu zakona o javnih naročilih: javno naročilo
se odda proizvajalcu rezervnih delov, firmi
“CPE”, ker je edini od znanega končnega
števila ponudnikov za dobavo rezervnih de-
lov za kompresor zraka type XLE-2 L 7 NL v
sistemu IA od originalnega proizvajalca “In-
gressol-Rand-a” na podlagi zahtevanih pred-
pisov.

3. Datum izbire: 9. november 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kvaliteta in cene rezervnih delov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Compressor Products Engi-
neering, Franz Prendingerstr. 18/5/19, A-
2540 Bad Vöslau.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: rezervni deli za kompre-
sor zraka.

7. Pogodbena vrednost: 20,850.314,10
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,858.671,10 SIT, 20,850.314,10
SIT.

11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Javni razpisi

Št. 731-1/98 Ob-8343

Obvestilo o porabi sredstev

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana in Zavod Re-
publike Slovenije za zaposlovanje, Glinška

12, Ljubljana sta v Uradnem listu RS, št. 50
z dne 10. 7. 1998; Ob-4487 objavili javni
razpis za izbor programov, izvajalcev pro-
gramov in projektov zaposlovanja za obdob-
je 1998/99.

Rok za oddajo vlog je bil vsak prvi petek
v mesecu do porabe sredstev. Ker so bila
razpisana sredstva porabljena, se razpis za-
ključi z 5. 11. 1998.

Vse vloge, ki so prispele na naslov Zavo-
da Republike Slovenije za zaposlovanje po
5. 11. 1998, bodo neodprte vrnjene nazaj
vlagateljem.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Ob-8161
Na podlagi 81., 82., 90. in 92. člena

stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št.
18/91, 19/91, 21/94 in 23/96), pravilni-
ka o porabi sredstev Stanovanjskega skla-
da Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/92)
in pravilnika o posebnih pogojih delovanja
neprofitnih stanovanjskih organizacij (Ur. l.
RS, št. 64/93), Stanovanjski sklad Republi-
ke Slovenije po sklepu upravnega odbora z
dne 4. 11. 1998 objavlja razpis (imenovani
petindvajseti) za

dolgoročna stanovanjska posojila
Stanovanjskega sklada Republike

Slovenije za neprofitne stanovanjske
organizacije

I. Splošna določila
Razpis posojil Stanovanjskega sklada

Republike Slovenije je namenjen pravnim
osebam s sedežem na območju Republike
Slovenije, ki:

1. so vpisane v register neprofitnih sta-
novanjskih organizacij pri Ministrstvu za oko-
lje in prostor,

2. pridobivajo neprofitna najemna stano-
vanja s prenovo, rekonstrukcijo, nakupom
ali gradnjo,

3. bodo pridobljena stanovanja oddale v
najem po pravilniku o oddajanju neprofitnih
stanovanj v najem (Ur. l. RS, št. 26/95 in št.
31/97).

II. Razpisni pogoji
Na tem razpisu lahko sodelujejo le tiste

pravne osebe, ki poleg pogojev iz tč. I. tega
razpisa izpolnjujejo še naslednje pogoje:

1. pridobivajo neprofitna najemna stano-
vanja na območju Republike Slovenije,

2. imajo pravnomočno gradbeno ali
enotno dovoljenje za gradnjo, prenovo ali
rekonstrukcijo stanovanj ali stanovanjske hi-
še ali imajo sklenjeno pogodbo ali predpo-
godbo za nakup stanovanj,

3. z investicijskim programom in bilanč-
nimi podatki za pokritje potrebne lastne ude-
ležbe za izvedbo projekta izkazujejo prese-
žek trajnega kapitala nad materialnimi in ne-
materialnimi naložbami,

4. z investicijskim programom lahko do-
kažejo, da stroški gradnje (gradbena, obrt-
niška in instalacijska dela) ne presegajo
115.000 SIT na kvadratni meter površine
stanovanj. Višji stroški so dopustni samo v
obsegu, ki je potreben za zmanjševanje
stroškov ogrevanja in vzdrževanja stavbe.
Tak varčevalni del investicije mora biti pose-
bej dokazan v investicijskem programu,

5. površina stanovanj brez pomožnih sta-
novanjskih prostorov, kot jih določa 2. člen

stanovanjskega zakona ne presega 80 kva-
dratnih metrov na enoto v večstanovanjskih
hišah in 120 kvadratnih metrov pri indivi-
dualnih hišah,

6. vsi udeleženci v projektu morajo imeti
poravnane vse zapadle obveznosti do Sta-
novanjskega sklada Republike Slovenije.

III. Razpisana vsota in posojilni pogoji
Višina sredstev za posojila po tem razpi-

su je 2.000,000.000 SIT, s tem da bo po-
raba vseh odobrenih posojil v letu 1999
omejena na 1.000,000.000 SIT in v letu
2000 na 1.000,000.000 SIT.

Višina posojila, ki ga lahko dobi upravi-
čenec po tem razpisu, je odvisna od vrste
zavarovanja posojila, in je

1. največ 60% stroškov gradnje kot so
določeni v II.4. točki tega razpisa, kadar je
odobreno posojilo zavarovano z jamstvom
občine, bančno garancijo ali vplačilom za-
varovalne premije zavarovalnici;

2. največ 40% stroškov gradnje kot so
določeni v II.4. točki tega razpisa, kadar je
odobreno posojilo zavarovano z zastavo ne-
premičnine v obliki notarskega zapisa in us-
treznim vpisom prve zastavne pravice v zem-
ljiško knjigo ali register zastavnih pravic na
nepremičninah. Za zavarovanje odobrene-
ga posojila kot ustrezna šteje nepremičnina
prosta vseh bremen v lasti posojilojemalca
ali drugega zastavnega dolžnika, vredna naj-
manj dvakrat toliko kot odobreno posojilo,
pri čemer se kot vrednost upošteva pogod-
bena vrednost, če je bil promet z zastavlje-
no nepremičnino izvršen v letu 1998 ali poz-
neje, za ostale nepremičnine pa vrednost,
ki jo določi sodno zapriseženi cenilec grad-
bene stroke.

Zasedena najemna stanovanja in zase-
dene najemne stanovanjske hiše ne štejejo
za ustrezno nepremičnino, na kateri se vpi-
še Stanovanjski sklad Republike Slovenije
kot prvi zastavni upnik.

Posojilojemalec mora zastavljeno nepre-
mičnino zavarovati za tržno vrednost za vse
običajne rizike in zavarovalno polico vinkuli-
rati v korist Stanovanjskega sklada Republi-
ke Slovenije.

Obrestna mera za odobreno posojilo je
2,75% letno in se obračunava na stanje glav-
nice. Glavnica se revalorizira skladno s pred-
pisi za ohranjanje realne vrednosti posojila.

Odplačilna doba za odobrena posojila je
največ 25 let od pričetka črpanja.

Stroške priprave in sklenitve posojilne
pogodbe v obliki notarskega zapisa ter
stroške zavarovanja posojila plača posojilo-
jemalec pred nakazilom prvega obroka po-
sojil.

IV. Črpanje in odplačevanje posojila
1. Posojilna pogodba mora biti sklenje-

na praviloma v 30 dneh po prejemu sklepa
o odobritvi posojila, sicer se šteje, da je
prosilec odstopil od vloge za ta razpis.

2. Dinamika črpanja odobrenega posoji-
la je opredeljena v posojilni pogodbi v odvi-
snosti od predvidene dinamike izvedbe kre-
ditirane investicije in razpisanih sredstev.

Črpanje odobrenega posojila je doku-
mentarno. Pogoj za črpanje je predhodna
poraba sorazmernega deleža sredstev, ki jih
zagotavlja občina ali posojilojemalec sam.

Če posojilojemalec zamuja s črpanjem
odobrenega posojila glede na pogodbene
roke za več kot tri mesece, se šteje, da je
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odstopil od koriščenja neizkoriščenega de-
la odobrenega posojila.

3. Posojilo se odplačuje v mesečnih
anuitetah. Prva anuiteta zapade v plačilo tri
mesece po črpanju zadnjega obroka, ven-
dar najkasneje 24 mesecev po začetku čr-
panja posojila, zadnja pa najkasneje 25 let
po začetku črpanja.

V. Kriteriji za dodelitev posojila
Višina odobrenega posojila posamezne-

mu prosilcu je ob upoštevanju pogojev iz III.
točke tega razpisa in števila vseh prosilcev
odvisna tudi od ocene predloženega pro-
jekta po naslednjih merilih:

1. lokacijskih,
2. funkcionalnih,
3. ekološko energetskih,
4. gradbeno tehnoloških in
5. arhitekturnih merilih.
Ob upoštevanju gornjih meril imajo pred-

nost oziroma jim bo dodeljeno višje posojilo
tisti prosilci, ki jim:

1. občina v celoti ali delno neodplačno
prenese v last komunalno opremljeno stavb-
no zemljišče ali izpraznjeno stavbo za pre-
novo,

2. občina omogoči oprostitev plačila dav-
kov in taks, ki so izvirni prihodek občine.

Določanje prioritete poteka po večkrite-
rijskem modelu (drevo kriterijev) ocenjeva-
nja vlog, ki ga sprejme upravni odbor.

VI. Natečajni postopek
Pravne osebe, ki želijo pridobiti posojilo

po razpisnih pogojih, lahko oddajo vloge od
15. januarja do 30. junija 1999 s priporo-
čeno pošiljko ali osebno na naslov Stano-
vanjski sklad Republike Slovenije, Ljublja-
na, Poljanska cesta 31. Vloge lahko oddajo
prosilci samo na posebnem obrazcu, ki ga
lahko kupijo na navedenem naslovu od 4.
januarja 1999 dalje.

Vse v vlogi zahtevane priloge morajo biti
ob vložitvi vloge predložene v originalu, ki
ga Stanovanjski sklad Republike Slovenije
po potrebi zadrži in po izteku razpisnega
roka ne vrača.

Navedbe v vlogi prosilca bo preverjala
služba Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije pri pristojnih organih in z ogledi.

Pooblaščene službe Stanovanjskega skla-
da Republike Slovenije bodo sprotno obveš-
čale prosilce o potrebnih morebitnih dopolni-
tvah vloge. Prosilci so dolžni nepopolne vloge
dopolniti v 8 dneh po obvestilu o nepopolno-
sti, sicer se vlogo kot nepopolno zavrne.

Popolna vloga mora poleg izpolnjenega
obrazca in prilog, zahtevanih v obrazcu vse-
bovati vse dokumente, ki dokazujejo upravi-
čenost prosilca, da sodeluje na razpisu in
da izpolnjuje vse pogoje I. in II. točke razpi-
sa ter dokumente, ki dokazujejo izvedljivost
izbrane oblike zavarovanja posojila.

V okviru razpisane vsote bo izvršilni od-
bor za gradbeno tehnične zadeve obravna-
val vsako vlogo posamično in sprejel sklepe
o odobritvi posojila in o višini posojila do
razpisane vsote najkasneje v 30 dneh po
vložitvi vsake popolne vloge.

Popolne vloge, ki bodo prispele v razpi-
sanem roku, pa bo razpisana vsota že raz-
deljena, bodo prednostno obravnavane v
okviru naslednjega razpisa.

Vsak prosilec bo o rešitvi svoje vloge
obveščen v 8 dneh po sprejemu sklepa o
odobritvi posojila po pošti s povratnico.

Vse informacije o razpisu lahko prosilci
dobijo osebno na Stanovanjskem skladu Re-
publike Slovenije v Ljubljani na Poljanski ce-
sti 31 ali na telefonski številki
061/17-10-525.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Št. 34/98 Ob-8225
Na podlagi skupne izjave o sodelovanju v

znanosti in tehnologiji med Ministrstvom za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije in
Ministrstvom za izobraževanje, raziskave in
cerkvene zadeve Kraljevine Norveške, pod-
pisane v Oslu dne 12. maja ter pravilnika o
financiranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega in tehnološkega sodelovanja
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96 in
Ur. l. RS, št. 11/98), Ministrstvo za znanost
in tehnologijo Republike Slovenije, Sloven-
ska 50, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje skupnih

slovensko-norveških raziskovalnih
in tehnoloških projektov – izmenjava

raziskovalcev v letu 1999
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo za znanost in tehnologijo Repub-
like Slovenije, Slovenska 50, 1000 Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov v okviru skupnih slo-
vensko-norveških projektov v letu 1999.

3. Obiske bo sofinanciralo Ministrstvo za
znanost in tehnologijo v naslednji višini:

– mednarodni prevozni stroški za sloven-
ske nosilce projektov ob obiskih na Nor-
veškem,

– stroški bivanja v hotelu in dnevnice za
norveške nosilce projektov ob obiskih v Re-
publiki Sloveniji.

4. Pogoji za opravljanje predmeta raz-
pisa:

– Ministrstvo za znanost in tehnologijo
bo na ta način sofinanciralo do 15 skupnih
projektov,

– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na posebnih obrazcih,

– projekti so v načelu 3-letni,
– v okviru vsakega sprejetega projekta

bo v letu 1999 sofinanciran po en enote-
denski obisk v vsako smer,

– prednost bodo imeli aplikativni in razi-
skovalno-razvojni projekti,

– prednostna področja, na katera naj se
nanašajo predlogi projektov so naslednja:
okolje/okoljske tehnologije (upravljanje in
zaščita okolja); proizvodne tehnologije, upo-
rabne znanosti in tehnologija; elektronika in
računalništvo; informacijska tehnologija; so-
ciologija, biotehnologija, materiali, morske
znanosti,

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost ali izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti,

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja oziroma na razvojno-tehno-
loške projekte, financirane v okviru nacio-
nalnega programa.

5. Merila izbire so:
– znanstvena oziroma tehnološka rele-

vantnost predloga projekta,

– raziskovalna usposobljenost sodelujo-
čih raziskovalcev,

– utemeljenost dvostranskega sodelova-
nja,

– možnost uporabe skupnih rezultatov v
multilateralnih projektih.

6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 4,000.000 SIT.

7. Čas izvajanja predmeta razpisa je eno
leto.

8. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je 1. januar 1999.

9. Vloga za sofinanciranje mora vsebo-
vati naslednje elemente:

– osnovne podatke o projektu (naslov,
veda),

– podatke o slovenskem in norveškem
partnerju/partnerjih s strokovnim življenje-
pisom,

– tehnične podatke o projektu (cilji, tra-
janje),

– koristi za slovensko in norveško stran,
– drugi možni viri sofinanciranja;
– pregled predlaganih obiskov za leto

1999.
10. Pisne vloge z dokumentacijo in z oz-

nako “Ne odpiraj, vloga za sofinanciranje
slovensko-norveških projektov - izmenjava
raziskovalcev v letu 1999” morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Mini-
strstvo za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, 1000 Ljubljana.

Vloge morajo na zgornji naslov prispeti
do vključno torka, 15. decembra 1998 do
12. ure.

11. Vloge bo po preteku tega roka odpr-
la komisija za odpiranje in ocenjevanje vlog.

12. Nepopolnih, nepravočasno prispelih
in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.

13. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, v sredo,16. decembra 1998
ob 10. uri.

14. O izbiri bodo prijavitelji obveščeni v
7 dneh od dneva odpiranja vlog.

15. Razpisno dokumentacijo lahko prija-
vitelji dvignejo vsak dan po objavi javnega
razpisa v tajništvu Sektorja za mednarodno
znanstveno in tehnološko sodelovanje.

Podrobnejše informacije: Alenka Mihai-
lovski, telefon 061/13-11-107.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 33/98 Ob-8226
Na podlagi skupne izjave o sodelovanju v

znanosti in tehnologiji med Ministrstvom za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije in
Ministrstvom za raziskave in informacijsko
tehnologijo Kraljevine Danske, podpisane v
Kopenhagnu dne 24. oktobra 1997 ter
pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega in tehnološke-
ga sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 62/96 in Ur. l. RS, št. 11/98), Mini-
strstvo za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije, Slovenska 50, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje skupnih

slovensko-danskih raziskovalnih
in tehnoloških projektov – izmenjava

raziskovalcev v letu 1999
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo za znanost in tehnologijo Repub-
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like Slovenije, Slovenska 50, 1000 Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov v okviru skupnih slo-
vensko-danskih projektov v letu 1999.

3. Obiske bo sofinanciralo Ministrstvo za
znanost in tehnologijo v naslednji višini:

– mednarodni prevozni stroški za sloven-
ske nosilce projektov ob obiskih na Dan-
skem,

– stroški bivanja v hotelu in dnevnice za
danske nosilce projektov ob obiskih v Re-
publiki Sloveniji.

4. Pogoji za opravljanje predmeta raz-
pisa:

– Ministrstvo za znanost in tehnologijo
bo na ta način sofinanciralo do 15 skupnih
projektov,

– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na posebnih obrazcih,

– projekti so v načelu 3-letni,
– v okviru vsakega sprejetega projekta

bo v letu 1999 sofinanciran po en enote-
denski obisk v vsako smer,

– prednost bodo imeli aplikativni in razi-
skovalno-razvojni projekti,

– prednostna področja, na katera naj se
nanašajo predlogi projektov so naslednja:
okolje/okoljske tehnologije (upravljanje in
zaščita okolja); proizvodne tehnologije, upo-
rabne znanosti in tehnologija; elektronika in
računalništvo; informacijska tehnologija; so-
ciologija, biotehnologija, materiali, morske
znanosti,

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razis-
kovalno dejavnost ali izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti,

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja oziroma na razvojno-tehno-
loške projekte, financirane v okviru nacio-
nalnega programa.

5. Merila izbire so:
– znanstvena oziroma tehnološka rele-

vantnost predloga projekta,
– raziskovalna usposobljenost sodelujo-

čih raziskovalcev,
– utemeljenost dvostranskega sodelova-

nja,
– možnost uporabe skupnih rezultatov v

multilateralnih projektih.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 4,000.000 SIT.
7. Čas izvajanja predmeta razpisa je eno

leto.
8. Predvideni rok začetka izvajanja pred-

meta razpisa je 1. januar 1999.
9. Vloga za sofinanciranje mora vsebo-

vati naslednje elemente:
– osnovne podatke o projektu (naslov,

veda),
– podatke o slovenskem in danskem

partnerju/partnerjih s strokovnim življenje-
pisom,

– tehnične podatke o projektu (cilji, tra-
janje),

– koristi za slovensko in dansko stran,
– drugi možni viri sofinanciranja;
– pregled predlaganih obiskov za leto

1999.
Pisne vloge z dokumentacijo in z oznako

‘Ne odpiraj, vloga za sofinanciranje sloven-
sko-danskih projektov - izmenjava razisko-

valcev v letu 1999 morajo prijavitelji dosta-
viti v zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, Slovenska 50,
1000 Ljubljana.

