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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Sodni register

CELJE

Rg-114376
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00957 z dne 26. 8. 1997 pri
subjektu vpisa JASMIN, podjetje za go-
stinske storitve, d.o.o., Sodna vas 64,
Podčetrtek, sedež: Sodna vas 64, Pod-
četrtek, pod vložno št. 1/01878/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št. 5556902
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Hladnik Milena, Podče-

trtek, Sodna vas 64, vstop 18. 4. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1997: 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi 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; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023

Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 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;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 vse,
razen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pri dejavnosti pod šifro K/74.12
vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-115522
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01548 z dne 17. 9. 1997 pri
subjektu vpisa HUDOURNIK IN HU-
DOURNIK, proizvodnja, trgovina, stori-
tve, d.n.o., Ravne 17/a, Šoštanj, sedež:
Ravne 17/a, 3325 Šoštanj, pod vložno
št. 1/06381/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št. 5846447
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Dejavnost, vpisana 17. 9. 1997: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Pro-
izvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Pro-
izvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna, proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2615 Proizvodnja in oblikova-
nje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih
izdelkov; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3613 Proizvodnja ku-
hinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615
Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje kovan-
cev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja glas-
benih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
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
gospodinjstvo; 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; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
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 dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 vse,
razen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pri dejavnosti pod šifro J/67.13 le
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri de-
javnosti pod šifro K/74.12 vse, razen revi-
zijskih dejavnosti.

Rg-115541
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00619 z dne 12. 9. 1997 pri
subjektu vpisa ARNŠEK, gostinsko in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Celje, Lopata
23, sedež: Lopata 23, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/05520/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo akta o usta-
novitvi z dne 2. 8. 1996, dejavnosti in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št. 5802148
Dejavnost, vpisana 12. 9. 1997: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
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2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
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.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 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; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 4531 Elek-
trične inštalacije; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo motornih koles; 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 teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 vse,
razen revizijske dejavnosti; pri dejavnosti
pod šifro G/52.488 vse, razen orožja in
streliva; pri dejavnosti pod šifro K/74.12
vse, razen revizijske dejavnosti; pri dejav-
nosti pod šifro K/74.14 vse, razen arbitra-
že in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

KOPER

Rg-114310
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01319 z
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dne 16. 10. 1997 pri subjektu vpisa
AN & BA, d.o.o., trgovina, turizem in pro-
izvodnja Selce 61, Pivka, sedež: Selce
61, 6257 Pivka, pod vložno št.
1/04229/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah: spremembo firme, skrajšane
firme, povečanje osnovnega kapitala in vlož-
kov, spremembo družbenikov, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo, spre-
membo zastopnikov ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5823277
Firma: AN&BA, trgovina, turizem in

proizvodnja, d.o.o., Pivka
Skrajšana firma: AN&BA, d.o.o., Pivka
Osnovni kapital: 2,511.000 SIT
Ustanovitelji: Žele Andreja, Pivka, Selce

61, vstop 25. 2. 1993, vložek 100.000
SIT; Žele Janez, Pivka, Selce 61, vstop
24. 5. 1994; Žele Cvetka, Pivka, Selce 61,
vstop 24. 5. 1994, vložek 1,205.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Že-
le Andreja, razrešena 31. 7. 1997, Žele Ja-
nez, imenovan 31. 7. 1997 kot direktor, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 10. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa, iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega 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 video zapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-

dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 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 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.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 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; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7481 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve.

KRANJ

Rg-100537
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03631 z dne 6. 11. 1996 pri
subjektu vpisa ALJANKO, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Naklo, sedež:
Cvetlična 3, 4202 Naklo, pod vložno št.
1/01621/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5483794
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelj: Aljančič Marjan, Naklo,

Cvetlična 3, vstop 23. 4. 1990, vložek
1,602.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 6. 11. 1996: 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930
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Proizvodnja obutve; 2513 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 4010
Oskrba z elektriko; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo 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; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln.

KRŠKO

Rg-203694
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00107 z dne 20. 4. 1998 pod
vložno št. 1/03915/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1274422
Firma: TSB, Tovarna kovinskih izdel-

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

govornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Ulica bratov

Cerjakov 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: TPV, trženje in proizvodnja

opreme vozil, d.d., Novo mesto, Kandijska
cesta 60, vložek 750.000 SIT in SOCAFIX
TRANSFORMATER DE FIL METALLIQUE,
delniška družba po francoskem pravu, Mul-
house – Francija, 24 rue del Thann, vložek
750.000 SIT, vstopila 7. 4. 1998, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podpečan Miroslav, Kapele, Župele-
vec 48, imenovan 7. 4. 1998, za sklepanje
pogodb in spodaj navedenih pravnih opravil
potrebuje direktor pisno pooblastilo druž-
benikov, in sicer za: sklepanje pogodb ozi-
roma prevzemanje obveznosti, ki ne sodijo
v redni okvir dejavnosti družbe; dajanje in
najemanje dolgoročnih kreditov oziroma po-
sojil, dajanje poroštev in garancij; dajanje in
najemanje kratkoročnih kreditov oziroma
posojil, ki letno ne presegajo 30,000.000
SIT; nakup, odtujevanje in obremenjevanje
sredstev družbe, razen če to ni določeno z
letnim programom dela; odtujevanje in prev-
zemanje pravic industrijske lastnine, avtor-
skih pravic; sklepanje pogodb o kapitalskih
povezavah ali ustanavljanje družb in drugih
pravnih oseb.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1998: 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-210374
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00277 z dne 28. 9. 1998 pri
subjektu vpisa MAVSAR IN DRUGI, stori-
tve in trgovina “Dlan”, d.n.o., sedež: Zdo-
le 10, 8272 Zdole, pod vložno št.
1/03326/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.,
spremembo firme, spremembo družbeni-
kov, osnovnega kapitala, spremembo za-

stopnika in uskladitev dejavnost s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 58404485
Firma: DLAN, storitveno in trgovsko

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

govornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Mavsar Silvester in Mavsar

Boštjan, izstopila 3. 6. 1998 ter Mavsar Bo-
jana, Krško, Kajuhova 7, vstopila 3. 6.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ma-
vsar Boštjan, razrešen 16. 6. 1998; Ma-
vsar Bojana, imenovana 16. 6. 1998 kot
direktorica, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 28. 9. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vi-
na iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz dru-
gega sadja; 2125 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje video zapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
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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; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 92511 Dejavnost knjižnic;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti s šifro
K/74.12 vse, razen revizijske dejavnosti;
G/51.18 vse, razen posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Rg-212738
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00376 z dne 3. 12. 1998 pri

subjektu vpisa MERCATOR-AGROKOM-
BINAT, proizvodnja, trgovina, storitve,
d.o.o., sedež: Cesta krških žrtev 145,
8270 Krško, pod vložno št. 1/00138/00
vpisalo v sodni register tega sodišča čisto-
pis akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5151791.