Vloge morajo na zgornji naslov prispeti
do vključno torka, 15. decembra 1998 do
12. ure.

10. Vloge bo po preteku tega roka odpr-
la komisija za odpiranje in ocenjevanje vlog.

11. Nepopolnih, nepravočasno prispe-
lih in nepravilno opremljenih vlog komisija
ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavite-
ljem.

12. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, v sredo16. decembra 1998
ob 10. uri.

13. O izbiri bodo prijavitelji obveščeni v
7 dneh od dneva odpiranja vlog.

14. Razpisno dokumentacijo lahko pri-
javitelji dvignejo vsak dan po objavi javne-
ga razpisa v tajništvu Sektorja za medna-
rodno znanstveno in tehnološko sodelova-
nje.

Podrobnejše informacije: Alenka Mihai-
lovski, telefon 061/13-11-107.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-8311
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano –Veterinar-
ska uprava Republike Slovenije, objavlja na
podlagi 1.odstavka 84.člena zakona o vete-
rinarstvu – (ZVet Ur. l. RS, št.82/94, 21/95
in 16/96)

javni razpis
za dodelitev koncesije za opravljanje

javne veterinarske službe na področju
zdravstvenega varstva psov, mačk in

malih živali
I. Koncedent: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Veterinarska uprava Republike Sloveni-
je,Ljubljana, Dunajska 56-58.

II. Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesij za opravljanje naslednjih dejavno-
sti javne veterinarske službe:

A. Izvajanje dejavnosti iz 64.člena ZVet,
to je:

1. spremljanje zdravstvenega stanja
psov, mačk in malih živali;

2. izdajanje zdravstvenih spričeval za pse
in mačke, vodenje registra psov;

3. izvajanje ukrepov za preprečevanje,
odkrivanje, zdravljenje in zatiranje kužnih in
parazitarnih bolezni psov, mačk in malih ži-
vali;

4. izdajanje zdravil imetnikom živali ter
svetovanje;

5. izvajanje osnovne laboratorijske diag-
nostike za odkrivanje kužnih bolezni psov in
mačk.

B. Izvajanje odredbe o izvajanju preven-
tivnih ukrepov zaradi odkrivanja in prepre-
čevanja živalskih kužnih bolezni, ki jih vsako
leto za naslednje leto z odredbo odredi mi-
nister:

1. izvajanje dejavnosti, predpisane za
pse, mačke in male živali.

III. Pogoji za pridobitev koncesije:
– na javni razpis se lahko prijavijo verifi-

cirane zasebne veterinarske organizacije,
ki lahko opravljajo dejavnosti javne veteri-
narske službe, razen veterinarskih organi-

zacij iz 151.člena ZVet, in, ki izpolnjujejo
predpisane organizacijske, kadrovske, pro-
storske in higiensko-tehnične pogoje ter po-
goje glede opreme, da zagotavljajo de-
žurstvo in stalno pripravljenost, da so izva-
jalci doktorji veterinarske medicine in imajo
opravljen strokovni izpit ter, da obvladajo
slovenski jezik.

IV. Obveznosti koncesionarja: zagotav-
ljati mora dežurstvo za izvajanje dodeljene
dejavnosti.

V. Trajanje koncesijskega razmerja: kon-
cesijsko razmerje se sklene za dobo 10 let.

Rok začne teči z dnem podpisa konce-
sijske pogodbe.

VI. Prijava:
Prijavi je treba priložiti:
– odločbo o verifikaciji in dovoljenje za

opravljanje zasebne veterinarske dejavno-
sti;

– imena in priimke dr.vet.med. in vet.
tehnikov, ki so zaposleni v veterinarski or-
ganizaciji, z navedbo ali gre za zaposlitve za
določen ali nedoločen čas;

– pogodbe o zaposlitvi;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev stro-

kovne izobrazbe;
– zadnji izpis iz sodnega registra, ki ni

starejši od 15 dni, za veterinarske organiza-
cije, ki so organizirane po zakonu o gospo-
darskih družbah;

– overjeni priglasitveni list za veterinar-
ske organizacije, ki so organizirane kot sa-
mostojni podjetniki.

VII. Rok za predložitev prijav: prijavitelj
pošlje ali osebno prinese prijavo skupaj z
zahtevanimi prilogami in z oznako “Ne odpi-
raj – javni razpis – koncesija za opravljanje
dejavnosti javne veterinarske službe“, v za-
prti ovojnici, na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,Veterinarsko upra-
vo Republike Slovenije, Dunajska 56-58,
Ljubljana.

Ovojnica s prijavo in prilogami mora na
ta naslov prispeti do vključno dne 30.no-
vembra 1998 do 14.ure.

Prepozno prispele ali nepopolne prija-
ve bodo zavržene, neutemeljene pa zavr-
njene.

VIII. Odpiranje prijav: odpiranje prispelih
prijav bo dne 18.12.1998. ob 10.uri v sejni
sobi VURS, Parmova 53, Ljubljana.

Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči pri-
javitelji oziroma predstavniki prijavitelja, če
imajo pisno pooblastilo.

IX. Merila: pri izboru bodo imeli pred-
nost prijavitelji, ki imajo:

– za stranke ugodnejšo razporeditev de-
lovnega časa;

– sklenjeno pogodbo za odvoz poseb-
nih odpadkov.

X. Izbira: o izbiri koncesionarjev bodo
prijavitelji obveščeni v roku 30 dni po odpi-
ranju prijav.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Veterinarska uprava RS

Ob-8312
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano –Veterinar-
ska uprava Republike Slovenije, objavlja na
podlagi 1.odstavka 84.člena zakona o vete-
rinarstvu – (ZVet Ur. l. RS, št.82/94, 21/95
in 16/96)
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javni razpis
za dodelitev koncesije za opravljanje
javne veterinarske službe na velikih

govedorejskih, prašičerejskih in
perutninarskih obratih (farme)

I. Koncedent: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no,Veterinarska uprava Republike Sloveni-
je,Ljubljana, Dunajska 56-58.

II. Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesij za opravljanje naslednjih dejavno-
sti javne veterinarske službe:

A. Izvajanje dejavnosti iz 64.člena ZVet.,
to je:

a.) govedorejski obrati:
1. spremljanje zdravstvenega stanja go-

vedi;
2. vodenje registra in označevanje govedi;
3. izvajanje ukrepov za preprečevanje,

odkrivanje, zdravljenje in zatiranje kužnih in
parazitarnih bolezni govedi;

4. skrb za zdravje plemenskih živali in
zdravstveno sposobnost za razmnoževanje,
izvajanje ukrepov za preprečevanje in od-
pravljanje jalovosti in osemenjevanje govedi;

5. osnovno laboratorijsko diagnostiko za
odkrivanje kužnih bolezni pri govedi

b.) prašičerejski obrati:
1. spremljanje zdravstvenega stanja pra-

šičev;
2. vodenje registra in označevanje praši-

čev;
3. izvajanje ukrepov za preprečevanje,

odkrivanje, zdravljenje in zatiranje kužnih in
parazitarnih bolezni prašičev;

4. skrb za zdravje plemenskih živali in
zdravstveno sposobnost za razmnoževanje,
izvajanje ukrepov za preprečevanje in od-
pravljanje jalovosti in osemenjevanje praši-
čev;

5. osnovno laboratorijsko diagnostiko za
odkrivanje kužnih bolezni pri prašičih

c) perutninski obrati
1. spremljanje zdravstvenega stanja pe-

rutnine;
2. vodenje registra ;
3. izvajanje ukrepov za preprečevanje,

odkrivanje, zdravljenje in zatiranje kužnih in
parazitarnih bolezni perutnine;

4. osnovno laboratorijsko diagnostiko za
odkrivanje kužnih bolezni pri perutnini

B. Izvajanje odredbe o izvajanju preven-
tivnih ukrepov zaradi odkrivanja in prepre-
čevanja živalskih kužnih bolezni, ki jih vsako
leto za naslednje leto z odredbo odredi mi-
nister, za posamezne vrste živali.

III. Pogoji za pridobitev koncesije:
– na javni razpis se lahko prijavijo verifi-

cirane zasebne veterinarske organizacije,
ki lahko opravljajo dejavnosti javne veteri-
narske službe iz 151.člena ZVet in, ki izpol-
njujejo predpisane organizacijske, kadrov-
ske, prostorske in higiensko-tehnične po-
goje ter pogoje glede opreme, da zagotav-
ljajo dežurstvo in stalno pripravljenost, da
so izvajalci doktorji veterinarske medicine in
imajo opravljen strokovni izpit ter, da obvla-
dajo slovenski jezik.

IV. Obveznosti koncesionarja:
– zagotavljati mora stalno pripravljenost

in dežurstvo za izvajanje dodeljene dejav-
nosti.

V. Trajanje koncesijskega razmerja: kon-
cesijsko razmerje se sklene za dobo 10 let.

Rok začne teči z dnem podpisa konce-
sijske pogodbe.

VI. Prijava: prijavi je treba priložiti:
– odločbo o verifikaciji in dovoljenje za

opravljanje zasebne veterinarske dejavnosti;
– ime in priimek dr.vet.med. in vet. teh-

nikov, ki so zaposleni v veterinarski organi-
zaciji z navedbo ali gre za zaposlitve za do-
ločen ali nedoločen delovni čas;

– pogodbe o zaposlitvi;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev stro-

kovne izobrazbe;
– zadnji izpis iz sodnega registra, ki ni

starejši od 15 dni, za veterinarske organiza-
cije, ki so organizirane po zakonu o gospo-
darskih družbah.

VII. Rok: rok za predložitev prijav: prijavi-
telj pošlje ali osebno prinese prijavo skupaj
z zahtevanimi prilogami in z oznako »Ne
odpiraj – javni razpis – koncesija za oprav-
ljanje dejavnosti javne veterinarske službe »
, v zaprti ovojnici, na Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano,Veterinarsko
upravo Republike Slovenije, Dunajska
56-58, Ljubljana.

Ovojnica s prijavo mora na ta naslov pris-
peti do vključno dne 30.novembra 1998 do
14.ure.

Prepozno prispele ali nepopolne prijave
bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.

VIII. Odpiranje prijav: odpiranje prispelih
prijav bo dne 17. 12. 1998 ob 10.uri v
prostorih tovarne “Lek”, Ljubljana, Verovško-
va 57.

Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči pri-
javitelji oziroma predstavniki prijavitelja, če
imajo pisno pooblastilo.

IX. Merila za izbor:
– opremljenost za opravljanje pregledov

ter izvajanje hitre diagnostike;
– sklenjena pogodba za odvoz odpadkov.
X. Izbira: o izbiri koncesionarjev bodo

prijavitelji obveščeni v roku 30 dni po odpi-
ranju prijav.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Veterinarska uprava RS

Ob-8313
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinar-
ska uprava Republike Slovenije, objavlja na
podlagi 1.odstavka 84.člena zakona o vete-
rinarstvu (ZVet Ur. l. RS, št.82/94, 21/95
in 16/96)

javni razpis
za dodelitev koncesij za opravljanje

javne veterinarske službe na območju
Republike Slovenije

I. Koncedent: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Veterinarska uprava Republike Sloveni-
je,Ljubljana, Dunajska 56-58.

II. Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesij za opravljanje naslednjih dejavno-
sti javne veterinarske službe:

A) Izvajanje dejavnosti iz 64.člena ZVet,
to je:

a)
1. spremljanje zdravstvenega stanja ži-

vali;
2. izdajanje potrdil o zdravstvenem sta-

nju pošiljk živali, živil in surovin ter odpad-
kov živalskega izvora;

3. izdajanje zdravstvenih spričeval, vode-
nje registra in označevanje domačih živali;

4. veterinarsko-sanitarni pregledi pošiljk
živali v notranjem prometu, pregledi v sili in
ne v sili zaklanih domačih živali, pregledi
živil živalskega izvora namenjenih za doma-
čo porabo;

5. izdajanje zdravil in sredstev za dezin-
fekcijo, dezinsekcijo in   deratizacijo imetni-
kom živali ter svetovanje;

b)
1. skrb za zdravje plemenskih živali in

zdravstveno sposobnost za razmnoževanje,
izvajanje ukrepov za preprečevanje in od-
pravljanje jalovosti;

2. osemenjevanje na območju Republi-
ke Slovenije

c.) izvajanje ukrepov ob pojavu kužnih
bolezni iz tretje skupine kužnih bolezni po
pravilniku o razvrstitvi živalskih kužnih bo-
lezni, določitvi načina in postopka obvešča-
nja ter določitvi laboratorijskih testov in me-
tod (Ur. l. RS, št. 34/96,54/96) in vseh
morebitnih sprememb tega pravilnika;

d) izvajanje osnovne terenske in labora-
torijske diagnostike za odkrivanje kužnih bo-
lezni živali.

B. Izvajanje odredbe o izvajanju preven-
tivnih ukrepov zaradi odkrivanja in prepre-
čevanja živalskih kužnih  bolezni, ki jih vsa-
ko leto za naslednje leto z odredbo odredi
minister, razen:

– dejavnosti, ki jih izvajajo veterinarske
organizacije specilizirane za področje
zdravstvenega varstva psov, mačk    in malih
živali (ambulante in klinike);

– ukrepov, ki se opravljajo na velikih živi-
norejskih farmah (perutninske, prašičerej-
ske in govedorejske),

– za katere bo objavljen poseben javni
razpis.

C. Izvajanje dejavnosti iz 66.člena ZVet:
– raziskave na področju sekundarne ve-

terinarske dejavnosti;
– zdravstveno varstvo plemenjakov v

osemenjevalnem središču, sistematično
spremljanje zdravja plemenjakov in njihove
zdravstvene sposobnosti za osemenjevanje,
pridobivanje, priprava, preverjanje
zdravstvene ustreznosti, zdravstveni nadzor
pri skladiščenju in odpremi živalskega se-
mena, jajčnih celic in zarodkov;

– zagotavljanje preskrbe veterinarskih
organizacij z zdravili, sredstvi za dezinfekci-
jo, dezinsekcijo in deratizacijo;

D. Izvajanje dejavnosti iz 68.člena ZVet
– razvijanje in uvajanje novih postopkov

pri osemenjevanju in presajanju zarodkov
ter laboratorijska dela z jajčnimi celicami;

– raziskave in uvajanje novih zdravil;
laboratorijsko in klinično preizkušanje ter

interni nadzor zdravil.
III. Pogoji za pridobitev koncesije:
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– verificirane zasebne veterinarske or-

ganizacije, ki lahko opravljajo dejavnosti jav-
ne veterinarske službe, razen veterinarskih
organizacij iz 151.člena ZVet;

– veterinarski zavodi, ki še niso dokon-
čali lastninskega preoblikovanja in so bili
verificirani po prejšnjih predpisih, vendar
najdlje eno leto po dokončanju lastninske-
ga preoblikovanja,

– pravni nasledniki veterinarskih zavo-
dov, ki so lastninsko preoblikovanje dokon-
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čali, niso pa še verificirani po veljavnih pred-
pisih o veterinarstvu, vendar najdlje eno leto
po dokočanju lastninskega preoblikovanja;

Prijavitelj mora izpolnjevati predpisane
organizacijske, kadrovske, prostorske in hi-
giensko-tehnične pogoje ter pogoje glede
opreme;

Zagotavljati mora dežurstvo in stalno pri-
pravljenost,

Izvajalci so veterinarski strokovni delav-
ci, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo,
opravljen strokovni izpit ter morajo obvladati
slovenski jezik, na dvojezičnih območjih pa
tudi jezik narodnosti.

IV. Obveznosti koncesionarja:
– za izvajanje dejavnosti iz podtočk a. c.

in d. točke A mora zagotavljati 24urno izva-
janje veterinarske službe za območje dode-
ljeno s koncesijo;

– pri podtočki b. točke A mora dejav-
nost osemenjevanja zagotoviti vsakodnev-
no, razen ob praznikih in dela prostih dne-
vih.

V. Trajanje koncesijskega razmerja: kon-
cesijsko razmerje se sklene za dobo 10 let.

Rok začne teči z dnem podpisa konce-
sijske pogodbe.

VI. Prijava: prijavitelj se lahko prijavi za
opravljanje vseh dejavnosti iz posamezne
točke (A ali B ali C ali D) v celoti, ali za
opravljanje vseh dejavnosti iz več točk.

Prijavi je treba priložiti:
– odločbo o verifikaciji in dovoljenje za

opravljanje zasebne veterinarske dejavno-
sti;

– imena in priimke dr.vet.med. in vet.
tehnikov, ki so zaposleni v veterinarski or-
ganizaciji z navedbo ali gre za zaposlitve za
določen ali za nedoločen čas;

– pogodbe o zaposlitvi;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev glede

strokovne izobrazbe;
– zadnji celotni izpis iz sodnega registra,

ki ni starejši od 15 dni, za veterinarske or-
ganizacije, ki so organizirane po zakonu o
gospodarskih družbah iz prve in druge ali-
nee 1.odstavka III. poglavja tega razpisa;

– overjeni priglasitveni list za veterinar-
ske organizacije, ki so organizirane kot sa-
mostojni podjetniki;

– dokazilo o dokončanju lastninskega
preoblikovanja zavoda in kopijo vloge za ve-
rifikacijo za organizacije iz tretje alinee 1.od-
stavka III.poglavja tega razpisa.

VII. Rok za predložitev prijav: prijavitelj
pošlje ali osebno prinese prijavo, skupaj z
zahtevanimi prilogami in z oznako “Ne odpi-
raj – javni razpis – koncesija za opravljanje
dejavnosti javne veterinarske službe “ , v
zaprti ovojnici, na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,Veterinarsko upra-
vo Republike Slovenije, Dunajska 56-58,
Ljubljana.

Ovojnica s prijavo in prilogami mora na
ta naslov prispeti do vključno dne 30.no-
vembra 1998 do 14.ure.

Prepozno prispele ali nepopolne prijave
bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.

VIII. Odpiranje prijav: odpiranje prispelih
prijav bo dne 16. 12. 1998 ob 10.uri v
prostorih tovarne “Lek”, Verovškova 57,
Ljubljana.

Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči pri-
javitelji oziroma predstavniki prijavitelja, če
imajo pisno pooblastilo.