Rg-212752
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00207 z dne 20. 11. 1998 pri
subjektu vpisa NOVOLES – BOR, mize in
leseni polproizvodi Krško, d.o.o., sedež:
Cesta krških žrtev 133/a, 8270 Krško,
pod vložno št. 1/01236/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala zaradi izvedbe prisilne poravna-
ve s temile podatki:

Matična št.: 5409942
Osnovni kapital: 76,618.493 SIT
Ustanovitelj: NOVOLES, lesna industrija

Straža, d.d., Straža, Na žago 6, vstop 21. 8.
1990, vložek 76,618.493 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

LJUBLJANA

Rg-112614
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01826 z dne 12. 9. 1997 pri subjektu
vpisa INTARZIJA, trgovina z nepremični-
nami, d.o.o., sedež: Jana Husa 19, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/08575/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala,
ustanoviteljev, deležev, zastopnikov, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5418763
Firma: B.K. ELECTRIC, trgovina, mar-

keting in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: B.K. ELECTRIC, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Sneberska 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kreutz Damijan, izstop

17. 3. 1997, Kramar Marko, Ljubljana, Gor-
tanova 14 in Breceljnik Sašo, Ljubljana, Pru-
šnikova 25, vstopila 17. 3. 1997, vložila
vsak po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
Kreutz Damijan, razrešen 17. 3. 1997; di-
rektor Breceljnik Sašo, imenovan 17. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev in pro-
kurist Kramar Marko, imenovan 17. 3.
1997.

Dejavnost, vpisana 12. 9. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 4531 Električne inštalacije;
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; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5117 Posredništvo pri prodaji

živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 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; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 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; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-208308
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/00836 z dne 16. 7. 1998 pri
subjektu vpisa PLASIS, družba za plačil-
ne sisteme, d.o.o., sedež: Slovenska 56,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21090/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št.: 5700825
Ustanovitelj: IBM Slovenija, d.o.o., Ljub-

ljana, izstop 8. 9. 1997; PLASIS, Družba za
plačilne sisteme, d.o.o., Ljubljana, Sloven-
ska cesta 56, vstop 8. 9. 1997, vložek
12,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

MARIBOR

Rg-204454
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00385 z dne 14. 4.
1998 pri subjektu vpisa INFINITY, trgovi-
na in storitve, d.o.o., sedež: Splavarski
prehod 3, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/03599/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5531306
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Leona Za-

laznika 27.

Rg-204481
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00339 z dne 23. 4.
1998 pod št. vložka 1/10392/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z neomejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1274481
Firma: BAMI MAGUŠA IN DRUGI, pod-

jetje za trgovino, gostinstvo, turizem in
storitve, d.n.o.

Skrajšana firma: BAMI MAGUŠA IN
DRUGI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež:  2236  Cerkvenjak,  Peščeni
vrh 15

Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Maguša Janko avtomeha-

nik in Maguša Marijana, ekonomski tehnik,
oba Cerkvenjak, Peščeni vrh 15, vstopila
20. 2. 1998, vložek vsak po 5.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Maguša Janko in Maguša Marijana,
imenovana 20. 2. 1998, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;

5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-

tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 71401 Izposojanje
športne opreme; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9305 ruge storitve-
ne dejavnosti.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro 52.488 se dopiše razen
prodaje orožja in streliva; pod šifro 74.12
ne sme družba opravljati revizijske dejavno-
sti; pod šifro 74.14 ne sme družba opravlja-
ti arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

NOVA GORICA

Rg-115338
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 97/00979 z dne 25. 11.
1997 pod št. vložka 1/03747/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št. 1226452
Firma: SADJE GORICA, Proizvodnja in

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

govornostjo
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Vr-

tojbenska cesta 48
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vidmar Davorin, Nova Gori-

ca, Cankarjeva ulica 42, vstop 1. 10. 1997,
vložek: 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vid-
mar Davorin, imenovan 1. 10. 1997 kot di-
rektor, ki zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 25. 11. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0130 Mešano
kmetijstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pri-
delavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen
veterinarskih storitev; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2852
Splošna mehanična dela; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, ma-
ščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 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; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 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; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-

vorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7230 Ob-
delava podatkov; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-208668
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00430 z dne 17. 7.
1998 pri subjektu vpisa EST TRANSPORT,
d.o.o., Spodnja Idrija, sedež: Mokraška
vas 28, 5281 Spodnja Idrija, pod vložno
št. 1/03293/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, ustanovitelja, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št. 5812020
Firma: J INŽENIRING, Podjetje za pro-

jektiranje, gradnjo in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: J INŽENIRING, d.o.o.
Sedež: 5282 Cerkno, Laznica 16
Ustanovitelji: Tušar Edvard, izstop

18. 12. 1995, Bosco Beno, izstop 31. 7.
1997, PERFECTA, Vodenje in upravljanje
družb, d.o.o., Idrija, Kosovelova 31, vložek
375.000 SIT, Jezeršek Franc, Cerkno, Laz-
nica 16, vložek 750.000 SIT, Platiše Mari-
jan, Cerkno, Mostaniška 40, vložek
375.000 SIT, vstopili 31. 7. 1997, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Tu-
šar Edvard, razrešen 26. 3. 1998, Jezer-
šek Franc, imenovan 26. 3. 1998 kot di-
rektor, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 7. 1998: 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za le-
tala in motorna vozila; 2914 Proizvodnja le-
žajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 40101 Proizvodnja elektrike v HE;
40103 Druga proizvodnja elektrike; 40104
Prenos elektrike; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in di-
stribucija vode; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
6024 Cestni tovorni promet; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično

svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-212359
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00774 z dne 12. 11.
1998 pri subjektu vpisa PROINŽENIRING,
Podjetje za inženiring, d.o.o., Nova Gori-
ca, sedež: Kidričeva 9a, 5000 Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/01385/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št. 5443091
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Projekt Nova Gorica, d.d.,

Nova Gorica, Kidričeva 9a, vstop 26. 12.
1990, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 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; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-300372
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00848 z dne 22. 12.
1998 pod vložno št. 1/03879/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča družbo z omeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1331868
Firma: VERAI, Inženiring in storitve,

d.o.o., Ajdovščina
Skrajšana firma: VERAI, d.o.o., Ajdov-

ščina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5270 Ajdovščina, Župančiče-

va 1c
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Bevk Šen Anamarija, Aj-

dovščina, Cesta 88, vložek 210.000 SIT,
Leone Raffaello, Verona, Via Zancle 71,
vložek 630.000 SIT; Baroni Graziano, C.
D’Azzano, Via Degli Alpini 1, vložek
630.000 SIT in Gabaldo Graziano, Vero-
na, Via Scrimiari 31, vložek 630.000 SIT –
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vsi vstopili 3. 7. 1998, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bevk Šen Anamarija, imenovana 3. 7.
1998.

Dejavnost, vpisana 22. 12. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo motornih koles; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 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
gospodinjstvo; 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; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;

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; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 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;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.

NOVO MESTO

Rg-115138
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00479 z dne 27. 11.
1997 pri subjektu vpisa SIVIALES, Pro-
izvodnja in trgovina z lesom in lesnimi
izdelki Črnomelj, d.o.o., sedež: Partizan-
ska pot št. 15, 8340 Črnomelj, pod vlož-
no št. 1/00661/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, povečanje osnovnega kapi-
tala iz sredstev družbe, uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5333270
Firma: SIVIAL, Trgovina in proizvod-

nja, d.o.o.
Skrajšana firma: SIVIAL, d.o.o.
Sedež: 8340 Črnomelj, Partizanska

pot 15C
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Osnovni kapital: 2,584.476,48 SIT
Ustanovitelj: Kramarič Silvester, Črno-

melj, Partizanska pot 15c, vstop 14. 12.
1992, vložek 2,584.476,48 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1997: 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 1596 Pro-
izvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 1920 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2741 Pro-
izvodnja plemenitih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 3350 Proizvodnja ur; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles, trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje
in popravilo motornih koles; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-

na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
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; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 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; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-

vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 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; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikarskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-212023
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00419 z dne 23. 11.
1998 pod vložno št. 1/04062/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:
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Matična št.: 1337696
Firma: DNM, export-import, d.o.o.
Skrajšana firma: DNM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Prešernov

trg 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Paramhans Swami Ma-

heshwarananda, začasno prebivališče:Schi-
kaneder Gasse 12/13A, 1040 Vienna, Au-
stria, naslov: Jaipur 6, Rajastan, India, Sri
Deep Ashram Sodala, Jaipur, vložek
1,470.000 SIT; Paradižnik Vlado, Grosup-
lje, Vir pri Stični 117, vložek 210.000 SIT;
Poredoš Ervin, Novo mesto, Ulica Slavka
Gruma 16, vložek 210.000 SIT in Šivic Na-
taša, Ljubljana, Derčeva ulica 41, vložek
210.000 SIT, vstopili 19. 8. 1998, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Kocuvan Poredoš Danica in Paramhans
Swami Maheshwarananda, imenovana
19. 8. 1998, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 23. 11. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih 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 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana

trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na 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 de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina 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 debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi 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; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 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); 6010 Železniški promet;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevo-
vodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju humanistike; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
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9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 Var-
stvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost bo-
taničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezer-
vatov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikarskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge
storitvene dejavnosti.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 19. 8. 1998.

Pod šifro 51.18 družba ne sme opravlja-
ti posredništva pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov; pod šifro 74.12 družba ne sme
opravljati revizijske dejavnosti.

PTUJ

Rg-211769
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00095 z dne 22. 10. 1998 pri
subjektu vpisa AGIS ZAVORE, d.o.o., se-
dež: Rajšpova ulica 16, 2250 Ptuj, pod
vložno št. 1/04030/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev družbe GRAU
AGIS ZAVORE, d.o.o., pri prevzemni družbi
s temile podatki:

Matična št.: 5496292
Pripojitev GRAU AGIS ZAVORE, d.o.o.,

na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
19. 3. 1998.

Rg-213100
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00219 z dne 14. 12. 1998 pri
subjektu vpisa LOKALNA RADIJSKA
POSTAJA, sedež: Kolodvorska ulica 9,
2270 Ormož, pod vložno št. 1/06503/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, ustanoviteljev, zastopnikov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o
zavodih s temile podatki:

Matična št.: 5658667
Firma: ZAVOD ZA INFORMIRANJE
Ustanovitelja: Skupščina občine Ormož,

izstop 22. 5. 1996 in Občinski svet Ormož,
Ormož, Ptujska cesta 6, vstop 22. 5. 1996,
odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vod-
nik Aljoša, razrešen 15. 9. 1997, Rajh Bo-
jan, razrešen 10. 6. 1998 in direktor Anto-
lič Marko, Ormož, Kerenčičev trg 2, imeno-
van 10. 6. 1998, zastopa družbo kot v.d.
direktorja brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1998:
22120 Izdajanje časopisov; 92200 Radij-
ska in televizijska dejavnost.

Rg-213103
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00299 z dne 14. 12. 1998 pri
subjektu vpisa TIP ZAŠČITA, proizvodnja
tekstilnih izdelkov, d.o.o., sedež: Rogoz-
niška cesta 14, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/09457/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
dejavnosti, zastopnikov in spremembo na-
slova družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5906954
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Mercator zaščita, d.o.o.,

Ptuj, Rogozniška 14, vstop 23. 6. 1995,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Te-
ment Roman, razrešen 20. 10. 1998, Te-
ment Marija, Videm pri Ptuju, Pobrežje 96,
imenovana 20. 10. 1998 kot direktorica, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1998:
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 36630 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 52120 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 71330 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74700 Čiščenje stavb.

Pri dejavnosti pod šifro 74.120 računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, opravlja družba vse,
razen opravljanja revizijske dejavnosti.

SLOVENJ GRADEC

Rg-212945
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00392 z dne 17. 12.
1998 pri subjektu vpisa SIT, servis in trgo-
vina, d.o.o., sedež: Gmajna 55, 2380 Slo-
venj Gradec, pod vložno št. 1/02919/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, družbenika,
zastopnika in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5416957
Firma: FECRO, tovarna opreme,

d.o.o., Slovenj Gradec
Skrajšana firma: FECRO, d.o.o., Slovenj

Gradec
Ustanovitelja: Vrhovnik Ludvik, izstop

2. 10. 1998 in Geratič Savinka, Slovenj
Gradec, Maistrova 21, vstop 2. 10. 1998,
vložek 1,534.738,40 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vrhovnik Ludvik, razrešen 14. 12.
1998; direktorica Geratič Savinka, imeno-
vana 15. 12. 1998, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 2. 10. 1998.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

KRANJ

Srg 1512/98 Rg-301446
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 1512/98 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
2. 2. 1999 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4775/00 vpiše izbris družbe ZA-
VAR, podjetje za poslovne storitve, trgo-
vino in proizvodnjo, d.o.o., Jesenice, s
sedežem Titova 22, Jesenice, zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 2. 1999