IX. Merila:
Pri izboru bodo imeli prednost prijavite-

lji, ki imajo:
– za stranke ugodnejšo razporeditev de-

lovnega časa;
– večje število in boljšo dostopnost mest

za izdajanje zdravstvenih spričeval;
– boljšo opremljenost za opravljanje pre-

gledov ter izvajanje hitre diagnostike;
– sklenjeno pogodbo za odvoz poseb-

nih odpadkov;
– za stranke ugodnejšo razporeditev de-

lovnega časa (sprejem naročil in izvajanje
osemenjevanja);

X. Izbira: o izbiri koncesionarjev bodo
prijavitelji obveščeni v roku 30 dni po odpi-
ranju prispelih prijav.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Veterinarska uprava RS

Ob-8823
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) objavlja Občina Med-
vode, Cesta komandanta Staneta 12, Med-
vode

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v

Občini Medvode za leto 1999
1. Predmet javnega razpisa iz sredstev

proračuna Občine Medvode je sofinancira-
nje naslednjih programov:

– programi za otroke in mladino (“Zlati
sonček“, “Športna značka“, tečaji plavanja,
šolska športna tekmovanja),

– programi športa redne vadbe otrok in
rekreacije za starejše občane,

– programi športnih prireditev v Občini
Medvode,

– programi tekmovalnega športa,
– programi športa za dosežek,
– programi izobraževanja strokovnih ka-

drov,
– investicij in investicijskega vzdrževanja

športnih objektov.
2. Na razpis za sofinanciranje programov

športa lahko kandidirajo vsa športna druš-
tva in zveze društev, ki izpolnjujejo nasled-
nje pogoje:

– imajo sedež in delujejo na območju
Občine Medvode,

– predložijo dokazilo o plačani članarini
svojih članov za tekoče leto,

– imajo usklajena pravila z zakonom o
društvih (Ur. l. RS, št. 60/95).

3. Predlagatelji programov morajo posre-
dovati natančen opis programa s predvide-
nim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom.

4. Program mora biti finančno ovredno-
ten z navedbo virov financiranja.

5. Predlagatelji morajo programu pred-
ložiti izpolnjen vprašalnik, ki ga dobijo na
sedežu Občine Medvode, Cesta komandan-
ta Staneta 12, Medvode.

6. Rok za prijavo na razpis je 15. 12.
1998.

7. V roku prispele prijave bodo ovredno-
tene v skladu z merili za sofinanciranje špor-
ta v Občini Medvode.

8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe o sofinanciranju programov špor-
ta v 15 dneh po sprejemu proračuna Obči-
ne Medvode za leto 1999.

9. Prijave je potrebno poslati na naslov:
Občina Medvode, Oddelek za družbene de-
javnosti, Cesta komandanta Staneta 12,
Medvode.

10. Podrobnejše informacije so na voljo
pri Bohinc Antonu, telefon 612-655 oziro-
ma ob sredah od 14.30-16.30 na sedežu
Športne zveze Medvode, Cesta komandan-
ta Staneta 12, Medvode, telefon 611-653.

Občina Medvode

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Ob-8216
Probanka, d.d., Gosposka ulica 23,

2000 Maribor, v skladu s statutom objavlja

ponudbo za prodajo
navadnih ustanoviteljskih delnic na ime

Probanke, d.d.,
ki jo je banki posredoval delničar Petrol,

d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana. Pred-
met prodaje je 491 navadnih ustanovitelj-
skih delnic na ime Probanke, d.d., po ceni
126.500 SIT za eno delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta Probanke in pravilnika o pro-
metu z ustanoviteljskimi navadnimi delnica-
mi na ime Probanke, d.d., obstoječi imetni-
ki navadnih ustanoviteljskih delnic na ime
Probanke, d.d., ki s pismenim sporočilom
izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Dana ponudba zavezuje ponudnika 30
dni od predložitve banki tj. do 9. 12. 1998,
o tem roku bodo delnice pod enakimi pogo-
ji ponujene ostalim kupcem.

Probanka, d.d.

Odkupi poslovnih deležev družb

Ob-8331
S Hram, družba za upravljanje, d.d.,

Ljubljana, v imenu pooblaščenih investicij-
skih družb, ki jih upravlja v skladu s pogod-
bami o upravljanju

objavlja
skladno s 465. členom zakona o gospo-

darskih družbah, da ima:
Setev, pooblaščena investicijska druž-

ba, d.d., več kot četrtino delnic delniških
družb ABC TGM Trbovlje, d.d., Trbovlje,
Pomurska založba, d.d., Murska Sobota,
d.d. in Unitex, d.d., Ljubljana, ter večino
delnic delniških družb Žima, d.d., Ljubljana
in STP Leasing, d.d., Ljubljana,

Trgatev, pooblaščena investicijska družba,
d.d., več kot četrtino delniških družb STP Lea-
sing, d.d., Ljubljana, Tovarna meril – kovine,
d.d., Pameče in Unitex, d.d., Ljubljana, ter

Plod, pooblaščena investicijska družba,
d.d., več kot četrtino delnic delniških družb
Avtomerkur PSO Bežigrad, d.d. in Unitex,
d.d., Ljubljana.

S Hram, d.d., Ljubljana
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Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-8224
Poslovodja – direktor družbe Studio Mo-

dul, d.o.o., Ljubljana, Zaloška c. 165 v skla-
du z določili 454. člena ZGD objavlja

sklep
o znižanju osnovnega kapitala družbe,

sprejet dne 10. 11. 1998 v obliki notar-
skega zapisa SV 2298/98, in sicer:

1. osnovni kapital se zmanjša za
5,228.129 SIT, tako da znaša še
3,150.704 SIT.

2. Ustanovitelju in edinemu družbeniku
se vrne del njegovega poslovnega deleža,
ki ustreza vrednosti zmanjšanja osnovnega
kapitala, in sicer v naravi, tako da se mu
vrne dne 8. 3. 1994 vloženi stvarni vložek.

Družba poziva vse upnike, da se v skla-
du s 454. členom ZGD zglasijo pri družbi in
izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnov-
nega kapitala.

Studio Modul, d.o.o., Ljubljana

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-8193
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe ITPP Ribnica, sklicujem

4. redno sejo skupščine družbe,

ki bo v torek, 22. decembra 1998 ob
15. uri na sedežu družbe, Opekarska 45, v
Ribnici.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine in izvolitev

delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog uprave in nadzornega sveta: iz-

voli se predsednik skupščine, verifikacijska
komisija ter ugotovi sklepčnost.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1997 z mnenjem revizorja in mne-
njem nadzornega sveta.

Predlog uprave in nadzornega sveta:
sprejme se predlog nadzornega sveta, da
se sprejme zaključni račun za leto 1997 in
poslovno poročilo za leto 1997.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz
preteklih let.

Predlog uprave in nadzornega sveta:
sprejme se predlog nadzornega sveta, da
se sprejme predlog uprave za pokrivanje
izgube iz preteklih let.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog nadzornega sveta: sprejme se
predlog uprave in nadzornega sveta, da se
za revizorja družbe za poslovno leto 1998
imenuje revizorska hiša LM Veritas, d.o.o.

5. Sprejem sprememb statuta ITPP,
d.d., v točkah 5.3., 6.1. in 6.2.

Predlog uprave in nadzornega sveta:
sprejme se predlog uprave in nadzornega
sveta o spremembi določil statuta v predlo-
ženem besedilu.

6. Sklep o razrešitvi treh članov nadzor-
nega sveta – predstavnikov delničarjev ter
imenovanje dveh članov nadzornega sveta.

Predlog nadzornega sveta: sprejme se
sklep, da se zaradi spremembe statutarnih
določil razrešijo dosedanji člani nadzorne-
ga sveta. Za člana nadzornega sveta – pred-
stavnika delničarjev se imenujeta Laznik An-
drej in Lavrič Miran.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red seje s predlogi

sklepov je na vpogled delničarjem na sede-
žu družbe na Opekarski 45 vsak delovnik
od 12. do 14. ure.

Delničarji lahko v sedmih dneh po preje-
mu obvestila o sklicu skupščine podajo
predloge za dopolnitev dnevnega reda ozi-
roma nasprotne predloge na sedež družbe.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni in ra-
zumno utemeljeni. Direktor in nadzorni svet
bosta o utemeljenih predlogih sprejela svo-
ja stališča in bosta o teh predlogih najpoz-
neje 12 dni pred sklicom skupščine obve-
stila delničarje.

Za udeležbo na seji skupščine se delni-
čar izkaže z začasnico oziroma s pisnim
pooblastilom delničarja. Pooblastila za za-
stopanje na skupščini je potrebno deponi-
rati na sedežu družbe vsaj 3 dni pred zase-
danjem skupščine. Vsak delničar ali nje-
gov pooblaščenec mora najaviti svojo ude-
ležbo na skupščini najpozneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine, in sicer v pisni ob-
liki.

ITPP, d.d., Ribnica
direktor

Ob-8194
Na podlagi 7.3. točke statuta Bača, To-

varna volnenih izdelkov, d.d., Podbrdo in
določil zakona o gospodarskih družbah, za-
časna uprava sklicuje

1. skupščino
delniške družbe Bača TVI, d.d.,

Podbrdo,
ki bo v torek, 22. 12. 1998 ob 12. uri,

na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine – del. predsedstvo, predsed-
nika skupščine, preštevalce glasov ter no-
tarja po predlogu sklicatelja.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.

3. Informacija o poslovanju družbe za le-
to 1998.

4. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
za pooblaščeno revizijsko družbo za leto
1998 imenuje Tekos – revizija, d.o.o., Po-
toki, Kobarid.

5. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se spremeni poglavje
5.00 statuta, d.d., tako, da se poglavje 5.00
v celoti spremeni in se glasi:

5.00 uprava.
5.1. Družbo vodi uprava samostojno in

na lastno odgovornost ter jo zastopa in pred-
stavlja nasproti tretjim neomejeno.

5.2. Uprava ima tri člane, ki jih imenuje
in razrešuje nadzorni svet z mandatno dobo
petih let in z možnostjo ponovnega imeno-
vanja. Nadzorni svet lahko predčasno od-
pokliče člane uprave.

5.3. Predsednik uprave lahko podeli
prokuro.

5.4. Uprava za svoje delo sprejme po-
slovnik.

6. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev novega nadzornega sveta.

Predlog sklepa: v skladu z določili akta o
lastninskem preoblikovanju podjetja se raz-
reši člane začasnega nadzornega sveta, ki
so ga sestavljali: Brane Torkar, Dakskobler
Marko, Smolnikar Martina.

Izvoli se dva člana nadzornega sveta, in
sicer: Gorana Simčiča in Kemperle Erne-
sta.

7. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: predsedniku nadzorne-
ga sveta pripada sejnina v znesku 25.000
SIT, članom nadzornega sveta pa sejnina v
znesku 20.000 SIT za posamezno sejo.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
predložen v pisni obliki, obrazložen in vlo-
žen v roku 7 dni po objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Pravice do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci, ki se bodo pisno prijavili
osebno ali s priporočeno pošiljko najkasne-
je 3 dni pred sejo skupščine.

O vsaki točki dnevnega reda se glasuje z
dvigom rok.

Gradivo je na vpogled na sedežu družbe
(pisarna KSS) do pričetka seje skupščine.
Informacije po tel. 065/808-010 KSS in
EFS in po faksu 065/808-152.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, t.j. 22. 12.
1998 ob 14. uri, v sejni sobi družbe.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na velikost zastopanega osnovnega
kapitala.

Bača TVI, d.d., Podbrdo
začasna uprava

direktor

Ob-8218

Na podlagi določil 28. člena statuta MIP,
d.d., sklicuje uprava družbe

tretjo redno skupščino družbe,

ki bo 22. 12. 1998 ob 16. uri na sedežu
družbe MIP, d.d., v Novi Gorici, Panovška
c. 1, v sejni dvorani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se imenuje Andrej Costantini.
Za preštevalca glasov se imenujeta:

1. Magdalena Saksida,



Stran 7174 / Št. 78 / 20. 11. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

2. Zdenka Vidmar.
Za zapisnikarja se imenuje Milena Erže-

ničnik.
Za notarja se imenuje Eva Lučovnik iz

Nove Gorice, Bevkov trg 2.
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la o poslovanju družbe za leto 1997 in pred-
loga za razporeditev dobička za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju za leto 1997 na
predlog uprave, z mnenjem nadzornega sve-
ta in revizijske hiše, iz katerega izhaja, da je
družba poslovala z dobičkom v višini
48,463.659 SIT. Dobiček ostane nerazpo-
rejen.

4. Obravnava in sprejem sklepa o pove-
čanju sklada lastnih delnic.

Predlog sklepa: iz sredstev prostih re-
zerv in njihovega učinka revalorizacije se,
na predlog uprave in na podlagi mnenja nad-
zornega sveta, poveča sklad lastnih delnic
na višini 10% izdanih delnic.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: za revizorja se za po-
slovno leto 1998 imenuje revizorsko druž-
bo Podboršek, k.d., Predstavništvo Nova
Gorica, Cankarjeva 62.

6. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membi dejavnosti MIP, d.d.

Predlog sklepa: na podlagi določil
48. člena statuta MIP, d.d., je skupščina
MIP, d.d., sprejela naslednji sklep o spre-
membi dejavnosti.

Dejavnost družbe se razširi za naslednje
dejavnosti:

1. I/60.23 Drugi kopenski potniški
promet,

2. I/63.21 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu,

3. G/52.483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in malimi živalmi,

4. G/52.32 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki,

5. G/52.472 Trgovina na drobno s
časopisi in revijami,

6. G/52.484 Trgovina na drobno s
kurivom.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na upravi MIP, d.d., ob pone-
deljkih in sredah od 13. do 14. ure pri
Pavlu Mermolja.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Nasprotni predlogi delničarjev k po-
sameznim točkam dnevnega reda morajo
biti v pisni obliki obrazloženi in oddani v
tajništvu uprave MIP, d.d., Nova Gorica, Pa-
novška 1, v sedmih dneh po objavi tega
sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
v tajništvu uprave MIP, d.d., pisno prijavijo
svojo udeležbo. Pooblastilo pooblaščencev
in zastopnikov mora biti pisno.

Člani nadzornega sveta se lahko udele-
žijo skupščine tudi, če niso delničarji.

O vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno – z glasovnicami, ki jih udele-
ženci prejmejo ob vstopu na skupščino. Za
sprejem skupščinskih sklepov je potrebna
večina oddanih glasov delničarjev (navadna
večina).

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 18. uri (dve
uri kasneje) v istih prostorih. Po ponovnem
sklicu skupščina odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Dvorana, v kateri bo skupščina, bo odpr-
ta eno uro pred uradnim začetkom. V tem
času se bodo delile glasovnice.

MIP, d.d., Nova Gorica
direktor uprave

Ob-8219
Začasna uprava delniške družbe Lesni-

na inženiring sklicuje

1. sejo skupščine,

ki bo dne 22. 12. 1998 ob 12. uri na
sedežu podjetja Ljubljana, Parmova 53.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine, dva preštevalca glasov in zapi-
snikarja.

Na seji je navzoč vabljeni notar.
3. Obravnava in sprejem poslovnika o

delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine Lesnine inženiring, d.d., v
predlaganem besedilu.

4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be statuta v predlaganem besedilu.
5. Potrditev letnega poročila za leto

1997 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

poslovanju podjetja za leto 1997 v predla-
ganem besedilu.

6. Odločanje o razdelitvi dobička za leta
1994, 1995, 1996 in 1997.

Predlog sklepa: čisti dobiček družbe
znaša:

za leto 1994 6,214.146,10 SIT,
za leto 1995 4,699.541,78 SIT,
za leto 1996 7,633.508,55 SIT,
za leto 1997 86,651.610,22 SIT;
in revalorizacija dobička:
za leto 1994 543.416,50 SIT,
za leto 1995 1,007.433,18 SIT,
za leto 1996 1,888.370,31 SIT.

Za dividende se izplača revalorizirana
vrednost dobička za leta 1994, 1995 in
1996 v višini 21,977.416,42 SIT, kar zna-
ša 2.827 SIT bruto na delnice.

Dobiček iz leta 1997 v višini
86,651.610,22 SIT ostane nerazporejen.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: revizijo za leto 1998

opravlja revizijska hiša “Abeceda”.
8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se izvoli-

jo naslednji člani nadzornega sveta:
– Alojz Jamnik-predsednik,
– Bojan Papič-član.
Skupščina se seznani s članom nadzor-

nega sveta, ki ga je izvolil svet delavcev.
Ugotovi se, da je z dnem skupščine pre-

nehal mandat dosedanjim članom nadzor-
nega sveta.

Gradivo za skupščino s predlog sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu podjetja Lesnine inže-
niring, d.d., v Ljubljani, Parmova 53 vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 13. uri z istim dnevnim
redom. Na tem zasedanju se veljavno odlo-
ča ne glede na višino zastopanja osnovne-
ga kapitala.

Lesnina inženiring, d.d.,
začasna uprava

Št. 001788 Ob-8220
Na podlagi 32. člena statuta držbe Ve-

grad Naložba – družba pooblaščenka, d.d.,
Velenje, Prešernova 9/a, uprava družbe va-
bi delničarje na

1. redno sejo skupščine
Vegrad Naložba – družba

pooblaščenka, d.d., Velenje,
Prešernova 9/a,

ki bo v torek, 21. 12. 1998 ob 10. uri v
sejni sobi podjetja Vegrad, d.d., v Velenju,
Prešernova 9/a.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog skelepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednico
skupščine imenuje Sabina Zakošek, za pre-
števalca glasov pa Vladka Blagus in Suzana
Žinič. Skupščini bo prisostvoval notar Av-
gust Ribič.

3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme poslovnik o
delu skupščine v predloženem besedilu.

4. Obravnava letnega poročila poslova-
nja in delitev dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep o delitvi dobička v
naslednjem besedilu: doseženi dobiček v
letu 1998 v višini 34,256.632 SIT se raz-
deli za dividende.

5. Imenovanje revizorja družbe za poslo-
vni leti 1998 in 1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje revizijska družba Boniteta,
d.o.o., Velenje, za poslovni leti 1998 in
1999.

Opomba
Udeležba na skupščini: skupščine se

lahko udeležijo delničarji, zastopniki in nji-
hovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti
pisno dostavljeno Zdravki Hriberšek-Ladi-
nek vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine
in ves čas trajanja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini.
Pravico do udeležbe na skupščini in ure-

sničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo na sede-
žu družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled vsak delovni dan od 8. do
12. ure na sedežu družbe v Pravno kadrov-
ski službi Vegrad, d.d.
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Predlogi delničarejv.
Delničarje prosimo, da morebitne nas-

protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine.
V primeru, da skupščina ob napovedani

uri ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Vegrad Naložba – družba
pooblaščenka, d.d.,

uprava

Ob-8221

Na podlagi 7.3. točke statuta podjetja
Tekstil pletilstvo Prosenjakovci, d.d., Pro-
senjakovci 97/a, 9207 Prosenjakovci, za-
časna uprava družbe sklicuje

2. skupščino delniške družbe
Tekstil Pletilstvo, d.d., Prosenjakovci,

ki bo dne 24. 12. 1998 ob 13. uri v
prostorih družbe v Prosenjakovcih 97/a.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev zasedanja in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugoto-

vitev sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave: izvoli se pred-

sednik skupščine in dva preštevalca glasov.
Seji prisostvuje vabljeni notar Andrej Roškar,
za sestavo notarskega zapisnika.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za poslovno leto 1997.