Srg 1736/98 Rg-301447
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 1736/98 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
2. 2. 1999 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1823/00 vpiše izbris družbe GLA-
VAN, elektromehanika, plastika, Besni-
ca, d.o.o., s sedežem Sp. Besnica 58,
Zgornja Besnica, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 2. 1999

Srg 1858/98 Rg-301448
Družba NFG, trgovina in storitve,

d.o.o., Železniki, s sedežem Na Kresu 20,
Železniki, vpisana na reg. vl. št.
1/5129/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Gia-
comelli Franc, Na Kresu 20, Železniki in
Premantura Aktiebolag, Vaxjo, Tvargantan
2, Švedska.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 1. 1999

Srg 1624/98 Rg-301451
Družba BEBOP, podjetje za trgovino,

vzdrževanje, izvoz in uvoz računalniške
in programske opreme, d.o.o., Jeseni-
ce, s sedežem na Jesenicah, C. Tavčarja
1b, vpisana na reg. vl. št. 1/2788/00, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Podlogar Stanislav in Podlogar Samo, oba
Jesenice, C. Tavčarja 1b.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 1. 1999
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Srg 1853/98 Rg-301452
Družba PIMI, podjetje za poslovne in

druge storitve, d.o.o., Škofja Loka, s se-
dežem v Škofji Loki, Grogarjevo naselje
8, vpisana na reg. vl. št. 1/2429/00, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Pin-
tar Ljudmila, Škofja Loka, Groharjevo nase-
lje 8 in Bolka Jernej, Ljubljana, Novo polje
cesta I/76.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 1. 1999

Srg 1530/98 Rg-301454
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 1530/98 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
7. 1. 1999 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3612/00 vpiše izbris družbe AB
LINE, podjetje za gostinske, turistične
in trgovske storitve Bled, d.o.o., s sede-
žem Ljubljanska 26, Bled, zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 1. 1999

Srg 1363/98 Rg-301455
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 1363/98 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
7. 1. 1999 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3194/00 vpiše izbris družbe
CEROVSKI MI & MO & OTROCI, podjetje
za trgovino, gostinstvo in storitve, d.n.o.,
Tržič, s sedežem Koroška 48, Tržič, zara-
di prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 1. 1999

KRŠKO

Srg 1552/94 Rg-16931
Okrožno sodišče v Krškem, Gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pred-
log objavlja sklep:

Družba PRIMA, trgovsko podjetje Bre-
žice, d.o.o., Cesta prvih borcev 38, Bre-
žice, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 23. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Zorko Igor, Milavčeva
89, Brežice in Omerzel Andreja, Trubarjeva
12, Krško, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Zorko Igor-
ja in Omerzel Andrejo.

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 Krškem
dne 20. 6. 1995

LJUBLJANA

Srg 95/03590 Rg-300411
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03590 z dne 17. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/23262/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: AC PROJEKT, d.o.o., podjetje
za svetovanje, organizacijo, poslovno-in-
formacijsko-računovodski inženiring, tr-
govino, zunanjo trgovino, proizvodnjo
ter zastopanje tujih partnerjev, Trbovlje

Skrajšana firma: AC PROJEKT, d.o.o.,
Trbovlje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1420 Trbovlje, Ostenk 8b
Osnovni kapital: 185.682 SIT
Ustanovitelja: Božič Nevenka in Špan Pe-

ter, izstop 31. 5. 1995.
Sklep ustanoviteljev z dne 31. 5. 1995

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Nevenka Božič, Soška 68, Ljubljana in
Peter Špan, Dom in vrt 46/b, Trbovlje.

Srg 96/00305 Rg-300412
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00305 z dne 17. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/24663/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: GREGORC & CO. DEDIČI, druž-
ba za upravljanje, vzdrževanje in pro-
met z nepremičninami ter finance, d.d.,
Ljubljana, Gregorčičeva 23

Skrajšana firma: GREGORC & CO.
DEDIČI, d.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Gregorčiče-

va 23
Osnovni kapital: 1,000.000 SIT
Ustanovitelji: Gregorc Ivo Janez, Gre-

gorc Nadege, Gregorc Alenka in Gregorc
Peter, izstopili 15. 11. 1995.

Sklep ustanoviteljev z dne 15. 11.
1995 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Ivo Janez Gregorc, Gregorčičeva 23,
Ljubljana, Nadege Gregorc, 16-20 Grange
Falquet, Geneve, Švica, Alenka Gregorc
in Peter Gregorc, oba Slovenska 9a, Ljub-
ljana.

Srg 98/06175 Rg-300593
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06175 z dne 31. 12. 1998 pod št. vlož-

ka 1/23229/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: DELO ROTO, tisk časopisov,
d.o.o., Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 5
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: DELO, Časopisno založni-

ško podjetje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 5,
izstop 28. 10. 1998.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zelo DELO, časopisno in založniško podjet-
je, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.

Srg 98/04791 Rg-300637
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04791 z dne 2. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/13304/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi zaključka
redne likvidacije s temile podatki:

Matična št. 5522102
Firma: UNIVIT TRADE, izvoz-uvoz, tr-

govina in storitve, d.o.o., Ljubljana – v
likvidaciji

Skrajšana firma: UNIVIT TRADE, d.o.o.,
Ljubljana – v likvidaciji

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Nazorjeva 6
Osnovni kapital: 98.100 SIT
Poslovne knjige, knjigovodska dokumen-

tacija in dokumentacija o likvidacijskem po-
stopku je shranjena pri družbi Univit hol-
ding, d.d., Ljubljana, Nazorjeva 6.

Srg 98/06395 Rg-300640
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06395 z dne 4. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/13447/06 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča podružnico Koper s temi-
le podatki:

Matična št. 5524598007
Firma: MOBITEL, telekomunikacijske

storitve, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, Po-
družnica Koper

Skrajšana firma: MOBITEL, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 22, Podružnica Koper

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška ul.

2–18
Ustanovitelj: MOBITEL, Telekomunikacij-

ske storitve, d.d., izstop 1. 7. 1998.
Izbris podružnice na podlagi sklepa usta-

novitelja z dne 1. 7. 1998.

Srg 98/06393 Rg-300641
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06393 z dne 4. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/13447/04 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča podružnico Kranj s temile
podatki:

Matična št. 5524598003
Firma: MOBITEL, telekomunikacijske

storitve, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, Po-
družnica Kranj

Skrajšana firma: MOBITEL, d.d., Ljub-
ljana, Podružnica Kranj
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Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 4000 Kranj, Koroška cesta 27
Ustanovitelj: MOBITEL, Telekomunikacij-

ske storitve, d.d., izstop 1. 7. 1998.
Izbris podružnice na podlagi sklepa usta-

novitelja z dne 1. 7. 1998.