Mnenje nadzornega sveta: nadzorni svet
daje pozitivno mnenje in predlaga skupšči-
ni, da sprejme letno poročilo za poslovno
leto 1997, skupno z revizijskim mnenjem za
poslovno leto 1997.

Predlog sklepa uprave: sprejme se letno
poročilo za poslovno leto 1997.

4. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: uprava in nadzorni svet predlagata,
da se revalorizirani dobiček iz leta 1993 v
znesku 6,733.775 SIT in iz leta 1994
2,724.994,60 SIT, oziroma skupaj
9,458.749,60 SIT razporedi v rezerve. Do-
biček iz leta 1997 v znesku 3,121.348,04
SIT, ostane nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizorja za poslovno leto 1998 se imenuje
revizorsko družbo Audit iz Murske Sobote.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo

imeli delničarji, bi bodo vpisani v delniško
knjigo na dan 21. 12. 1998.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pi-
sno prijavo osebno ali s priporočeno pošto

dostavijo družbi tako, da jo le-ta sprejme
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Udleežence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zase-
danja. Ob prihodu se v sprejemni pisarni
prijavijo z osebno izkaznico ali drugim iden-
tifikacijskim dokumentom  ter prevzamejo
gradiva in glasovalne lističe.

Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan v tajništvu na sedežu družbe
Prosenjakovci 97/a.

Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti

zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi skli-
ca skupščine s priporočeno pošto pošljejo
začasni upravi utemeljene nasprotne predlo-
ge in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro ka-
sneje istega dne in v istih prostorih. Skupšči-
na bo v tem primeru odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt

30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Tekstil pletilstvo, d.d.,

direktor

Ob-8222
Na podlagi 40. člena statuta javnega

podjetja Telekom Slovenije, d.d., vabi upra-
va delničarje na

1. sejo skupščine
Telekoma Slovenije, d.d.,

ki bo v torek, 22. decembra 1998, s
pričetkom ob 12. uri, v dvorani poslovne
stavbe Smelt, Dunajska c. 160 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se imenujejo organi
skupščine:

– za predsednika skupščine se imenuje
Leonardo F. Peklar,

– za preštevalca glasov se imenujeta
Matjaž Košir in Matjaž Logar.

Skupščina se seznani, da seji skupščine
prisostvuje notarka Dušica Berden.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.

3. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju podjetja.

4. Spremembe in dopolnitve statuta jav-
nega podjetja Telekom Slovenije, d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-
zornega sveta se sprejmejo spremembe in
dopolnitve statuta javnega podjetja Telekom
Slovenije, d.d., v predlaganem besedilu.

5. Seznanitev s poslovanjem v poslovnih
letih 1995, 1996 ter letnim poročilom za
poslovno leto 1997 in sprejem sklepa o
uporabi in razdelitvi dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se sprejme sklep
o delitvi dobička, in sicer:

do 31. 12. 1997 revalorizirani čisti dobi-
ček za leto 1995 v višini 3.225,341.902
SIT se razporedi:

– 2.032,533.658 SIT za izplačilo divi-
dend v višini 311 SIT bruto na delnico,

– 1.192,808.244 SIT ostane nerazpo-
rejenih.

Dividende se delničarjem izplačajo v roku
30 dni po končani skupščini v nerevalorizira-
nem znesku, in sicer po stanju vpisov v delniš-
ko knjigo dva dni po dnevu seje skupščine.

Do 31. 12. 1997 revalorizirani čisti do-
biček za leto 1996 v višini 2.731,744.734
SIT ostane v celoti nerazporejen.

Čisti dobiček za leto 1997 v višini
5.622,211.469 SIT se razporedi:

– 2.811,105.735 SIT v rezerve družbe,
– 2.811,105.734 SIT ostane nerazpo-

rejenih.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja podjetja za poslovno
leto 1998 imenuje revizijsko družbo Price-
WaterhouseCoopers, d.d., Ljubljana.

7. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
določi sejnina v naslednji višini:

– 95.000 SIT neto za predsednika nad-
zornega sveta,

– 80.000 SIT neto za namestnika pred-
sednika nadzornega sveta,

– 70.000 SIT neto za člana nadzornega
sveta.

Sejnina v zgoraj navedeni višini se izpla-
ča tudi članom nadzornega sveta z manda-
tom od vpisa lastninskega preoblikovanja v
sodni register do prve seje skupščine.

8. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni

sklep, da je začasnim članom nadzornega
sveta na podlagi odločbe Vlade Republike
Slovenije z dne 29. 1. 1998, s prvo sejo
skupščine po vpisu lastninskega preobliko-
vanja v sodni register, prenehal mandat.

Na predlog nadzornega sveta se za čla-
ne nadzornega sveta, ki predstavljajo kapi-
tal, imenujejo:

1. Bergoč Ivan,
2. Kovačič Miloš,
3. Logar Metod,
4. Sever Jaka,
5. dr. Škof Matija.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupš-
čine pisno prijavijo na sedežu podjetja, Ci-
galetova 15, Ljubljana.

Popolno gradivo za skupščino bo na vo-
ljo na sedežu podjetja, Cigaletova 15, Ljub-
ljana, vsak delovni dan po objavi sklica
skupščine do 22. 12. 1998, od 11. do 13.
ure, v sobi št. 001, v pritličju.

Ponovni sklic skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z enakim dnev-
nim redom ob 14. uri. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Telekom Slovenije, d.d.
predsednik uprave

Št. 41-64/19 Ob-8257
Na podlagi statuta delniške družbe Cest-

no podjetje Kranj, družba za vzdrževa-
nje in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta
20, Kranj, sklicujemo
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1. skupščino delničarjev
ki bo dne 17. 12. 1998 ob 12. uri v

prostorih družbe vzdrževalna baza Lesce,
Alpska cesta 110.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika 1.

skupščine se izvoli Franc Kosi, za prešte-
valca glasov se izvolita Mirjana Čebulj in
Stane Remic. Za notarja se povabi Dušo
Trobec Bučan.

2. Predlog poslovnika skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine po predlogu začasne uprave v
predloženem besedilu.

3. Poročilo začasne uprave o poteku
lastninskega preoblikovanja.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta,
ki zastopajo delničarje in določitev nagrad
članov nadzornega sveta (sejnine in potni
stroški).

Začasni nadzorni svet predlaga, da se za
člane nadzornega sveta, ki predstavljajo del-
ničarje imenujejo: Vesna Klavora, Vladimir
Černe in Bogdan Drinovec.

Začasna uprava predlaga sprejem na-
slednjega sklepa: za predsednika nadzor-
nega sveta se določi sejnina v višini 40.000
SIT neto in člane nadzornega sveta 30.000
SIT neto. Poleg tega pripada vsem članom
nadzornega sveta povračilo morebitnih pot-
nih stroškov v obliki kilometrine.

5. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la in potrditev računovodskih izkazov za leto
1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1997, vključno z bilanco stanja,
izkazom uspeha in poslovnim poročilom, po
predlogu začasne uprave in pozitivnem mne-
nju začasnega nadzornega sveta.

6. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o delitvi dobička.

Predlog sklepa: sprejme se predlog za-
časne uprave in mnenje začasnega nadzor-
nega sveta o delitvi dobička, ustvarjenem v
obdobju 1993–1997.

Družba je v obdobju 1993–1997, ustva-
rila dobiček v skupni revalorizirani vrednosti
155.663,015 SIT in izgubo v skupni revalo-
rizirani vrednosti 31.297.674 SIT;

– izguba v letu 1993, po uskladitvi raču-
novodskih izkazov z otvoritveno bilanco, v
skupni vrednosti 10.269.645 SIT, se v ce-
loti pokrije iz rezerv,

– izguba v letu 1994, po uskladitvi raču-
novodskih izkazov z otvoritveno bilanco, v
skupni vrednosti 21,028.029 SIT se v celo-
ti pokrije iz rezerv,

– dobiček leta 1995 v skupni vrednosti
67,132.437 SIT se v vrednosti 41,473.630
SIT nameni izplačilu dividend, dobiček v
vrednosti 25,658.807 SIT se ne razporedi,

– dobiček leta 1996 v skupni vrednosti
56,525.197 SIT se ne razporedi,

– dobiček leta 1997 v skupni vrednosti
32,005.381 SIT se ne razporedi.

Bruto dividenda na delnico znaša: 110
SIT. Izplačilo dividend delničarjem se opravi
najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa
skupščine.

7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za-

časne uprave o oblikovanju sklada lastnih

delnic v vrednosti največ 18,000.000 SIT
osnovnega kapitala. Lastne delnice se bo-
do pridobivale iz sredstev rezerv nad z za-
konom predpisano višino.

Sklad lastnih delnic se oblikuje za na-
slednje namene po 240. členu ZGD:

– ko je delnic pridobitev nujna, da bi
družba preprečila hudo neposredno škodo;

– da se delnice pridobi zato, da bi delni-
čarjem zagotovila odpravnino, po določbah
486. in 489. čelna ZGD.

Način in postopke za uporabo sklada
lastnih delnic določi nadzorni svet s poseb-
nim pravilnikom.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za-

časnega nadzornega sveta o imenovanju re-
vizorja za leto 1998. Za revizorja se imenuje
revizijsko družbo DR CILJ družba za revizi-
jo, d.o.o., iz Ljubljane.

9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine

po tem dnevnem redu je na razpolago na
sedežu družbe dan po objavi zasedanja
skupščine, vsak delovnik od 10. do 13. ure
v tajništvu družbe Jezerska cesta 20, Kranj.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev deset dni pred sejo
skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih
prijava udeležbe na skupščini je prispela na
sedež družbe najmanj 3 dni pred skupšči-
no. Prijavi mora biti predloženo potrdilo o
lastništvu delnic, pooblaščenci pa morajo
predložiti pravilno izpolnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim
dnevnim redom ob 14. uri. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Nasprotni predlogi delničarjev.
Delničarji lahko v roku sedmih dni po

objavi sklica skupščine, podajo upravi druž-
be pisno utemeljen nasprotni predlog skle-
pov k posameznim točkam dnevnega reda.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet bo-
sta sprejela svoja stališča k nasprotnim
predlogom v roku desetih dni po objavi skli-
ca skupščine in o tem obvestila delničarje z
objavo v časopisu Delo.

Cestno podjetje Kranj, d.d.
začasna uprava in začasni

nadzorni svet

Ob-8314
Na podlagi 7.2. točke statuta družbe Bi-

rostroj Computers, d.d., Maribor, Mladin-
ska 3, sklicuje uprava – direktorica družbe

2. redno skupščino
družbe Birostroj Computers, d.d.,

Maribor,
ki bo dne 22. decembra 1998 v dvorani

družbe v IV. nadstropju poslovne zgradbe
Glavni trg 17/b v Mariboru s pričetkom ob
13. uri z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzoč-
nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Na predlog uprave se izvolijo: za pred-

sedujočo skupščine Stanka Čurin, v verifi-
kacijsko komisijo: Peter Mikuž – predsed-

nik, Irena Androvič in Mihael Kure kot pre-
števalca glasov. Seji bo prisostvoval vablje-
ni notar Friderik Bukovič.

Predlog sklepa 1.1.: skupščina izvoli
predlagane organe skupščine.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1997.

Predlog sklepa 2.1.: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme revidirano letno poročilo družbe
Birostroj Computers, d.d., Maribor za leto
1997.

3. Pokrivanje izgube za poslovna leta
1994, 1995, 1996 in 1997.

Predlog sklepa 3.1.:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mne-

nju nadzornega sveta se sprejme sklep, da
se pokrije izguba skupno z revalorizacijo za
poslovna leta 1994, 1995, 1996, in 1997
skupaj z dnem 1. 1. 1998 v višini
530,443.625,58 SIT, kot sledi:

Izguba v višini 530,443.625,58 SIT se
krije:

– iz rezerv v višini 163,107.684 SIT,
– iz revalorizacijskega popravka rezerv v

višini 267,836.957 SIT,
– iz revalorizacijskega popravka osnov-

nega kapitala v višini 99,498.984,58 SIT.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-

še za leto 1998.
Predlog sklepa 4.1.: na predlog nadzor-

nega sveta se za pooblaščenega revizorja
za leto 1998 imenuje revizijska hiša Valuta,
družba za revizijo, d.o.o., iz Maribora.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki, poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe in glasovalno pravico

lahko uresničijo delničarji, v korist katerih
bodo tri dni pred izvedbo skupščine, delnice
delniške družbe Birostroj Computers, d.d.,
Maribor vknjižene v delniški knjigi družbe.

Skupščine se lahko udeležijo: delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najka-
sneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo. Zastopniki in pooblaščenci
delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti
pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri
družbi.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastop-
nik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan v tajništvu na sedežu družbe
Mladinska 3 v Mariboru, vsak delovnik od
dneva objave sklica skupščine do zaseda-
nja skupščine od 10. do 12. ure.

Delničarji lahko sporočijo svoje morebit-
ne nasprotne predloge v roku 7 dni od dne-
va objave sklica skupščine. Predlogi morajo
biti pisni, obrazloženi in poslani na sedež
družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne v istih prostorih ob 14. uri. V
tem primeru bo skupščina sklepčna, ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Birostroj Computers, d.d.,
uprava

direktorica družbe
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Ob-8315
Na podlagi 19. člena statuta Klas, d.d.,

Maribor, Ptujska c. 95, uprava družbe skli-
cuje

5. redno skupščino
delničarjev Klas, d.d., Maribor,

ki bo v torek, dne 22. decembra 1998
ob 12. uri v sejni sobi uprave družbe v Mari-
boru, Ptujska c. 95.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev predsednika skupšči-
ne in dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine imenuje Letonja
Zvonka, za preštevalki glasov se imenujeta
Krajnc Vlasta in Vučeljič Majda. Skupščini bo
prisostvoval vabljeni notar Šoemen Andrej.

2. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe in dopolnitve statuta v predlo-
ženem besedilu.

3. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev poslovnika o delu skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe in dopolnitve poslovnika o delu
skupščine v predloženem besedilu.

4. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se odpokličejo člani nadzornega sve-
ta: Stepišnik Janko, Stonič Radovan, Voršič
Srečko, Voglar Franc.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za člana nadzornega sveta imenu-
jeta: Brodnjak Stanislav, Gorjup Samo.

6. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-
zornega sveta se določi sejnina članom nad-
zornega sveta v višini 20.000 SIT neto za
predsednika in 15.000 SIT neto za člana.

Besedilo predlaganih sprememb in do-
polnitev statuta ter poslovnika o delu
skupščine, bo delničarjem na vpogled na
sedežu družbe v Mariboru, Ptujska c. 95,
vsak delovni dan od dneva objave skupšči-
ne pa do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne od 8. do 14. ure.

Delničarje, zastopnike in njihove poob-
laščence vljudno prosimo, da najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine pismeno
prijavijo svojo udeležbo.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 13. uri v
istem prostoru.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Klas, d.d., Maribor
uprava družbe

Ob-8316
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in statuta družbe Hoja Ga-
lanterija Podpeč, d.d., začasna uprava
družbe sklicuje

1. skupščino družbe
Skupščina bo dne 23. decembra 1998

ob 15. uri v prostorih družbe, Podpeč 53.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

na izvoli Kecmar Dušana, za preštevalca
glasov skupščina izvoli Majcen Antona in
Maček Mihaela.

Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Marina Ružič-Tratnik iz Ljubljane.

2. Informacija o poteku lastninskega
preoblikovanja družbe.

Predlog sklepa: informacija se sprejme
na znanje.

3. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička oziroma o pokrivanju izgube
za poslovna leta 1993, 1994, 1995, 1996.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
znaša za leto 1993 revalorizirana izguba
14,716.488,15 SIT, za leto 1994 revalori-
zirani dobiček 3,914.356,25 SIT, za leto
1995 revalorizirana izguba 10,972.367,86
SIT in za leto 1996 revalorizirani dobiček
2,397.260,90 SIT. Izguba za leti 1993 in
1995 v skupnem znesku 25,688.856,01
SIT se pokrije iz nerazporejenega dobička
ustvarjenega v letih 1994 in 1996 v skup-
nem znesku 6,310.617,15 SIT in ostanek
iz prostih rezerv v višini 8,135.000 SIT in iz
revalorizacijskega popravka prostih rezerv
11,243.236,67 SIT. Izguba se pokriva po
stanju 1. 1. 1998.

4. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za poslovno leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo za poslovno leto 1997.

5. Obravnava in sprejem predloga o de-
litvi dobička za leto 1997.

Predlog sklepa: dobiček za poslovno le-
to 1997 v višini 4,821.345,21 SIT ostane
nerazporejen.

6. Sprememba 7.4., in 8.2. točke statu-
ta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be statuta v predlaganem besedilu.

7. Ugotovitev prenehanja mandata čla-
nov začasnega nadzornega sveta in izvoli-
tev članov nadzornega sveta družbe - pred-
stavnikov delničarjev ter seznanitev skupšči-
ne s članoma nadzornega sveta, ki ju je
izvolil svet delavcev.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je z da-
našnjo 1. skupščino prenehal mandat čla-
nom začasnega nadzornega sveta.

Za člane nadzornega sveta predstavni-
kov delničarjev se izvolijo:

– Bojan Šuštar, dipl. ek.,
– Matevž Bambič, dipl. ek.,
– Bojan Župevec, dipl. jur.
8. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic v višini 26,465.275,67 SIT. Sklad se
oblikuje v breme prostih rezerv družbe in
njihovega revalorizacijskega popravka.

9. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom delnic.

Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital družbe se zmanjša iz

162,580.000 SIT za 32,516.000 SIT na
130,064.000 SIT.

2. Zmanjšanje osnovnega kapitala se iz-
vede po določilih o rednem zmanjšanju os-
novnega kapitala s pridobitvijo 32.516 last-
nih imenskih delnic oznake G z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT/delnica ter njihovim
umikom (odtegnitvijo iz prometa) in razvelja-

vitvijo (amortizacijo) ter razveljavitvijo vseh
pravic iz njih.

3. Uprava družbe je na podlagi tega skle-
pa upravičena izvršiti pridobitev delnic v šte-
vilu iz 2. točke najkasneje do prve nasled-
nje skupščine.

4. Upniki družbe, katerih terjatve so na-
stale pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala v sodni register, lahko v
šestih mesecih po objavi prijavijo svoje ter-
jatve, če niso poplačane, in zahtevajo od
družbe zavarovanje plačila.