Srg 98/06394 Rg-300642
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06394 z dne 4. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/13447/05 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča podružnico Novo mesto s
temile podatki:

Matična št. 5524598006
Firma: MOBITEL, telekomunikacijske

storitve, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, Po-
družnica Novo mesto

Skrajšana firma: MOBITEL, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 22, Podružnica Novo
mesto

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 8000 Novo mesto, Novi trg,

lokal št. 21
Ustanovitelj: MOBITEL, Telekomunikacij-

ske storitve, d.d., izstop 1. 7. 1998.
Izbris podružnice na podlagi sklepa usta-

novitelja z dne 1. 7. 1998.

Srg 98/06390 Rg-300643
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06390 z dne 4. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/13447/01 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča podružnico Celje s temile
podatki:

Matična št. 5524598005
Firma: MOBITEL, telekomunikacijske

storitve, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, Po-
družnica Celje

Skrajšana firma: MOBITEL, d.d., Ljub-
ljana, Podružnica Celje

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3000 Celje, Na Lavi 7
Ustanovitelj: MOBITEL, Telekomunikacij-

ske storitve, d.d., izstop 1. 7. 1998.
Izbris podružnice na podlagi sklepa usta-

novitelja z dne 1. 7. 1998.

Srg 98/06391 Rg-300644
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06391 z dne 4. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/13447/02 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča podružnico Maribor s te-
mile podatki:

Matična št. 5524598004
Firma: MOBITEL, telekomunikacijske

storitve, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, Po-
družnica Maribor

Skrajšana firma: MOBITEL, d.d., Ljub-
ljana, Podružnica Maribor

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Heroja Šara-

noviča 23
Ustanovitelj: MOBITEL, d.d., Telekomu-

nikacijske storitve, izstop 1. 7. 1998.
Izbris podružnice na podlagi sklepa usta-

novitelja z dne 1. 7. 1998.

Srg 98/06392 Rg-300645
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06392 z dne 4. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/13447/03 izbrisalo iz sodnega regi-

stra tega sodišča podružnico Nova Gorica s
temile podatki:

Matična št. 5524598002
Firma: MOBITEL, telekomunikacijske

storitve, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, Po-
družnica Nova Gorica

Skrajšana firma: MOBITEL, d.d., Ljub-
ljana, Podružnica Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vipavska

cesta 13
Ustanovitelj: MOBITEL, Telekomunikacij-

ske storitve, d.d., izstop 1. 7. 1998.
Izbris podružnice na podlagi sklepa usta-

novitelja z dne 1. 7. 1998.

Srg 94/19312 Rg-300814
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19312 z dne 17. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/05798/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: TEHNECO, Podjetje za sveto-
vanje, projektiranje, inženiring, nadzor,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, Šarhova 34

Skrajšana firma: TEHNECO Ljubljana,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Šarhova 34
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Slokan Marko, izstop

28. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Slokar Marko, Šarhova 34, Ljubljana

Srg 98/02485 Rg-300859
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02485 z dne 1. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/29920/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 1233408
Firma: INTERPAP, d.o.o., posredova-

nje in trgovina
Skrajšana firma: INTERPAP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Humek Franc, izstop 28. 4.

1998.
Sklep skupščine z dne 28. 4. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Humek Franc, Reboljeva 16, Ljubljana.

Srg 96/07121 Rg-300987
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07121 z dne 24. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/12979/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ROK TRADING, d.o.o., trgovina
in zastopstva, Trzin, Bratov Kotar 8

Skrajšana firma: ROK TRADING, d.o.o.,
Trzin

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1236 Trzin, Bratov Kotar 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Zaplotnik Janez in Zaplot-

nik Rok, izstop 23. 12. 1996.
Sklep ustanoviteljev z dne 23. 12. 1996

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Rok Zaplotnik, Celovška cesta 177,
Ljubljana in Janez Zaplotnik, Ulica bratov
Kotar 8, Trzin.

Srg 98/00586 Rg-301006
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00586 z dne 3. 11. 1998 pod št.
vložka 1/09980/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št. 5437326
Firma: A & R BRCE, podjetje za inženi-

ring, svetovanje in trgovino, d.n.o., Ljub-
ljana, Na Korošci 20

Skrajšana firma: A & R BRCE, d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Na Korošci 20
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Šenk Brce Andreja in Br-

ce Rudi, izstop 12. 1. 1998.
Sklep skupščine z dne 12. 1. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Andreja Šenk Brce, Ljubljana, Na Ko-
rošci 20 in Rudi Brce, Sežana, Mihaele Ška-
pinove 11.

Srg 98/05782 Rg-301018
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05782 z dne 16. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/06859/01 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št. 5382394004
Firma: WER LIEFERT WAS?, družba

za poslovne informacije in posredova-
nje, d.o.o., Podružnica Trbovlje

Skrajšana firma: WER LIEFERT WAS?,
d.o.o., Podružnica Trbovlje

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1420 Trbovlje, Gimnazijska

cesta 16
Ustanovitelj: WER LIEFERT WAS?, druž-

ba za poslovne informacije in posredova-
nje, d.o.o., izstop 2. 10. 1998.

Prenehanje domače podružnice na pod-
lagi sklepa skupščine z dne 2. 10. 1998.

Srg 94/17458 Rg-301067
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/17458 z dne 4. 1. 1999 pod št. vložka
1/08783/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5423651
Firma: ROSANELI, d.o.o., podjetje za

proizvodnjo in trgovino, Ljubljana, Zrin-
skega 3

Skrajšana firma: ROSANELI, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Zrinskega 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Rožič Sašo, izstop 23. 12.

1994.
Sklep ustanovitelja z dne 23. 12. 1994

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Rožič Sašo, Prule 4, Ljubljana.

Srg 94/17716 Rg-301068
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17716 z dne 14. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/15472/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ALNA, podjetje za storitve in
trgovino, d.o.o., Samova 11b, Ljubljana

Skrajšana firma: ALNA, d.o.o., Samova
11b, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Samova 11b
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Jenčič Nataša in Jenčič

Aleš, izstop 27. 12. 1994.
Sklep ustanoviteljev z dne 27. 12. 1994

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Nataša Jenčič in Aleš Jenčič, oba V
Murglah 175, Ljubljana.

Srg 94/17717 Rg-301069
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17717 z dne 4. 1. 1999 pod št. vložka
1/11458/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MAGOT, podjetje za marketing
in svetovanje s področja turizma in go-
stinstva, d.o.o.

Skrajšana firma: MAGOT, d.o.o., Ljub-
ljana, Pod hrasti 46

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Pod hrasti 46
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Žagar Zvone, izstop 28. 12.

1994.
Sklep ustanovitelja z dne 28. 12. 1994

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Zvone Žagar, Pod hrasti 46, Ljubljana.

Srg 98/03608 Rg-301073
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03608 z dne 4. 1. 1999 pod št. vložka
1/23368/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5792509
Firma: OLAF, d.o.o., podjetje za po-

slovanje storitve, Gubčeve brigade 88,
Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Gubčeve bri-
gade 88

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Zorman Rojs Olga, izstop

17. 6. 1998.
Sklep ustanoviteljice z dne 17. 6. 1998

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Olga Zorman Rojs, Gubčeve brigade
88, Ljubljana.

Srg 98/05011 Rg-301074
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05011 z dne 7. 1. 1999 pod št. vložka
1/13335/01 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča podružnico s temile podatki:

Firma: FIMA INTERNATIONAL, Finanč-
ni management, d.o.o., Ljubljana, PE Ma-
ribor

Skrajšana firma: FIMA INTERNATIO-
NAL MARIBOR

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Heroja Brači-

ča 14
Ustanovitelj: FIMA INTERNACIONAL, Fi-

nančni management, d.o.o., Ljubljana, iz-
stop 26. 8. 1998.

Izbris podružnice na podlagi sklepa usta-
novitelja z dne 26. 8. 1998.

Srg 98/07115 Rg-301705
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07115 z dne 12. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/26652/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:

Matična št. 5908833
Firma: ABB, Marketing (Eastern Euro-

pe) Ltd., Zürich, Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 22
Ustanovitelj: ABB Marketing (Eastern Eu-

rope) LTD., izstop 1. 12. 1998.
Izbris podružnice na podlagi sklepa usta-

novitelja z dne 1. 12. 1998.

Srg 98/07152 Rg-301706
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07152 z dne 12. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/26571/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:

Matična št. 5898811

Firma: NCR, Central and Eastern Eu-
rope GmbH – predstavništvo Ljubljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Staničeva uli-

ca 5
Ustanovitelj: NCR, Central and Eastern

Europe, GmbH, izstop 31. 12. 1998.
Izbris podružnice na podlagi sklepa usta-

novitelja z dne 31. 12. 1998.

MARIBOR

Srg 157/99 Rg-30
Družba AVTO ŠOLA KIRBIŠ & CO.,

d.n.o., Smetanova 32, Maribor, reg. št.
vl. 1/3969-00, katere družbenika sta Kirbiš
Jože, Smetanova ul. 32, Maribor in Primo-
žič Aleksander, Maribor, Gorkega 57, po
sklepu družbenikov z dne 10. 2. 1999 pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Kirbiš Jo-
že in Primožič Aleksander.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 2. 1999

Srg 1199/98 Rg-31
Družba SLOITA, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o., Maribor,
Osojnikova 5, reg. št. vl. 1/6586-00, ka-
tere družbenica je Mariborska mlekarna,
d.o.o., Maribor, Osojnikova 5, po sklepu
družbenice z dne 4. 9. 1998 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Mariborska
mlekarna, d.o.o.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 2. 1999

Srg 98/01664 Rg-300468
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01664 z dne 17. 12.
1998 pod št. vložka 1/00847/01 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča poslovno
enoto s temile podatki:

Matična št.: 5231698006
Firma: ELEKTRO MARIBOR, javno

podjetje za distribucijo električne ener-
gije, p.o., Maribor, Vetrinjska ulica 2, Po-
slovna enota: Elektro Maribor - mesto

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 2000 Maribor, Vodovodna uli-

ca 2
Ustanovitelj: Elektro Maribor, javno pod-

jetje za distribucijo električne energije, p.o.,
izstop 17. 12. 1998.

Srg 98/01665 Rg-300469
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01665 z dne 17. 12.
1998 pod št. vložka 1/00847/02 izbrisalo
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iz sodnega registra tega sodišča poslovno
enoto s temile podatki:

Matična št.: 5231698001
Firma: ELEKTRO MARIBOR, javno

podjetje za distribucijo električne ener-
gije, p.o., Maribor, Vetrinjska ulica 2, Po-
slovna enota: Elektro Maribor - okolica

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 2000 Maribor, Veselova uli-

ca 6
Ustanovitelj: Elektro Maribor, javno pod-

jetje za distribucijo električne energije, p.o.,
izstop 17. 12. 1998.

Srg 98/01666 Rg-300470
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01666 z dne 17. 12.
1998 pod št. vložka 1/00847/03 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča poslovno
enoto s temile podatki:

Matična št.: 5231698005
Firma: ELEKTRO MARIBOR, javno

podjetje za distribucijo električne ener-
gije, p.o., Maribor, Vetrinjska ulica 2, Po-
slovna enota: Elektro Ptuj

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 2250 Ptuj, Ormoška cesta

26/a
Ustanovitelj: Elektro Maribor, javno pod-

jetje za distribucijo električne energije, p.o.,
izstop 17. 12. 1998.

Srg 98/01667 Rg-300471
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01667 z dne 17. 12.
1998 pod št. vložka 1/00847/04 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča poslovno
enoto s temile podatki:

Matična št.: 5231698002
Firma: ELEKTRO MARIBOR, javno

podjetje za distribucijo električne ener-
gije, p.o., Maribor, Vetrinjska ulica 2,
Poslovna enota: Elektro Slovenska Bi-
strica

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Ko-

lodvorska 21/a
Ustanovitelj: Elektro Maribor, javno pod-

jetje za distribucijo električne energije, p.o.,
izstop 17. 12. 1998.

Srg 98/01668 Rg-300472
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01668 z dne 17. 12.
1998 pod št. vložka 1/00847/05 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča poslovno
enoto s temile podatki:

Matična št.: 5231698003
Firma: ELEKTRO MARIBOR, javno

podjetje za distribucijo električne ener-
gije, p.o., Maribor, Vetrinjska ulica 2, Po-
slovna enota: Gornja Radgona

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Lac-

kova cesta 4
Ustanovitelj: Elektro Maribor, javno pod-

jetje za distribucijo električne energije, p.o.,
izstop 17. 12. 1998.

Srg 98/01669 Rg-300473
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01669 z dne 17. 12.
1998 pod št. vložka 1/00847/06 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča poslovno
enoto s temile podatki:

Matična št.: 5231698004
Firma: ELEKTRO MARIBOR, javno

podjetje za distribucijo električne ener-
gije, p.o., Maribor, Vetrinjska ulica 2, Po-
slovna enota: Elektro Murska Sobota

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 9000 Murska Sobota, Lendav-

ska cesta 31
Ustanovitelj: Elektro Maribor, javno pod-

jetje za distribucijo električne energije, p.o.,
izstop 17. 12. 1998.