5. Sklep o zmanjšanju osnovnega kapi-
tala preneha veljati v primeru, da družba ne
pridobi vseh delnic iz 2. točke ali če so-
dišče pravnomočno zavrne prijavo sklepa o
zmanjšanju ali zmanjšanje osnovnega kapi-
tala v sodni register.

6. Sklep ima naravo statutarnega sklepa
o spremembi statuta in se na njegovi podla-
gi spremenijo in uskladijo določbe statuta o
višini osnovnega kapitala in številu delnic ter
izdela čistopis statuta. Za izdelavo spre-
memb in uskladitev ter čistopisa statuta
skupščina pooblašča nadzorni svet družbe.

10. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1998.

Predlog sklepa: za revizorja računovod-
skih izkazov za poslovno leto 1998 se ime-
nuje revizijska družba Bo Consulting, d.o.o.,
Neubergerjeva 9, Ljubljana.

11. Obravnava in določitev nagrad čla-
nom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: nagrada članom nadzor-
nega sveta v obliki sejnine znaša: za pred-
sednika neto 35.000 SIT in za člane neto
30.000 SIT.

12. Poslovnik o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine v predlagani vsebini.
13. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo

imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Delničarje prosimo, da zaradi lažje orga-
nizacije skupščine svojo udeležbo na
skupščini prijavijo, vsaj tri dni pred skupšči-
no.

Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zase-
danja.

Ob prihodu se v sprejemni pisarni prijavi-
jo z osebno izkaznico ali drugim identifikacij-
skim dokumentom ter prevzamejo gradivo in
glasovalne lističe. Delničarji glasujejo osebo,
po zastopniku ali po pooblaščencu na podla-
gi glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v
dvorano, kjer bo skupščina družbe.

Gradivo za skupščino s predlaganimi
sklepi si lahko delničarji ogledajo na sede-
žu družbe vsak delovni dan po objavi sklica
od 12. do 14. ure.

Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
skupščine podajo na sedež  družbe predlo-
ge za dopolnitev dnevnega reda oziroma
nasprotne predloge k posameznim točkam.

Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni.
Prostor, kjer bo skupščina bo odprt pol

ure pred skupščino. Če skupščina ob 15.
uri ne bo sklepčna, se ponovno zasedanje
skliče za isti dan ob 15.30 v istem prostoru,
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pri čemer bo skupščina na ponvonem zase-
danju odločala ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Hoja Galanterija, Podpeč, d.d.,
direktor začasne uprave

Št. 98/061 Ob-8319
Obveščamo vas, da bo

3. seja skupščine
družbe Hotel Marita, d.d.,

v Velenju, v četrtek, dne 17. 12. 1998
ob 10. uri v poslovni zgradbi Fininga, d.o.o.,
Prešernova 1a v Velenju.

Na seji bo prisoten notar Avgust Ribič.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in

ugotavljanje sklepčnosti.
3. Obravnava poslovnega poročila za

1997.
4. Plan družbe.
5. Razno.
Če skupščina ne bo sklepčna ob napo-

vedanem terminu, bo ponovna seja skupšči-
ne istega dne ob 14. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na zastopa-
nost kapitala.

Hotel Marita, d.d.,
direktor

Ob-8340
Na podlagi določil statuta družbe Inte-

gral promet, turizem in delavnice Črnomelj
d.d., sklicuje uprava

4. sejo skupščine družbe Integral
promet, turizem in delavnice

Črnomelj d.d.,
ki bo v četrtek 24. 12. 1998 ob 12. uri,

na sedežu družbe v Črnomlju, Belokranjska
c. 22.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev predsednika
skupščine, zapisnikarja in dveh prešteval-
cev glasov.

Predlog sklepa uprave: skupščina potrdi
predsednika in imenuje zapisnikarja ter pre-
števalca glasov.

2. Obravnava in sprejem revizijskega po-
ročila za leto 1997.

Predlog sklepa uprave: sprejme se po-
ročilo revizorjev o poslovanju za leto 1997.

3. Spremembe in dopolnitve statuta In-
tegral d.d.

Predlog sklepa uprave: sprejmejo se
spremembe in dopolnitve statuta Integral,
d.d.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic, oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja in njegovim potrdilom o
lastništvu delnic.

Vsa gradiva za skupščino so delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.

Pozivamo delničarje, da v sedmih dneh
od prejema tega vabila svoje pripombe ter
spreminjevalne in dopolnitvene predloge pi-
sno sporočijo upravi družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato pa se
skupščina ponovno sestane. V drugem skli-

cu je skupščina sklepčna, ne glede na šte-
vilo prisotnih delnic.

Integral d.d. Črnomelj
uprava

Št. 1011 Ob-8341
Na podlagi 7.5 točke statuta delniške

družbe IUV-Industrija usnja Vrhnika, 1360
Vrhnika, Tržaška c. 31, v skladu z določbo
283. člena zakona o gospodarskih druž-
bah, začasna uprava delniške družbe skli-
cuje

2. skupščino družbe IUV, d.d.,

ki bo 23. decembra 1998 ob 12.30, na
sedežu družbe na Vrhniki, Tržaška c. 31, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti

2. Imenovanje delovnih organov skupščine
Predlog sklepa: na predlog začasne upra-

ve in začasnega nadzornega sveta skupšči-
na za predsednico imenuje Danico Klemenc,
za preštevalca glasov pa Barbaro Rot-Bezek
in Andreja Seligerja. Skupščini bo prisostvo-
vala vabljena notarka Albina Krašovec.

3. Prenos upravljalskih upravičenj po Po-
godbi o prenosu posameznih upravljalskih
upravičenj na Slovensko razvojno družbo,
d.d.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta skupšči-
na za čas izvajanja programa prestrukturira-
nja družbe v sodelovanju s Slovensko razvoj-
no družbo na Slovensko razvojno družbo,
d.d., začasno prenaša naslednja upravičenja
delničarjev/družbenikov do udeležbe pri
upravljanju družbe iz pristojnosti skupščine
oziroma nadzornega sveta:

– imenovanje in razrešitev uprave družbe;
– imenovanje in razrešitev posameznih

članov nadzornega sveta, izvoljenih s strani
delničarjev/družbenikov, vendar ne več kot
polovico;

– odločanje o poenostavljenem zmanj-
šanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja
izgub ter povečanja osnovnega kapitala z
novimi vložki z izključitvijo prednostne pravi-
ce dosedanjih delničarjev/družbenikov do
vpisa novih vložkov.

Posamezna upravljalska upravičenja del-
ničarjev se prenesejo na način in pod pogo-
ji določenimi v Pogodbi o prenosu posa-
meznih upravljalskih upravičenj, ki jo podpi-
še predsednik skupščine.

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe na Vrhniki, Tr-
žaška c. 31, v tajništvu uprave družbe, vsak
delovnik od 10. do 12. ure, od dneva obja-
ve tega sklica dalje, do dneva zasedanja
skuščine.

Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge z obraz-

ložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo za-
časni upravi v sedmih dneh od dneva obja-
ve tega sklica.

Udeležba in glasovalna pravica
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, ki so vpisani v delniški knjigi pri Klirinško
depotni družbi po stanju na dan zasedanja
skupščine, oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki.

Prevzem glasovalnih lističev
Pozivamo delničarje, pooblaščence in

zastopnike, da vsaj eno uro 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-

nost več kot petnajst odstotkov glasov. Če
skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine z istim dnev-
nim redom istega dne ob 13.30, na istem
mestu. Na ponovljenem zasedanju bo
skupščina družbe veljavno odločala, ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

IUV, d.d.
začasna uprava

Ob-8358
Uprava delniške družbe Plutal, d.d., na

podlagi 17. člena statuta in 283. člena za-
kona o gospodarskih družbah sklicuje

3. redno sejo skupščine
družbe Plutal, d.d., Ljubljana,

Cesta v Gorice 8,
ki bo dne 22. 12. 1998 ob 13. uri na

sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov

in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep

o izvolitvi organov skupščine družbe: pred-
sednika skupščine, dveh preštevalcev glasov
ter imenovanju notarja, po predlogu uprave.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za poslovno leto 1997 z mnenjem revi-
zorja in nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1997 z mnenjem revizorja in
nadzornega sveta po predlogu uprave.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička.

Predlog sklepa: ugotovljeni čisti dobiček
družbe v višini 99,679.040,28 SIT za leto
1997 se razporedi v rezerve družbe.

4. Razrešitev in izvolitev novih članov
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je dose-
danjim članom prenehala funkcija zaradi iz-
teka mandata in se zato razrešijo.

Predlog sklepa: izvolijo se novi člani nad-
zornega sveta, ki zastopajo interese delni-
čarjev, po predlogu.

5. Sprememba dejavnosti družbe Plutal,
d.d.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razširitev dejavnosti družbe.

6. Sprememba statuta družbe Plutal, d.d.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be statuta v besedilu, kot so predlagane s
strani uprave.

7. Določitev višine sejnine članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se za njihovo delo zagotovi plačilo sejni-
ne v neto znesku 35.000 SIT za predsedni-
ka ter v neto znesku 25.000 SIT za ostale
člane.

8. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja

družbe za leto 1998 se imenuje predlagana
revizijska družba.
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9. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe se poveča za

znesek 71,586.000 SIT, tako da se od do-
sedanjega zneska 1.300,000.000 SIT po-
veča na skupni znesek 1.371,586.000 SIT,
in sicer se povečanje izvede z izdajo 71.586
novih navadnih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT.

Povečanje osnovnega kapitala družbe se
izvede z vplačili po stanju na dan 30. 10.
1998 na podlagi konverzije obstoječih ter-
jatev upnikov družbe, in sicer bo:

a) upnik Hidroinženiring, d.o.o., Ljublja-
na s terjatvijo v višini 4,734.203,18 SIT vpla-
čal 2.116 navadnih imenskih delnic v skup-
ni nominalni vrednosti 2,116.000 SIT;

b) upnik Hidrotehnik, Vodnogospodar-
sko podjetje, d.d., Ljubljana s terjatvijo v
višini 44,678.230,63 SIT vplačal 19.975
navadnih imenskih delnic v skupni nominal-
ni vrednosti 19,975.000 SIT;

c) upnik Elektro Primorska, Javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, p.o.,
Nova Gorica s terjatvijo v višini
19,581.740,09 SIT vplačal 8.755 navad-
nih imenskih delnic v skupni vrednosti
8,755.000 SIT;

d) upnik Sodexho, Prehrana in storitve,
d.o.o., Ljubljana s terjatvijo v višini
4,249.779,43 SIT vplačal 1.900 navadnih
imenskih delnic v skupni nominalni vredno-
sti 1,900.000 SIT;

e) upnik Editoriale Stampa Triestina, SPA
(Založništvo tržaškega tiska, d.d.), Trst s
terjatvijo v višini 39,729.440,30 SIT vplačal
17.763 navadnih imenskih delnic v skupni
nominalni vrednosti 17,763.000 SIT;

f) upnik MGK-PACK, d.d., Reka s terja-
tvijo v višini 35,269.570,93 SIT vplačal
15.769 navadnih imenskih delnic v skupni
nominalni vrednosti 15,769.000 SIT;

g) upnik Stanovanjsko podjetje Ljublja-
na, p.o., Ljubljana s terjatvijo v višini
8,451.701,51 SIT vplačal 3.779 navadnih
imenskih delnic v skupni nominalni vredno-
sti 3,779.000 SIT;

h) upnik I poslovne informacije, d.o.o.,
Ljubljana s terjatvijo v višini 446.671,47 SIT
vplačal 200 navadnih imenskih delnic v
skupni nominalni vrednosti 200.000 SIT;

i) upnik Atotech - Kemična tovarna Pod-
nart, d.d., Podnart s terjatvijo 3,919.655
SIT vplačal 1.329 navadnih imenskih delnic
v skupni nominalni vrednosti 1,329.000
SIT.

Konvertirane terjatve upnikov s preno-
som prenehajo zaradi vplačila novih delnic z
odložnim pogojem do vpisa povečanja os-
novnega kapitala v sodni register.

Prednostna pravica ostalih delničarjev do
novih delnic se izključi.

Vpis oziroma vplačilo novih delnic se iz-
vede v roku 60 dni od dneva sprejema na
seji skupščine.

Nadzorni svet družbe je po izvedbi vpisa
in vplačila delnic pooblaščen, da v skladu s
sklepom o povečanju kapitala družbe uskla-
di besedilo statuta družbe glede višine os-
novnega kapitala družbe do višine dejan-
skega povečanja.

10. Odobreni kapital.
Predlog sklepa:
Sprejme se sklep o povečanju kapitala

družbe do zneska 650,000.000 SIT – odo-

breni kapital, tako da je uprava družbe v
soglasju z nadzornim svetom pooblaščena
povečati osnovni kapital z izdajo novih na-
vadnih imenskih delnic na podlagi konverzi-
je obstoječih ali cediranih terjatev upnikov
družbe, ki predstavljajo stvarni vložek, pri
čemer se prednostna pravica ostalih delni-
čarjev do novih delnic izključi, in sicer na
podlagi Pogodbe o ureditvi medsebojnih
razmerij v zvezi z izvajanjem programa pre-
strukturiranja družbe, sklenjene med druž-
bo Plutal in Slovensko razvojno družbo,
d.d., Ljubljana, in sklepa Vlade Republike
Slovenije številka 428-02/98-5 (N) z dne
5. 11. 1998.

11. Začasni prenos upravljalskih upravi-
čenj na Slovensko razvojno družbo.

Predlog sklepa:
(1) Skupščina delniške družbe Plutal,

d.d., za čas izvajanja programa prestrukturi-
ranja družbe, potrjenega s sklepom Vlade
Republike Slovenije št. 428-02/98-5 (N) z
dne 5. 11. 1998, v sodelovanju s Sloven-
sko razvojno družbo na Slovensko razvojno
družbo, d.d., začasno prenaša naslednja
upravičenja delničarjev do udeležbe pri
upravljanju družbe iz pristojnosti skupščine
oziroma nadzornega sveta:

– imenovanje in razrešitev uprave druž-
be;

– imenovanje in razrešitev posameznih
članov nadzornega sveta, izvoljenih s stra-
ni delničarjev, vendar ne več kot polovice.
Slovenska razvojna družba d.d. lahko v ča-
su izvajanja tega sklepa zamenja le tiste
člane, ki jih je sama imenovala oziroma
predlagala;

– odločanje o poenostavljenem zmanj-
šanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja
izgub ter povečanju osnovnega kapitala z
novimi vložki, z izključitvijo prednostne pra-
vice dosedanjih delničarjev do vpisa novih
delnic.

(2) Posamezna upravljalska upravičenja
delničarjev iz predhodne točke se prenese-
jo na način in pod pogoji, določenimi v po-
godbi o začasnem prenosu posameznih
upravičenj delničarjev do udeležbe pri
upravljanju družbe.

Skupščine se lahko udeleži vsak delni-
čar sam ali po svojem zakonitem zastopniku
oziroma pooblaščencu. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci, ki se bodo udeležili
skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti tudi
pisno pooblastilo.

Gradivo za skupščino, ki vsebuje tudi
Program prestrukturiranja družbe Plutal
d.d., sklep Vlade Republike Slovenije iz točk
10. in 11. ter poročilo uprave o utemeljitvi
izključitve prednostne pravice, je delničar-
jem na vpogled v tajništvu uprave 10 dni
pred zasedanjem skupščine vsak delovni
dan od 8. do 15. ure.

Pri prvi točki dnevnega reda se glasuje
z dvigom rok, pri ostalih točkah javno s
pisnimi glasovnicami. Vsaka delnica daje
delničarju en glas. Glasovanje je osebno,
po pooblaščencu ali zastopniku. Sklepe
sprejemajo delničarji z navadno večino
glasov.

Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 14.
uri istega dne v istem prostoru. Skupščina

bo takrat veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Plutal, d.d., Ljubljana
nadzorni svet družbe

uprava družbe

Ob-8195
Uprava IMP Livar, d.d., objavlja na zah-

tevo delničarja PID Zvon, d.d.,

 predlog za razširitev dnevnega reda
3. skupščine družbe IMP Livar, d.d.,

Ivančna Gorica,
ki je bila objavljena dne 30. 10. 1998 v

dnevniku Delo in v Uradnem listu RS, št.
73/98.

Dnevni red skupščine sklicane za dne
3. 12. 1998, se razširi z dodatnima točka-
ma dnevnega reda, in sicer:

2. Zamenjava članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi podanih od-

stopnih izjav se razrešita dosedanja člana
nadzornega sveta, ki ju je izvolila skupšči-
na, in sicer: Mirjan Žorž, Ivanka Parovel.

Utemeljitev: spremembo dnevnega reda
zahtevamo zaradi neprimerne sestave nad-
zornega sveta, kar bo še bolj očitno po
sprejemu predvidene dokapitalizacije. Zato
predlagamo, da dosedanja člana nadzorne-
ga sveta zamenjata nova člana, tako, da bo
nadzorni svet glede na predvideno spreme-
njeno lastniško strukturo v družbi, imel pod-
poro večjih lastnikov.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega

sveta – predstavnika kapitala se imenuje:
Janez Anžur, Ivan Tkalec.

Utemeljitev: po našem mnenju sta predla-
gana kandidata strokovnjaka in bosta lahko z
zadostno podporo s strani lastnikov uspešno
opravljala naloge v nadzornem svetu.

Zaradi sprememb z novima točkama, se
vse ostale točke dnevnega reda, razen 1.
točke preštevilčijo.

IMP Livar, d.d.
uprava

Razne objave

Št. 362-26/96 Ob-8333
Na podlagi 10. člena uredbe o odpro-

daji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in
premičnin v lasti Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 52/98) objavljamo

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
telefaks 061/178-5579.

2. Predmet javne dražbe:
(a) odprodaja nezasedenih stanovanj.
(b) Kraj: Ljubljana.
(c) Vrsta nepremičnine:
– 4 sobno stanovanje na Slomškovi 33,

v izmeri 147,99 m2, s teraso, parkirnim
mestom št. 305 in garažo za tri vozila,

– 1 sobno stanovanje na Ravbarjevi 7, v
izmeri 35 m2, s kletno shrambo.
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(d) Nepremičnina se odprodaja v celoti
po sistemu videno-kupljeno. Prometni da-
vek in stroške prepisa plača kupec.

3. Izklicna cena celotne nepremičnine:
a) 4 sobno stanovanje na Slomškovi 33:
– stanovanje – 34,010.000 SIT,
– parkirno mesto – 1,330.000 SIT,
– garaža – 3,040.000 SIT,
– skupaj – 38,380.000 SIT;
b) 1 sobno stanovanje na Ravbarjevi 7 –

6,460.000 SIT.
4. Javna dražba se bo opravila pisno.
5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-

ra biti sklenjena v roku petnajstih delovnih
dneh po opravljeni javni dražbi.

6. Način in rok plačila: najugodnejši
dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku
osmih dni od podpisa pogodbe na ŽR št.
50100-630-10014, sklic na številko
784000. Položena kavcija se všteje v kup-
nino.

7. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na ŽR št. 50100-630-10014, sklic na
številko 784000 – varščina.

Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem,
ki na javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v
roku osmih dni brez obresti.

8. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru na tel.
061/178-5571 – Drago Popovič.

9. Predložitev ponudb
(a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti

do 10. 12. 1998 do 9. ure. Ponudbo se
označi: “Ponudba za nakup stanovanja na
Slomškovi 33” ali “Ponudba za nakup sta-
novanja na Ravbarjevi 7” – z navedbo “Ne
odpiraj”. Ponudbi je potrebno predložiti:

– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih

ponudnik ni imel blokade ŽR,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponud-

nik fizična oseba.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 12. 1998 ob 10. uri, v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 920-11/98 Ob-8334
Agencija Republike Slovenije za plačilni

promet, podružnica Novo mesto, Kandijska
21, Novo mesto, objavlja

javno dražbo
za prodajo klima naprave EDPAC-14 KW,

letnik 1979, z izklicno ceno 38.000 SIT.
Javna dražba bo 27. 11. 1998 ob 9. uri,

v deponiji Agencije RS za PP Novo mesto,
Kandijska 21, Novo mesto.

Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
fizične in pravne osebe, ki do pričetka
dražbe plačajo varščino v višini 10% iz-
klicne cene. Uspelemu dražitelju bo varš-
čina vračunana v ceno, ostalim udeležen-
cem dražbe pa bo vrnjena takoj po konča-
ni dražbi.

Kupnina mora biti plačana v 8 dneh po
sklenjeni kupoprodajni pogodbi, sicer se
šteje, da dražitelj odstopa od nakupa in se
varščina ne vrne.

Prometni davek in druge stroške plača
kupec.

Informacije na telefon: 068/321-840,
int. 266, ali GSM 0609/646-281.

Agencija RS za plačilni promet
Podružnica Novo mesto

Ob-8162
Na podlagi sklepa Upravnega odbora

Univerze v Ljubljani – Fakultete za strojniš-
tvo v Ljubljani objavljamo

dražbo
1. rezkalnega stroja SUK inv. št.

07553, leto izdelave 1978,
2. koordinatnega vrtalnega stroja SIP

inv. št. 00460, leto izdelave 1955,
3. rezkalnega stroja ALG-200 inv. št.

07552, leto izdelave 1978.
Javna dražba bo dne 30. 11. 1998 ob

11. uri, v prostorih UL – Fakultete za stroj-
ništvo v Ljubljani, Aškerčeva 6, soba 115.

Izklicna cena:
– pod točko 1. – 1,100.000 SIT,
– pod točko 2. – 1,500.000 SIT,
– pod točko 3. – 1,500.000 SIT.
Pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične

in pravne osebe, ki neposredno pred draž-
bo plačajo varščino 10% izklicne cene.

Pooblaščenci pravnih oseb morajo
predložiti pisno pooblastilo. Varščino bo-
mo uspelemu ponudniku všteli v kupnino,
drugim pa vrnili najkasneje v treh dneh.
Uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo in
plačati kupnino v 15 dneh po končani draž-
bi, blago pa mora prevzeti v nadaljnih 15
dneh. V lastno posest lahko prevzame stroj
po plačilu celotne kupnine. Uspelemu po-
nudniku, ki ne izpolnjuje katerega od nave-
denih pogojev, bomo prodajo razveljavili,
varščino pa obdržali kot odstopnino. Pro-
dajali bomo po načelu “videno – kuplje-
no”. Prometni davek ni vključen v ceno in
ga plača kupec.

Ogled bo mogoč na dan dražbe od 8.
do 10. ure, v prostoru UL – Fakultete za
strojništvo, Aškerčeva 6, stara zgradba –
pritličje, soba št. 39.

Informacije o stroju posreduje inž. Mar-
ko Sedej, tel. 1771-710.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo

Ob-8163
Župan Občine Idrija objavlja na podlagi

sklepa Občinskega sveta občine Idrija z dne
29. 10. 1998 in na podlagi določil statuta
Občine Idrija (Ur. l. RS, št. 50/95) nasled-
njo

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

Predmet prodaje je parc. št. 272/1, sta-
novanjska stavba 71 m2, dvorišče 349 m2,
pašnik 393 m2 ter parc. št. 272/2, pašnik
129 m2 , vse k.o. Spodnja Idrija.

Javna dražba bo 16. decembra 1998
ob 15. uri v sejni sobi Občine Idrija.

Izklicna cena za predmetne nepremični-
ne je 4,000.000 SIT.

Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe. Dražitelji, ki so fizične
osebe, morajo pred pričetkom dražbe
predložiti potrdilo o državljanstvu; dražite-
lji, ki so pravne osebe pa morajo pred pri-
četkom predložiti kopijo izpiska iz sodne-
ga registra.

Na dražbi lahko sodelujejo samo draži-
telji, ki so pred pričetkom dražbe vplačali
varščino v višini 10% izklicne cene. Varšči-
na mora biti vplačana na ŽR Občine Idrija,
št. 52020-630-7085 pri Agenciji RS za pla-
čilni promet, podružnica Idrija.

Varščina bo uspelemu dražitelju vraču-
nana v kupnino, drugim pa bo vrnjena bre-
zobrestno v roku 3 dni od končane dražbe.

Uspeli dražitelj mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v sedmih dneh po končani
dražbi. Če pogodba v tem času ni sklenje-
na, se varščine ne vrne.

Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora kup-
nino plačati:

– 50% (upoštevana varščina) najkasneje
do 31. 12. 1998

– 50% najkasneje do 15. 1. 1999.
Dražba je uspešna tudi, če se dražbe

udeleži le en ponudnik, ki pravočasno vpla-
ča varščino.

Stroške v zvezi s to pogodbo in njeno
vknjižbo v zemljiško knjigo nosi kupec.

Informacije o javni dražbi so možne vsak
delovni dan od 8. do 12. ure na telefon
065/17-19-100 (Zdenka Šturm ali Jana Pe-
trič).

Občina Idrija

Ob-8332
Metrel, merilna in regulacijska oprema,

Horjul 188, Horjul, preklicuje potrdilo o sklad-
nosti s predpisi št. 515-931/98-4/6-0393,
ki ga je izdalo Ministrstvo za znanost in tehno-
logijo RS, Urad za standardizacijo in mero-
slovje.

Ambrožič Dušan, Tesarska ulica 6, Ljub-
ljana, preklicuje štampiljko z napisom
ODVETNIK DUŠAN AMROŽIČ Vojkova 63,
Ljubljana SLOVENIJA (4 VRSTICE). s-78064

Babić Andrija, Hrušica 58/d, Hrušica,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
14-0078/94, izdan 16. 2. 1994. g-78303

Bajramović Rasim, Jamova cesta 48,
Ljubljana, preklicuje original priglasitveni list,
opravilna št. 28-2668-98, matičan št.
1245503. s-78172

Glavina Boris, Veluščkova 7, Koper,
preklicuje obrtno dovolenje, št.
016366/0138/00-6. 3. 1995 do 27. 1.
1995. g-78015

Mohorič Matjaž, Jelovškova cesta 22,
Mengeš, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 06-1539/95, mat. št. 5265697. s-78080

Porsche Slovenija, Bravničarjeva ulica
5, Ljubljana, preklicuje homologacijo za vo-
zilo SEAT Alhambra 1.9 TDI, št. šas.
VSSZZZ7MZXV507982, št. mot.
AFN664630, št. homol. A1025264, izda-
na 12. 8. 1998. s-78137

Rutar Dolores, Novokračine 8a, Jelša-
ne, preklicuje obrtno dovoljenje, št.
010913/0250/00/22/1995. s-78174

Sluga Liljana, Vid. Ivanuševa 15a, Ro-
gaška Slatina, preklicuje priglasitveni list,
opr. št. 054-1206/98, z dne 1. 1. 1998.
p-78043
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Šeligo Dušan, Imeno 44, Podčetrtek,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
054-417/94, izdano 3. 8. 1994. p-78025

Toy Trade, Trnovec 3, Medvode, prekli-
cuje potrdilo o homologaciji za Audi A6 2,5
TDI, št. B 1003415. s-78053

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice

Ajdič Matjaž, Preglov trg 6, Ljubljana,
potni list št. AA 589284, izdala UE Ljublja-
na. s-78048

Avbelj Marioneta, Ob Hudinji 6, Škofja
vas, potni list št. BA 40845, izdala UE Cel-
je. p-78090

Avsec Ciril, Pregljev trg 11, Ljubljana,
potni list št. AA 770066, izdala UE Ljublja-
na. s-78153

Balant Miran, Borštnikova ul. 31, Mari-
bor, potni list št. AA 968846, izdala UE
Maribor. p-78032

Baltić Šefik, Polje cesta VI/20, Ljublja-
na, potni list št. AA 458942. s-78057

Baumgartner Gordan, Smrtnikova 4,
Ljubljana, potni list št. BA 616838.
s-78237

Bec Darinka, Kamenica 5, Krmelj, oseb-
no izkaznico št. 104975. p-78086

Beganović Zlatko, Koželjeva 8a, Ljub-
ljana, potni list št. BA 795751, izdala UE
Ljubljana. s-78203

Berisha Mirusha, Stara cesta 15, Hoče,
potni list št. AA 242434, izdala UE Mari-
bor. p-78057

Blagojević Dragomir, Hladilniška 1 c,
Ljubljana, potni list št. AA 606117.
s-78298

Božjeglav Geminiano, Jelarji 27, Škofi-
je, maloobmejno prepustnico št. AI 79713,
izdala UE Koper. g-78150

Božjeglav Ortenzia, Jelarji 27, Škofije,
potni list št. BA 224455, izdala UE Koper.
g-78148

Božjeglav Ortenzia, Jelarji 27, Škofije,
maloobmejno prepustnico št. AI 79669, iz-
dala UE Koper. g-78151

Colnar Antonija, Povšetova 59, Ljublja-
na, potni list št. BA 238937. s-78169

Cvetko Peter, Cvetkovci 57, Ormož,
potni list št. BA 514884. g-78034

Čivčić Rajko, Partizanska 10, Slovenj
Gradec, potni list št. BA 424538. g-78033

Dežutelj Branko, Justinova 5, Ljubljana,
potni list št. BA 379611. s-78040

Dežutelj Robi, Justinova 5, Ljubljana,
potni list št. BA 333043. s-78041

Drašković Majda, Podljubelj 86, Tržič,
potni list št. AA 190343. p-78019

Egartner Frančiška, Justinova 5, Ljub-
ljana, potni list št. BA 411980. s-78042

Farizi Zečir, Dolnji Lakoš 71, Lendava,
osebno izkaznico št. 81272. p-78081

Fijačko Zdravko, Zg. Negonje št. 22,
Rogaška Slatina, potni list št. AA 737150,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-78055

Furlan Ivo, Podraga 84, Podnanos, pot-
ni list št. BA 105564, izdala UE Ajdovščina.
g-78139

Gojković Dragan, Brodarjev trg 13, Ljub-
ljana, potni list št. BA 500591. s-78217

Gojkovič Bojan, Cesta v Pečale 5a, Ljub-
ljana, potni list št. BA 731645, izdala UE
Ljubljana. s-78327

Goranić Tereza, Rodiška cesta 9, Kozi-
na, maloobmejno prepustnico, AI 103535,
izdala UE Sežana. p-78001

Hajdinjak Bojana, Grablovičeva 26, Ljub-
ljana, osebno izkaznico št. 103447.
s-78261

Halilović Zaim, Vaška pot 31, Ljubljana,
potni list št. AA 245690, izdala UE Ljublja-
na. s-78326

Hrastnik Avbelj Matevž, Ob Hudinji 6,
Škofja vas, potni list št. BA 539520, izdala
UE Celje. p-78091

Hrastnik Boštjan, Na zelenici 12, Celje,
potni list št. AA 831846, izdala UE Celje.
p-78088

Kager Jurij, Valjevska 9, Maribor, potni
list št. BA 572327, izdala UE Maribor.
p-78015

Kardoš Mihael, Ul. Štefana Kovača 29,
Murska Sobota, potni list št. BA 459889,
izdala UE Murska Sobota. p-78069

Kavaš Sandra, Lipovci 216, Beltinci, pot-
ni list št. BA 285798, izdala UE Murska
Sobota. p-78036

Kmetič Karmen, Gaberke 30, Šoštanj,
potni list št. AA 621597, izdala UE Velenje.
p-78021

Koprivec Lucija, Dolenja vas 28, Polhov
Gradec, potni list št. BA 335304. s-78089

Korać Tašo, Sodnikarjeva 2, Kamnik,
potni list št. BA 220011, izdala UE Kamnik.
s-78044

Korać Vasvija, Sodnikarjeva 2, Kamnik,
potni list št. AA 883694, izdala UE Kamnik.
s-78045

Kovač Jože, Privoz 3 a, Ljubljana, potni
list št. AA 170071. s-78026

Kranjc Ladislava, Žagarjeva ul. 8, Tol-
min, maloobmejno prepustnico št. AI
040981, izdala UE Tolmin. g-78193

Križ Krunoslav, Maistrova 16, Litija, pot-
ni list št. BA 625321, izdala UE Litija.
s-78152

Krč Mihael, Linhartova 7, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 108366. s-78258

Kuzelj Darija, Kumrovška 19, Ljubljana,
potni list št. AA 979543. s-78092

Lesjak Ivan, Ul. Šlandrove b. 39, Ro-
gaška Slatina, potni list št. BA 607136, iz-
dan 30. 1. 1997. s-78264

Lukič Marko, Pot na Fužine 11, Ljublja-
na, potni list št. BA 845513. s-78052

Majkić Dragiša, Valjavčeva ulica 7, Kranj,
potni list št. BA 820666, izdala UE Kranj.
s-78132

Marolt Majda, Nemška vas na Blokah
12, Cerknica, potni list št. AA 490827, iz-
dan 16. 9. 1992 pri UE Cerknica. p-78018

Milivojevič Draginja, Erjavčeva 14, Ko-
per, potni list št. BA 404159, izdala UE
Koper. g-78145

Muharemović Jasmina, Tomšičeva ulica
37, Piran, potni list št. BA 400168, izdala
UE Piran. g-78312

Muller Erika, 12 Pond End Road, Son-
ning Common, Reading, potni list št. BA
111571, izdan 1. 7. 1993. s-78207

Muller Zoran, Planina 13, Kranj, potni
list št. BA 702699, izdala UE Kranj.
p-78085

Nemec Bojan, Vipavska c. 28, Rožna
dolina, Nova Gorica, maloobmejno prepust-
nico št. AI 41938, izdala UE Nova Gorica.
g-78141

Nemec Bojan, Vipavska c. 28, Rožna
dolina, Nova Gorica, potni list št. AA 81274,
izdala UE Nova Gorica. g-78142

Nikolič Slaviša, Drabošnjakova 9a, Ljub-
ljana, potni list št. BA 772892, izdala UE
Ljubljana. g-78313

Novak Ivan, Šlajmerjeva ul. 8, Maribor,
potni list št. AA 285060, izdala UE Maribor.
p-78050

Novak Marjan, Šklendrovec 3/c, Pod-
kum, potni list št. AA 077639, izdala UE
Trbovlje. p-78014

Pezdirc Evgen, Kamnogoriška c. 99,
Ljubljana, potni list št. BA 616980. s-78251

Pokos Jan, Bilečanska 4, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 666053. s-78214

Pokos Mihaela, Bilečanska 4, Ljubljana,
potni list št. BA 666313. s-78215

Prelog Borut, Panonska 24, Beltinci, pot-
ni list št. AA 664523, izdala UE Murska
Sobota. p-78035

Prelovšek Martina, Žiče 6, potni list št.
BA 252402, izdala UE Domžale. s-78240

Prišlić Branka, Ulica solidarnosti 5, Liti-
ja, potni list št. BA 327389, izdala UE Litija.
s-78061

Rauter Irena, Skladateljev Ipavcev 25,
Šentjur, osebno izkaznico št. 26220.
p-78017

Repič Dušan, Na Lokvi 9, Vrtojba, Šem-
peter pri Gorici potni list št. BA 846284.
p-78006

Resinovič Strnad Alenka, Ljubljanska c.
24, Domžale, potni list št. AA 156223.
s-78076

Sarič Jerneja, Ul. Prekomorskih birgad
7, Tolmin, potni list št. AA 522291, izdala
UE Tolmin. g-78194

Seme Sebastijan, Brezno 3 f, Laško, pot-
ni list št. BA 573408. p-78049

Sitar Sandi, Rupa 29a, Kranj, potni list
št. AA 925725, izdala UE Kranj. s-78211

Slijepčević Miloš, Gradnikova ul. 28, Ka-
nal, potni list št. AA 199902, izdala UE No-
va Gorica. g-78309

Smakići Zeflija, Vodnikova c. 243, Ljub-
ljana, potni list št. AA 463393, izdala UE
Ljubljana. s-78180

Smerajc Sanja, C. Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, potni list št. BA 655070, izdala
UE Ljubljana. s-78316

Sraka Saša, Cesta 24. junija 80, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 11366. s-78003
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Sternad Matilda, Gundaličeva ul. 12, Ma-
ribor, osebno izkaznico št. 103268.
p-78016

Stojanova Biljana, Ilirska c. 13, Jeseni-
ce, potni list št. BA 708801, izdala UE Je-
senice. p-78084

Strehovec Luka, Krožna pot 6, Voglje,
Šenčur, potni list št. BA 819806, izdala UE
Kranj. p-78070

Šardi Silvo, Erjavčeva 22, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 558231, izdala UE Ljubljana.
s-78049

Šefran Iztok, Jakčeva 8, Ljubljana, potni
list št. BA 498504, izdala UE Ljubljana.
s-78192

Šemić Dragan, Nagodetova 11, Ljublja-
na, potni list št. AA 827132. s-78039

Šoštarič Suzana, Drage 8, Suhor, potni
list št. AA 703309, UE Metlika. g-78315

Tot Jožef, Pince 31, Lendava, potni list
št. AA 214741, izdala UE Lendava.
p-78087

Tratenšek Anton, Zoisova ulica 1, Celje,
potni list št. BA 552298. s-78265

Ule Flisek Kristina, Prešernova 14a, Za-
gorje, osebno izkaznico št. 78214.
p-78002

Verhovšek Tanja, Stopče št. 15, Grobel-
no, osebno izkaznico št. 45197. g-78310

Vidoni Valter, Vojkova ul. 72, Anhovo,
potni list št. BA 588866, izdala UE Nova
Gorica. g-78249