Srg 98/01670 Rg-300474
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01670 z dne 17. 12.
1998 pod št. vložka 1/00847/07 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča poslovno
enoto s temile podatki:

Matična št.: 5231698009
Firma: ELEKTRO MARIBOR, javno

podjetje za distribucijo električne ener-
gije, p.o., Maribor, Vetrinjska ulica 2,
Poslovna enota: Elektrogradnje in mon-
taža

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 2000 Maribor, Veselova uli-

ca 11
Ustanovitelj: Elektro Maribor, javno pod-

jetje za distribucijo električne energije, p.o.,
izstop 17. 12. 1998.

Srg 98/01671 Rg-300475
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01671 z dne 17. 12.
1998 pod št. vložka 1/00847/08 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča poslovno
enoto s temile podatki:

Matična št.: 5231698008
Firma: ELEKTRO MARIBOR, javno

podjetje za distribucijo električne ener-
gije, p.o., Maribor, Vetrinjska ulica 2, Po-
slovna enota: Elektromontaža Ljutomer

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 9240 Ljutomer, Postružniko-

va ulica 3
Ustanovitelj: Elektro Maribor, javno pod-

jetje za distribucijo električne energije, p.o.,
izstop 17. 12. 1998.

Srg 98/01672 Rg-300476
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01672 z dne 17. 12.
1998 pod št. vložka 1/00847/09 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča poslovno
enoto s temile podatki:

Matična št.: 5231698007
Firma: ELEKTRO MARIBOR, javno

podjetje za distribucijo električne ener-
gije, p.o., Maribor, Vetrinjska ulica 2, Po-
slovna enota: Elektroremont Radvanje -
Maribor

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež:  2000  Maribor,  Majcigerje-

va 23
Ustanovitelj: Elektro Maribor, javno pod-

jetje za distribucijo električne energije, p.o.,
izstop 17. 12. 1998.

Srg 98/01305 Rg-300533
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01305 z dne 3. 12.
1998 pod št. vložka 1/09400/09 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja poslovanja s temile podatki:

Matična št.: 5881447505

Firma: POŠTA SLOVENIJE, d.o.o., Ma-
ribor, Poslovna enota Trbovlje

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 1420 Trbovlje, Trg revolucije

27/a
Ustanoviteljica: Pošta Slovenije, d.o.o.,

izstop 1. 10. 1998.
Dne 3. 12. 1998 je bila poslovna enota

izbrisana iz sodnega registra zaradi prene-
hanja poslovanja s 1. 10. 1998.

Srg 98/01105 Rg-300534
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01105 z dne 3. 12.
1998 pod št. vložka 1/08913/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5805856
Firma: INGRA-TIPS, mednarodna trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: INGRA-TIPS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 5
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: INGRA, d.d., in TIPS, tr-

govsko proizvodno podjetje, d.o.o., izstop
30. 11. 1998.

Srg 98/01605 Rg-300557
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01605 z dne 26. 11.
1998 pod št. vložka 1/03494/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča zaključek
stečaja in izbris iz registra s temile podatki:

Matična št.: 5587948
Firma: NASUA, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o. – v ste-
čaju

Skrajšana firma: NASUA, d.o.o. – v ste-
čaju

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Majcigerjeva 5
Osnovni kapital: 1,806.321,30 SIT
Ustanovitelja: Zevnik Zoran in Muraus

Jernej, izstop 9. 11. 1998.
Dne 26. 11. 1998 se družba izbriše iz

sodnega registra zaradi zaključka stečajne-
ga postopka po sklepu tega sodišča št.
St 7/97 z dne 12. 10. 1998.

Srg 98/01434 Rg-301249
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01434 z dne 27. 1.
1999 pod št. vložka 1/07289/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki.

Matična št.: 5691168
Firma: MOBITEX export-import, trgo-

vina, zastopstvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MOBITEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 17/b
Osnovni kapital: 2,392.385 SIT
Ustanovitelja: Puklavec Jožef in Pukla-

vec Sonja, izstop 19. 1. 1999.

Srg 98/01786 Rg-301275
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01786 z dne 30. 12.
1998 pod št. vložka 1/09398/00 izbrisalo
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iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi razcepitve delniške družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5850762
Firma: ZLATA MONETA pooblaščena

investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: ZLATA MONETA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: investicijska družba
Sedež: 2000 Maribor, Strossmayer-

jeva 30
Osnovni kapital: 15.990,715.000 SIT
Ustanoviteljica: Probanka, pooblaščena

družba za upravljanje, d.d., izstop 30. 12.
1998.

Člani nadzornega sveta: Smole Jože,
Murko Franjo in Kremžar Leo, izstopili
30. 12. 1998.

Dne 30. 12. 1998 se vpiše prenehanje
delniške družbe na podlagi razcepitvene po-
godbe z dne 29. 9. 1998 in vpis ustanovi-
tve dveh novih delniških družb: Zlata Mone-
ta I, pooblaščena investicijska družba, d.d.
in Zlata Moneta II, pooblaščena investicij-
ska družba, d.d.

Srg 98/01785 Rg-301305
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01785 z dne 29. 12.
1998 pod št. vložka 1/09679/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča prevzeto
družbo, zaradi pripojitve k družbi Zlata Mo-
neta, d.d., Maribor, s temile podatki:

Matična št.: 5921074
Firma: ZLATA MONETA II, pooblašče-

na investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: ZLATA MONETA II,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: investicijska družba
Sedež: 2000 Maribor, Strossmayer-

jeva 30
Osnovni kapital: 7.897,424.000 SIT
Ustanoviteljica: Probanka, družba za

upravljanje, d.d., izstop 29. 12. 1998.
Dne 29. 12. 1998 se vpiše prenehanje

družbe zaradi pripojitve k družbi Zlata Mo-
neta, pooblaščena investicijska družba,
d.d., Maribor, Strossmayerjeva 30, vpisana
v registrski vložek, št. 1/9398-00 pri Okrož-
nem sodišču v Mariboru.