Vihar Gorazd, Ul. Matije Tomca 4, Dom-
žale, potni list št. BA 844814, izdala UE
Domžale. s-78197

Vrečko Maks, Vinska Gorica 5a, Dobr-
na, potni list št. AA 014931, izdala UE Ce-
lje. p-78048

Vrhovnik Vesna, Hmeljarska c. 12, Pre-
bold, potni list št. BA 311824, izdala UE
Žalec. p-78071

Zakrajšek Boštjan, Trenta 41, Soča, pot-
ni list št. BA 544116, izdala UE Tolmin.
g-78248

Zumberi Ali, Partizanska 15, Celje, potni
list št. BA 152149, izdala UE Šmarjepri Jel-
šah. p-78056

Žabjek Matjaž, Cesta na Brdo 11, Ljub-
ljana, potni list št. BA 813659, izdala UE
Ljubljana. s-78330

Žižmond Milan, Rutarjeva 6, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico št. AI
91296,izdala UE Nova Gorica. g-78311

Žitnik Stanislav, K jezeru 8, Ptuj, potni
list št. AA 095114, izdala UE Ptuj. p-78092

Žužek Jože, Dvorska vas 20, Velike Lašče,
osebno izkaznico št. 109691. s-78204

Druge listine

Adamič Darja, Mala čolnarska ulica 5a,
Ljubljana, delovno knjižico. s-78306

Ahčin Branko, Voklo 37, Šenčur, spri-
čevalo OŠ Šenčur, izdano leta 1985.
g-78117

Arhar Milenković Mojca, Kozlarjeva pot
5, Ljubljana, indeks št. 81411689, izdala

EPF Maribor leta 1991 na ime Arhar Mojca.
s-78332

Bažec Bojana, Dragonja 95, Sečovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12133,
izdala UE Piran. g-78103

Babarovič Ivica, Pot na Fužine 53, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
21038. s-78324

Bajuk Matjaž, G. Brigade 39, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. GH. g-78228

Baranja Bojan, Gornji črnci 38/a, Can-
kova, vozniško dovoljenje, št. 25156.
p-78080

Barlič Robert, Pot terencev 12, Brezovi-
ca, delovno knjižico. s-78191

Bašić Ermina, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano
leta 1998. s-78268

Belančič Zlatka, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1103732, št. reg. 183283. s-78167

Bergant Branko, Cesta Ceneta Ruparja
29, Ljubljana, delovno knjižico. s-78234

Bermež Milan, Tržaška 121, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 546217, izdala Za-
varovalnica Tilia. s-78006

Berčon Ana, Bartlova 8, Šmartno pri Liti-
ji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
203893, izdala UE Litija. s-78201

Beuermann Igor, Cesta zmage 7, Zagor-
je, delovno knjižico, reg. št. 167/87, evid.
št. 0104417. p-78026

Bizjak Vilko, Ul. 9. september 133, Vr-
tojba, Šempeter pri Gorici, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH. g-78128

Biškup Klavdijo, C. na Markovec 57, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 27681,
izdala UE Koper. g-78285

Blaznik Katarina, Kvedrova cesta 23,
Sevnica, dijaško mesečno vozovnico, št.
028525. s-78136

Božič Robert, Kvedrova 12, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-78014

Bodlaj Jože, Tenetiše 24 a, Golnik, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
727699, št. reg. 22787, izdala UE Škofja
Loka. s-78009

Brdovnik Aleš, Sneberska 164 a, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
37415. s-78055

Bregant Aleš, Delavska 15, Mojstrana,
spričevalo o končani OŠ. g-78230

Breskvar Pika, Rimska 2, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 18894. s-78031

Brkič Jovanka, Tomšičeva 39, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 13710,
izdala UE Postojna. p-78053

Brulc Lea, Markljeva 13, Novo mesto,
dijaško mesečno vozovnico, št. 18193.
s-78084

Bundalo Uroš, Ul. Heroja Verdnika 18,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 001176317, izdala UE Jesenice.
g-78126

Bunič Jasmina, Ul. talcev 14, Koper,
spričevalo 1. letnika SEDŠ. g-78106

Butkovič Alenka, Ulica Emila Adamiča
21, Dobrova, spričevalo o končani OŠ Pru-

le, izdano leta 1976 na ime Gorše Alenka.
s-78188

Bučar Brigita, Prožinska vas 57, Štore,
vozniško dovoljenje, št. 22336. p-78007

Cerič Semir, Bernetičeva 10, Koper,
spričevalo OŠ Anton Ukmar, izdano leta
1994. g-78107

Cesar Franjo, Ulica bratov Učakar 42,
Ljubljana, zavarovalno polico št. AO
00101137541, izdala Zavarovalnica Slove-
nica. s-78065

Cirej Nataša, Cesta 27. aprila 8, Ljublja-
na, indeks Višje upravne šole, št. 15923,
izdan leta 1994. s-78202

Čančer Mitja, Gregorčičeva 10, Zg. Pol-
skava, vozniško dovoljenje, kat. ABCH, št.
17066. g-78114

Čater Drago, Potrčeva 50, Ptuj, potrdilo
o lastništvu delnic Perutnine Ptuj serije 3 v
višini 400 delnic. g-78220

Černe Alenka, Cankarjeva 7, Nova Gori-
ca, potni list št. BA 301747, izdala UE No-
va Gorica. g-78143

Črešnar Gregor, Goriška c. 26, Oplotni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 19755.
g-78011

Damjan Martin, Strmec pri Destrniku 6,
Destrnik, vozniško dovoljenje, kat. GH,št.
36321, izdala UE Ptuj. g-78296

Dolar Roman, Žirovnica 112, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, št. S 000528622.
g-7822

Drakulić Nataša, Podlubnik 46, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20702, izdala UE Škofja Loka. s-78323

Drusany Vladimir, Jelovškova ulica 11č,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 733562, reg. št. 76700, izdala UE
Ljubljana. s-78314

Duren Ivan, Šalara 47, Koper, vozniško
dovoljenje, št. 19177. g-78100

Fabčič Matjaž, Podnanos 98, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1144207, izdala UE Ajdovščina. g-78279

Fatur Matevž, Hradeckega cesta 40b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH,št. S 410520, reg. št. 170308, iz-
dala UE Ljubljana. s-78155

Fikon Miran, C. na Markovec 61, Koper,
vozniško dovoljenje št. 42453. g-78286

Flisek Kristina, Prešernova 14a, Zagorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S684733,
izdala UE Zagorje ob Savi. p-78003

Florjanič Rok, Dunajska cesta 101, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024528, reg. št. 205605, izdala UE Ljub-
ljana. s-78154

Fojkar Stanislav, Cesta Komandanta Sta-
neta 15, Litija, diplomo Srednje glasbene
Šole, izdana 1973, št. 608-2972-73.
s-78301

Gajšek Marija, Nova ul. 8, Poljčane, voz-
niško dovoljenje. g-78288

Gačnik Nejc, Ul. Savka Gruma 14, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
37737. g-78278

Gerič Nataša, Zadružna ulica 12, Čren-
šovci, dijaško mesečno vozovnico, št.
10352. s-78131
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Gerjevič Mila, Sela 9, Dobova, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 639, izdala
UE Brežice. p-78077

Globačnik Ivan, Letuš 104 D, Šmartno
ob Paki, spričevalo - strojni ključavničar,
izdano leta 1979 PSC Velenje. g-78111

Godina Andrej, Kal 17, Pivka, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 10927. g-78225

Goleš Jožica, Marjana Kozina 4, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12221, izdala Občina Novo mesto.
g-78121

Gorenšek Lea, Ilirska 2, Škofja vas, štu-
dentsko izkaznico, št. 42235597, izdala
Akademija za likovno umetnost. s-78085

Goršek Slavica, Zg. Mladetiče 9, Tr-
žišče, letno spričevalo, šolsko leto
1980/81. g-78227

Goršič Marijan, Tominškova ulica 60,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. S 1164115, št. reg. 83587. s-78256

Grasch Ljubo, Jadranska ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
22249, št. reg. 118557. s-78051

Grm Marko, Raičeva ulica 41, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
768407, št. reg. 198093. s-78027

Grohar Marko, Jalnova 4, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20730.
g-78123

Habič Boštjan, Cesta II grupe odredov
45, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Trgovske šole v Ljubljani. s-78093

Hajdinjak Bojana, Grablovičeva ulica 26,
Ljubljana, študentsko izakznico, št.
20960079, izdala Pravna fakulteta v Ljub-
ljani. s-78054

Halilović Edin, T.Z.O. 76, Kočevje, za-
varovalno polico, št. 0612398. g-78219

Hilić Senad, Ig 219a, Ig, spričevalo o
zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole,
izdano leta 1983. s-78030

Holcer Nataša, Poženelova ul. 7, Laško,
spričevalo Srednje vrtnarske šole - smer
cvetličar. p-78067

Hrovat ivan, Skomarje 14, Zreče, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEDFGH, št.
2891. p-78023

Hrovatin Zvonko, Klenik 19, Pivka, spri-
čevalo za traktoriste. g-78232

Ignjatović Gračan Jasmina, Ilirska ulia 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1137606, št. reg. 154192. s-78300

Ilišin Kata, Reška c. 7, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8610, izdala
UE Kočevje. g-78287

Intihar-Pazlar Nataša, Mlinska cesta 13,
Bled, indeks Višje šole za socialne delavce,
izdan leta 1991. s-78134

Jager Ana, Dobje 3, Dobje, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 7426. p-78005

Jaklič Matevž, Mlinska pot 19, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S974015, št. reg. 200494. s-78097

Jamnik Marko, Porentova ulica 3, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Valentina
Vodnika, izdano leta 1990. s-78170

Jelen Rado, Kremen 2c, Krško, vozniško
dovoljenje. p-78083

Jelovčan Dušan, Mošnje 32, Radovljica,
listino, št. 519866. g-78235

Jemc Rajko, Libče 32, Kresnice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 851100.
s-78190

Jenko Anton, Reteče 37, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21355,
izdala UE Škofja Loka. g-78231

Jeran Luka, Gorkičeva ulica 2, Ljublja-
na, študentsko izkaznico št. 09970239, iz-
dala FPP Portorož. s-78163

Jerman Andrejka, Ulica Marje Borštniko-
ve 7, Ljubljana, delovno knjižico. s-78091

Jerončič Draga, Gradnikova 12, Kanal,
vozniško dovoljenje. g-78282

Jevšinek Martina, Grobelno 157, Gro-
belno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9293, izdala UE Šentjur. p-78075

Jezdić Dragan, Chengdujska cesta 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1010733, reg. št. 94042, izdala UE
Ljubljana. s-78198

Jović Snežana, Cesta na Jezero 13,
Cerknica, dijaško mesečno vozovnico, št.
00100. s-78200

Juteršek Borut, Štekličeva 4, Ljubečna,
Škofja vas, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
40060. p-78074

Juvančič Alenka, Srednje Gameljne 29 a,
Šmartno/Ljubljana, delovno knjižico. s-78035

Karner Roman, Šaranovičeva 31/b,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 944711, reg. št. 19966, izdala UE Dom-
žale. s-78186

Karpač Marjana, Trg 5, Prevalje, diplo-
mo SŠ Edvarda Kardelja Slovenj Gradec,
št. 58, izdana 22. 6. 1985. g-78233

Kastelic Gregor, Petrovičeva ulica 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 730565, št. reg. 197097. s-78090

Keršmanc Klavdija, Bevke 144, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13850.
s-78005

Kink Miran, Milke Kerin 30, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11929.
p-78013

Klajnšek Brigita, Romihova 12, Maribor,
indeks št. 61104255, izdala Pedagoška fa-
kulteta v Mariboru leta 1994. s-78308

Klinar Tanja, Tomšičeva 9a, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
F000668699. g-78293

Kocjan Branko, Dolsko 13a, Dol pri Ljub-
ljani, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1165349, reg. št. 216311, izdala UE
Ljubljana. s-78319

Kolarek Stjepan, Ulica bratov Učakar 72,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 449012, št. reg. 31552. s-78297

Kolman Polonca, Hrastje, Mota 42, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
11637, izdala UE Gornja Radgona. g-78289

Kondrič Mojca, Bukošek 34a, Brežice,
diplomo Srednje kmetijsko živilske šole Ce-
lje, izdano leta 1986 na ime Vimpolšek Met-
ka. g-78178

Kopriva Miran, Groharjeva 7, Celje, evi-
denčni list za čoln, št. 02/03-1004/97,
KP-67. g-78010

Koritnik Olga, Nove Ložine 8, Stara cer-
kev, spričevalo 4. letnika Srednje tehnične
kemijske šole, izdano leta 1971 na ime Pi-
nosa Olga. s-78161

Kornhauzer Vesna, Viška cesta 44, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1214428, št. reg. 161551. s-78267

Kosec Tanja, Bečanova ulica 3, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971810, reg. št. 156694, izdala UE Ljub-
ljana. s-78322

Kosem Marija, Beričevo 57, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
631641, reg. št. 43044, izdala UE Ljublja-
na. s-78002

Kostevc Boštjan, Petrovičeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 731369, št. reg. 173223. s-78082

Kostić Suzana, Beblerjev trg 12, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 10178.
s-78266

Kovač Nada, Brstnik 7a, Laško, delovno
knjižico. p-78060

Kovačič Aleš, Bratov Učakar 56, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Koseze.
s-78255

Kovačič Alojz, Mota 27, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 6380,
izdala UE Ljutomer. p-78031

Kovačič Danica, Mota 27, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6381,
izdala UE Ljutomer. p-78030

Kovačič Luka, D. Gervaisa 7, Novigrad,
indeks Tekstilne fakultete v Ljubljani,št.
5239. s-78245

Kozole Damijan, Rožno 54, Blanca, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15808.
p-78010

Koški Zlatka, Gašperšičeva ulica 6, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 1975, na ime Sedmak
Zlatka. s-78008

Košnjek Jakob, Pangeršica 6, Golnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
85462, reg. št. 12506, izdala UE Kranj.
g-78176

Kramberger Patricija, Ločki vrh 6, Destr-
nik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
33184, izdala UE Ptuj. g-78226

Krašovec Matevž, Pugljeva ulica 25,
Ljubljana, spričevalo 1. letnik Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1997. s-78210

Kristan Roman, Jesenje 25, Kresnice,
spričevalo OŠ Frana Albrehta Kamnik, izda-
no leta 1985. s-78138

Krivec Izidor, Lipa 19, Frankolovo, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
22932, izdala UE Celje. p-78072

Kuhar David, Zakotnikova ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
293053, reg. št. 187024, izdala UE Ljub-
ljana. s-78328

Kulovic Darko, Koroška vas 30, Novo
mesto, diplomo SŠTZU Boris Kidrič v No-
vem mestu, št. 978/K, izdana leta 1987.
s-78236

Kure Andrej, Grm 8 a, Gradac, študent-
sko izkaznico, št. 19316779. g-78021



Stran 7184 / Št. 78 / 20. 11. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Lavrič Manca, Stična 68 B, Ivančna Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19700. s-78273

Leskovšek Albin, Blatni vrh 3, Jurklo-
šter, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
3054, izdala UE Laško. p-78033

Lipušček Olga, Ladjedelniška reber 17,
Portorož, zavarovalno polico, št. AO
0593962. g-78102

Lipušček Olga, Ladjedelniška reber 17,
Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 606, izdala UE Piran. g-78105

Lisjak Karmen, Bizoviška 41, Ljubljana,
spričevalo 2., 3. in 4.letnika Ekonomske
srednje šole v Ptuju. s-78299

Lovec Radovan, Volčja Draga 9, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
22724, izdala UE Nova Gorica. g-78171

Lukan Bibijana, Krašnja 40, Lukovica,
indeks Srednje usnjarske šole v Domžalah.
s-78046

Lukanc Marjeta, Zajčeva cesta 37, Ko-
menda, študentsko izkaznico št. 18970511,
izdala Filozofska fakulteta. s-78160

Mahne Žiga, Zg. Škofije, Škofije, dijaško
izkaznico, št. 71315. g-78016

Makuc Nataša, Kidričeva 43, Koper, de-
lovno knjižico. G-78305

Makuc Nataša, Kidričeva 43, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-78304

Malešič Monika, Zemelj 16, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001126244, reg. št. 5185, izdala RNZ
Metlika. g-78175

Mališnik Rok, Brilejeva 3, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 38805.
s-78317

Mandić Dragan, Spodnje Gameljne 2c,
Medvode, zavarovalno polico AO št.
00101103039, izdala Zavarovalnica Slove-
nica. s-78162

Maraž Dušan, Kidričeva 33A/1, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. g-78218

Marn Anže, Tomačevo 21, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 6198.
s-7867

Matjačič Slavko, Savska cesta 20, Kranj,
spričevalo OŠ Slavko Osterc, izdano leta
1981 na ime Mandžo Salko. s-78206

Mazovec Dejan, Bregarjeva ulica 51,
Ljubljana, delovno knjižico. s-78156

Maček Primož, Zgornje Pirniče 19 D,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1211969, št. reg. 156769. s-78087

Meglič Stanislav, Cankarjeva 22, Tržič,
študentsko izkaznico št. 23911592, izdala
Fakulteta za strojništvo. s-78158

Merdžanović Amra, Cesta brigad 13, No-
vo mesto, spričevalo 1., 2., 3. letnika Sred-
nje kmetijske šole v Novem mestu. g-78019

Mihelin Boris, Brodarjev trg 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1001397, reg. št. 46812, izdala UE Ljub-
ljana. s-78133

Mihočka Igor, Kunaverjeva ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
484576, št. reg. 2791. s-78075

Miklavčič Boris, Struževo-del 19/a,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S

271125, reg. št. 6632, izdala UE Kranj.
s-78029

Mlakar Martin, Tacenska cesta 94, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
843188, reg. št. 154708, izdala UE Ljub-
ljana. s-78135

Mlinarič Katarina, Bratonci 21a, Beltin-
ci, vozniško dovoljenje št. 05630. p-78045

Možina Peter, Dobravlje 25, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1157083, izdala UE Ajdovščina. g-78144

Muharemovič Jasmina, Tomšičeva 37,
Piran, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8621, izdala UE Piran. g-78110

Mušić Almira, Titova 71, Jesenice, spri-
čevalo 1. letnika Administrativne šole v Kra-
nju. g-78118

Namestnik Stanislava, Vurmat 28, Selni-
ca ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7886, izdala UE Radlje ob Dravi.
p-78052

Natlačen Darja, Trnovski pristan 6, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Vzgoji-
teljske šole v Ljubljani, izdano leta 1982, na
ime Jevnikar Darja. s-78212

Nemec Bojan, Vipavska cesta 28, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. g-78125

Novak Lorena, Cesta v Pregavor 8, Izo-
la, zavarovalo polico, št. AO
00000579382. g-78183

Novak Sonja, Knežak 113, Knežak, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 660942,
izdala UE Ilirska Bistrica. g-78022

Oberčkal Marko, Novi log 7a, Hrastnik,
vozniško dovoljenje št. 6151, izdala UE
Občina Hrastnik. g-78294

Oblak Natalija, Babno 4a, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
45048. p-78009

Okić Jasmin, Japljeva 4a, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 28596.
s-78043

Okorn Stanislav, Hosta 11, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 10526,
izdala UE Škofja Loka. s-78272

Omahen Marjan, Gradiške laze 19,
Šmartno pri Litiji, licenco za opravljanje stvari
v notranjem prostem cestnem prometu, št.
0000499/222. s-78047

Oprešnik Simon-Gennaro, Ul. bratov
Učakar 96, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1065332, reg. št. 201017,
izdala UE Ljubljana. s-78329

Oražem Aleš, Potrčeva 4, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 22080. s-78325

Orel Albin, Šmarje pri Sežani 71, Seža-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1302, izdala UE Sežana. g-78130

Oselj Vinko, Globočnikova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 353428, reg. št. 60838, izdala UE
Ljubljana. s-78259

Otrin Marija, Sketova ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1192137, št. reg. 167850. s-78229

Pavlin Aleksander, Simona Jenka 12,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 785398, reg. št. 16849, izdala UE
Domžale. s-78149

Pavšič Bogdan, V. Vodopivca 122, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje. g-78129

Perić Dragoslav, Brilejeva ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,št. S
998950, št. reg. 206426. s-78079

Perkič Bojana, Murski Črnci 17, Tišina,
vozniško dovoljenje, št. 32472. p-78041

Perko Franc, Tržaška cesta 109, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje strojne
šole, izdano leta 1997. s-78260

Petek Stnaislav, Senešci 65, Velika Ne-
delja, zaključno spričevalo. p-78059

Petković Hrvoje, Pod Trško goro 48, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
30525, izdala Občina Novo mesto.
g-78281

Petrič Maja, Kuratova 28, Kranj, vozov-
nico, št. 417855, izdal Alpetour Škofja Lo-
ka. g-78025

Petrič Saša, V Brezov log 26, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
32261, izdala Občina Novo mesto.
g-78292

Petrović Rade, Gradišnikova ulica 18,
Borovnica, delovno knjižico. s-78213

Pezdirc Anamarija, Kamnogoriška c. 99,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1076641, št. reg. 194594. s-78252

Pečjak Jožica, Plešivica 5, Žužemberk,
spričevalo o končani OŠ, št. 126/87, izda-
no 1. 7. 1987. g-78177

Pirnat dr. Nastja, Vojkova 77, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 611935. g-78013

Plesničar Jan, Ul. J. Gabrovška 19,
Kranj, spričevalo 1. letnika SNAŠ v Kranju.
g-78017

Pleško Tina, Rožna pot 1, Brezovica,
dijaško mesečno vozovnico, št. 24716.
s-78250

Pogačnik Boštjan, Precetinci 20 A, Mala
Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9565, izdala UE Ljutomer. p-78062

Pokos Mihaela, Bilečanska ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
186183. s-78216

Polič Svetozar, Štihova ulica 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
354709, reg. št. 19813, izdala UE Ljublja-
na. s-78038

Potisek Alojzij, Maroltova ulica 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1189240, reg. št. 198110, izdala UE
Ljubljana. s-78173

Praprotnik Tibor, Slovenska cesta 28,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolnov, št. 02/13-2205-78/27, iz-
dala Luška kapetanija Koper. s-78078

Pregrad Maks, Osredek pri Podsredi 12,
Podsreda, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 11405, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-78024

Presetnik Vida, Slovenčeva ulica 141,
Ljubljana, zavarovalno polico št. AO
00101126108, izdala Zavarovalnica Slove-
nica. s-78164

Preskar Polona, Puterlejeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 887606, reg. št. 171925, izdala UE
Ljubljana. s-78028
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Prišlić Rajko, Runkova ulica 20, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-78063

Prodan Jelena, Škocjan 42, Koper, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 18122.
s-78073

Purgar Zdenka, Podbrezje 55, Naklo,
vozniško dovoljenje, št. S 807307.
g-78284

Pučnik Ivica, Cesta zmage 38, Maribor,
zavarovalno polico, št. 157014. g-78120

Rakovnik Branko, Plečnikova 6, Celje,
zavarovalno polico št. 0526680, izdala Za-
varovalnica Tilia. p-78076

Ratej Anica, Draža vas 41, Loče pri Polj-
čanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11194, izdala UE Slovenske Konjice.
p-78047

Raščan Klaudija, Trnje 54, Črenšovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske, trgovske in upravno-administrativ-
ne šole v Murski Soboti, smer trgovec pro-
dajalec, izdano julija 1996. p-78011

Rebselj Robert, Razdrto 10, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26389,
izdala Občina Novo mesto. g-78112

Redžić Edina, Križ 74 A, Komenda, spri-
čevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v
Domžalah, izdano leta 1997. s-78271

Rihtaršič Beti, Frankovo naselje 69,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 24460, izdala UE Škofja Loka. s-78062

Rihtaršič Gašper, Na logu 7, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21453, izdala UE Škofja Loka. s-78059

Ristić Rade, Maroltova ulica 9, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Po-
ljane. s-78253

Rodeš Katarina, Gregorrinova 10, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
14088. s-78072

Rozman-Dacar Melita, Graška 33a, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
859331, izdala UE Litija. s-78036

Rošić Sabrina, Kamniška 4, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1229055, reg. št. 32863, izdala UE Dom-
žale. s-78242

Rudar Marjana, Šentjanž 44, Šentjanž,
indeks FNT v Ljubljani. s-7056

Salanovič Nazif, Komenskega 26, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-78241

Salihović Asmir, Tavčarjeva 3 B, Jeseni-
ce, delovno knjižico. g-78099

Salihović Hamdija, Glogovac, Cazin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 19483, iz-
dala UE Kamnik. s-78205

Savič Suzana, Janševa 1, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 14534. s-78257

Sedej Simon, Vojkova cesta 77, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S514233, reg. št. 147637, izdala UE Ljub-
ljana. s-78165

Sedmak Tjaša, Rožna dolina c. XXI/7b,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
17807. s-78004

Selman Sonja, Martina Krpana 10, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Srednje kemij-
ske šole - skrajšani program v Ljubljani, iz-
dano leta 1982. s-78032

Sergaš Alan, Seča 180, Piran, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 7086. g-78108

Sever Kristina, Sp. Polskava 256, Pra-
gersko, zavarovalno polico št. AO 158379
in AK 52416, izdala Zavarovalnica Sloveni-
ca. g-78275

Sfiligoj Danijela, Bernetičeva 22, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 27178, iz-
dala UE Koper. g-78098

Simončič Žiga, Ulica bratov Komel 13,
Ljubljana, delovno knjižico. s-78007

Simčić Luciano, Sušak 14, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
8579, izdala UE Ilirska Bistrica. s-78244

Sitar Marija, Zajčeva 7, Komenda, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 208438.
s-78238

Skubic Damijan, Stranska pot II/11, Gro-
suplje, delovno knjižico. s-78199

Smodiš Alenka, Stara Nova vas 68/b,
Križevci pri Ljutomeru, delovno knjižico, reg.
št. 91/98, ser. št. A0405097, izdala UE
Ljutomer. p-78040

Sodnik Peter, Pivka 11, Naklo, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1027529, reg.
št. 39831, izdala UE Kranj. g-78276

Solerin Aleš, Kasaze 91a, Petrovče, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 285296,
izdala UE Žalec. p-78012

Sraka Zlatko, Juvanova ulica 25, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
294391, reg. št. 27833, izdala UE Ljublja-
na. s-78185

Stele Marko, Podboršt pri Komendi 8,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
19689, izdala UE Kamnik. s-78246

Sterniša Srečko, Lutverci 66, Apače,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
6817, izdala UE Gornja Radgona.
g-78290

Stojanović Blagoja, Bijeljina, Bijeljina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1026516, št. reg. 136410. s-78239

Stojanovski Klemen, Koprska cesta 3,
Portorož, dijaško mesečno vozovnico, št.
16236. s-78166

Stojkovič Dragan, Pševska cesta 1,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1247921, št. reg. 49600, izdala UE
Kranj. g-78024

Stopajnik Ana, Pot ob Homšnici 24, Slo-
venj Gradec, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 73/98,
g-73122. g-78119

Stopar Tomaž, Ul. Janka Puclja 1, Kranj,
spričevalo 2. letnika STOGŠ Kranj, izdano
leta 1994. s-78321

Strbad Vilim, Agrokombinatska cesta 6c,
Ljubljana, spričevalo OŠ Zalog, izdano leta
1992. s-78068

Strmšek Zdenka, Pobrežje 120/A, Vi-
dem pri Ptuju, zaključno spričevalo Gostin-
ske šole. g-78115

Struna Tomaž, Ragovska 10 a, Novo me-
sto, spričevalo Srednje strojne šole, izdano
leta 1981. g-78020

Šabić Tamara, Prešernova cesta 1, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
15743. s-78243

Šerbak alojz, C. na Bellevue 1, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
10364, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-78038

Šifrar Franc, Ul. Vinka Rejca 3, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
51630, reg. št. 3656, izdala UE Kranj.
g-78122

Škapin Katja, Tomaj 58, Dutovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16183, iz-
dala UE Sežana. g-78283

Škorić Mirko, Grajzerjeva ulica 28, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 1980.
s-78182

Šmid Jože, Mlače 10, Loče pri Poljča-
nah, delovno knjižico. p-78061

Šmid Roman, Mošnje 39, Radovljica, di-
plomo CSVI Jeenice, izdana leta 1987.
g-78223

Šoštar Josip, Na jami 5, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 266034,
št. reg. 10115. s-78189

Šoštarič Suzana, Drage 8, Suhor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 3735, izdala
UE Metlika. g-78280

Španić Slavica, Pivška 5, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12039.
p-78065

Špeglej Vida, Vinska Gorica 13, Dobr-
na, vozniško dovoljenje. p-78020

Šterk Ana, Ulica Jožeta Mirtiča 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
612650, št. reg. 46680. s-78095

Štrupf Valerija, Muretinci 37/a, Gorišni-
ca, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Ptuj.
g-78113

Štulac Marko, OF 14, Izola, spričevalo
1., 2., 3. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu. g-78109

Švigelj Marjan, Ig 114, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. BFGH, št. S 1049296, št.
reg. 207705. s-78077

Tatič Peter Milan, Clevelandska ulica 17
A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1050197, št. reg. 180885. s-78074

Temnikar Barbara, Selovec 80, Šent-
janž, spričevalo št. 103/92, izdano 15. 6.
1992. p-78028

Tepej Marko, Lipje 51, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. . 24387, izdala
UE Žalec. s-78050

Tešić Marko, Maroltova 8, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 16889.
s-78071

Tihelj Marko, Zaloška cesta 133, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
767110, št. reg. 129907. s-78086

Timarac Suzana, Preglov trg 6, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Srednje šole teh-
ničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani,
izdano leta 1998. s-78269

Toplak Erika, Juršinci 21, Juršinci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 27520,izda-
la UE Ptuj. g-78224

Toplak Otilija, Valvazorjeva 40, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6400,
izdala UE Celje. p-78063

Topolinjak Mateja, Cven 48/a, Murska
Sobota, dijaško izkaznico, št. 70371, izda-
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la Srednja šola za oblikovanje in fotografijo.
s-78307

Trošt Miran, Orehovica 27, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 951504,
izdano 28. 12. 1994. g-78127

Trček Jasna, Tavčarjeva ulica 1, Ljublja-
na, spričevalo OŠ Jože Moškrič, izdano leta
1970 na ime Bajcar Jasna. s-78320

Turk Tibor, Prisoje 7, Koper, vozniško
dovoljenje, št. 21234. g-78221

Turnšek Alenka, Mucherjeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 420543, reg. št. 34220, izdala UE Kranj.
s-78069

Ugrinovič Kristina, Cesat na Laze 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št. S
146183, št. reg. 184466. s-78088

Urbanč Martin, Vel. Mraševo 12, Pod-
bočje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 17131, izdala UE Krško. p-78064

Uzelac Uroš, Agrokombinatska cesta 4
A, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Za-
log, izdano leta 1991. s-78254

Van Vizjak Mojca, Snojeva ul. 4, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Gimnazije Peda-
goške smeri v Ljubljani, izdano leta 1977,
na ime Van Mojca. s-78081

Veladžič Razija, Dimnikarska 3, Koper,
spričevalo 8. razreda OŠ. g-78184

Verdev Peter, Pongrac 92, Griže, spri-
čevalo. p-78078

Verdnik Tanja, Kovaška ul. 16, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6997,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-78034

Vešligaj Martin, Gregorčičeva 20, Ra-
dovljica, spričevalo o končani OŠ Kette -

Murn v Ljubljani, št. 43/II izdano 15. 6.
1960. s-78094

Viduka Damjan, Rožna 8, Postojna, spri-
čevalo o zaključnem izpitu SGTŠ Izola, št.
TS 9/93, izdan na ime Matoković Krešimir,
Osilovačka 16, Feričanci. g-78181

Virag Drago, Gasilska ulica 8, Odranci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14850,
izdala UE Lendava. p-78046

Volaušek Jožica, Kozje 100, Kozje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 9595, izdala
UE Šmarje pri Jelšah, na ime Bevc.
p-78004

Volčanšek Martin, Libna 21, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 18256.
p-78008

Vrhunc Larisa, Ziherlova ulica 4, Ljublja-
na, indeks-podiplomski študij s-78302

Vukovič Dušan, Obala 113, Portorož, za-
varovalno polico, št. AO 0609740.
g-78101

Vukšinič Martina, Grabrovec 21, Metli-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5090,
izdala RNZ Metlika. g-78124

Weixler Maja, Delavsko naselje 21, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
000010939, izdala UE Vrhnika. g-78023

Zadel Alojzij, Cesta na Markovec 47, Ko-
per, vozniško dovoljenje, št. 1361, izdala
SO Koper. g-78104

Zadelj Tadeja, Bač 50c, Knežak, štu-
dentsko izkaznico št. 26102950, izdala
FDG. s-78318

Zakrajšek Alojzija, Volče 54K, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 192245, izdala
UE Tolmin. g-78291

Zanoškar Majda, Iršičeva 5, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6045, izdala UE Slovenj Gradec. g-78187

Zlobko Miran, Gazice 14, Cerklje ob Vr-
bi, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
15553, izdala UE Brežice. p-78068

Zorec Igor, Rabelčja vas 24, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 3223, izdala
UE Ptuj. g-78295

Zupan Gašper, Frankovo naselje 53,
Škofja Loka, spričevalo 1. letnika Srednje
elektro in strojne šole v Kranju, izdano leta
1995. s-78247

Zupan Janez, Snakovška c. 67, Križe,
indeks Fakultete za organizacijske vede, št.
38634 - Mariborske univerze. g-78018

Zupančič Jože, Veliko Mraševo 4, Pod-
bočje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
9792. p-78082

Žafran Marjeta, Ptujska gora 72, Ptujska
gora, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,št.
5321, izdala UE Ptuj. g-78277

Žakelj Andrej, Franca Smrduja 3, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. BH, št.
11795, izdala UE Postojna. g-78096

Žerjav Valentina, Arja vas 78, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1005509,
izdala UE Žalec. p-78058

Žlebnik Jožefa, Leška 5 b, Mežica, spri-
čevalo o končanem 6. razredu OŠ Mežica,
izdano leta 1964. g-78012

Žnidarič Alenka, Videm 40g, Dol pri Ljub-
ljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1188944, reg. št. 169862, izdala UE Ljub-
ljana. s-78146

Žvab Petra, Ulica bratov Rozmanov 12,
Ljubljana, delovno knjižico. s-78208
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V sodelovanju z Republiško volilno komisijo je založba Uradni list RS pravkar izdala

PREDPISE O LOKALNIH VOLITVAH
IN LOKALNI SAMOUPRAVI
V knjigi je uvodoma objavljen prispevek Kratek vodnik skozi volilna opravila, ki ga je napisal tajnik Republiške
volilne komisije Marko Golobič.

V knjižnici so nato (v neuradno prečiščenih besedilih) objavljeni naslednji predpisi:

ZAKON O LOKALNIH VOLITVAH s komentarjem, ki sta ga napisala dr. Franc Grad in Pavle Svete, Zakon o evidenci
volilne pravice, Odločba Ustavnega sodišča RS, ki je povezana z lokalnimi volitvami, Zakon o volilni kampanji,
Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, Zakon o lokalni samoupravi,
Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih.

Brošura je namenjena vsem, ki se pripravljajo na bližnje lokalne volitve: političnim strankam in neodvisnim
kandidatom, občinam, krajevnim, vaškim in četrtnim skupnostim, ki morajo po zakonu pripraviti in izvesti
postopke kandidiranja za volitve županov in članov občinskih svetov, svetov krajevnih, vaških ter četrtnih skupnosti.

Pravkar je izšla tudi nova študija dr. Franca Grada

LOKALNA DEMOKRACIJA
Organizacija in volitve
Izvirno delo soustvarjalca slovenskih predpisov o lokalni samoupravi in volitvah ponuja, tudi s pomočjo evropskih
zgledov, odgovore na mnoga odprta vprašanja na teh področjih.

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

q 10466 Predpisi o lokalnih volitvah in lokalni samoupravi · Cena 1050 SIT · Štev. izvodov

q 10468 dr. Franc Grad: Lokalna demokracija                       · Cena 4200 SIT · Štev. izvodov

Naročeno mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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ZAKON O IZVRŠBI
IN ZAVAROVANJU
Z UVODNIMI POJASNILI DIDE VOLK

Dolžnikom se po 15. oktobru, ko bo začel veljati nov zakon o izvršbi in zavarovanju,
obetajo težji časi. Če se bodo preveč izogibali poravnavi svojih obveznosti, jih
bodo sodniki lahko poslali tudi v zapor. To pa je le ena novost v zakonu, ki je
nastajal več let.

Okrožna sodnica Dida Volk v uvodnih pojasnilih predvsem razlaga razlike med doslej
veljavnim zakonom o izvršilnem postopku in novimi rešitvami prvega slovenskega
zakona na tem področju. S klicaji in vprašaji opozarja na pasti, ki se skrivajo v novih
zakonskih določbah, utemelji pa tudi, zakaj bodo nekateri členi zakona bolj zapletli
kot poenostavili izvršilni postopek.

Cena 2646 10465

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

q ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ) število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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