NOVO MESTO

Srg 16/99 Rg-300708
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba SKS, trgovina in storitve, No-

vo mesto, d.o.o., Novo mesto, Valantiče-
vo naselje 10, vpisana na reg. vl. št.
1-1175/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 30. 12.
1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Samo Škrubej, Novo me-
sto, Kristanova 8, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 19. 1. 1999

Srg 20/99 Rg-300749
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba M & S, gostinstvo in trgovina,

Straža, d.o.o., Straža, Jurka vas 1, vpisa-
na na reg. vl. št. 1-3074/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 31. 12. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Marjanca Bukovac, poro-
čena Šiška in Stanislav Šiška, oba Straža,
Jurka vas 1, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzemata obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 100.000
SIT v celoti prenese na ustanovitelja Marjan-
co Bukovac, poročeno Šiška in Stanislava
Šiška, v sorazmerju z vloženima deležema.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 21. 1. 1999

Srg 33/99 Rg-300791
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba ATIMA, trgovina, uvoz-izvoz,

gostinstvo, Novo mesto, d.o.o., Novo me-
sto, Velika Bučna vas 32, vpisana na reg.
vl. št. 1-2479/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 1. 2.
1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Alojz Dragman, Novo
mesto, Dolenje Kamence 2a in Irena Drag-
man, Novo mesto, Markljeva ulica 20, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
v celoti prenese na ustanovitelja Alojza Drag-
mana in Ireno Dragman, v sorazmerju z vlo-
ženima deležema.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 28. 1. 1999

Srg 98/00466 Rg-301405
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00466 z dne 3. 2.

1999 pod št. vložka 1/01167/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5402247
Firma: IBIDA, Trgovina in gostinstvo,

Novo mesto, p.o.
Skrajšana firma: IBIDA, Novo mesto,

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

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Mirana Jar-

ca 17
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Bučar Igor, izstop 1. 12.

1998.
Sklep skupščine z dne 1. 12. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Igor Bučar, Novo mesto, Miran Jarca 17.

Srg 98/00469 Rg-301406
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00469 z dne 3. 2.
1999 pod št. vložka 1/00772/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5347882
Firma: STIL, podjetje za proizvodnjo

in promet blaga Črmošnjice pri Stopi-
čah, d.o.o.

Skrajšana firma: STIL, Črmošnjice pri
Stopičah, d.o.o.

pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8000 Novo mesto, Črmošnji-
ce pri Stopičah 15

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Novak Igor in Zupančič Re-

nata, izstop 30. 11. 1998.
Sklep skupščine z dne 30. 11. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Igor Novak in Renata Novak Zupančič, oba
Črmošnjice pri Stopičah 15, Novo mesto.

Srg 98/00471 Rg-301407
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00471 z dne 3. 2.
1999 pod št. vložka 1/00781/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5347904
Firma: ANŽE, podjetje za proizvodnjo,

storitve in prevoz blaga in potnikov v
cestnem prometu Brusnice, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež:  8321  Brusnice,  Dol.  Suha-

dol 34
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Božič Janez in Božič Ivan,

izstop 20. 11. 1998.
Sklep skupščine z dne 20. 11. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.
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Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Janez Božič in Ivan Božič, oba Brusni-
ce, Dolenji Suhadol 34.

NOVA GORICA

Rg-300158
Družba ALPINES, Gostinstvo, turizem,

trgovina, d.o.o., s sedežem Franca Bali-
ča 26, Šempeter pri Gorici, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-3626-00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 28. 12. 1998.

Ustanovitelji in družbeniki so Beguš
Stanislav, Ulica Prekomorske brigade 14,
Tolmin, Durcik Vladimir, Ulica Ljube Šer-
cerja 1, Nova Gorica, Gregorčič Edo, Pod
Škabrijelom 16, Nova Gorica, Jereb Vik-
tor, Branik 71, Branik, Lipovšek Ivan, Ulica
Ivana Suliča 8, Šempeter pri Gorici, Šuligoj
Dušan, Ulica Marija Kogoja 1d, Nova Go-
rica, Tabaj Emil, Ulica Gradnikove brigade
47, Nova Gorica, Vodopivec Marijana,
Ulica Ivana Regenta 13, Nova Gorica,
Vončina Silvester, Bukovica 44, Volčja
Draga,  Zuljan  Oton,  Ledine  6,  Nova
Gorica  in  Vuga  Igor,  Ulica  Franca  Baliča
26,  Nova  Gorica,  ki  prevzemajo  obvez-
nost  plačila  morebitnih  preostalih  obvez-
nosti  družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 12. 1998

Rg-300179
Družba ALEA, Poslovne storitve,

d.o.o., Ajdovščina, s sedežem Vipavska
6, Ajdovščina, vpisana pri Okrožnem so-
dišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-1721-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
25. 11. 1998.

Ustanovitelj je HUBELJ, p.o., Ajdovšči-
na, Vipavska 6, Ajdovščina, ki se je s
sklepom št. Srg 565/96 z dne 7. 11. 1996
preoblikoval v HUBELJ, Trgovina, d.d., ka-
teri prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-

dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 11. 1998

Srg 98/00531 Rg-300337
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00531 z dne 9. 12.
1998 pod št. vložka 1/02720/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 1263765
Firma: A & L, d.o.o., trgovina in stori-

tve, Nova Gorica
Skrajšana firma: A & L, d.o.o., Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Partizan-

ska 41
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Hvalič Lucijana in Hvalič

Andrej, izstop 9. 12. 1998.
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 17. 7.

1998 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Hvalič Lucijana in Hvalič Andrej, oba
Partizanska 41, Nova Gorica.

Srg 94/01891 Rg-300341
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 94/01891 z dne 10. 12.
1998 pod št. vložka 1/02550/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5638640
Firma: RAF, Računovodsko finančne

storitve, trgovina in proizvodnja, d.o.o.,
Kobarid

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

govornostjo
Sedež: 5222 Kobarid, Livek 3b
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Skočir Majda, izstop

10. 12. 1998.
Sklep ustanoviteljice družbe z dne 7. 12.

1998 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe
prevzema Skočir Majda, Livek 3/b, Ko-
barid.

Srg 98/00464 Rg-300357
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00464 z dne 14. 12.
1998 pod št. vložka 1/02012/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5856086
Firma: I K L, Podjetje za informatiko,

komunikacije in logistiko Šempeter,
d.o.o.

Skrajšana firma: I K L Šempeter, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Vr-
tojbenska 62

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Novak Rajko, Ilc Jože, Gre-

gorič Darjo, Simčič Damijan in Gulin Mitja,
izstop 14. 12. 1998.

Sklep ustanoviteljev družbe z dne 5. 6.
1998 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevza-
mejo Novak Rajko, Tolminskih puntarjev 2a,
Nova Gorica, Ilc Jože, Gregorčičeva 14,
Ajdovščina, Gregorič Darjo, Žigoni 8, Ren-
če, Simčič Damijan, Vipavska 25, Rožna
Dolina, Nova Gorica in Gulin Mitja, IX. sep-
tember 162, Vrtojba, Šempeter pri Gorici.

Srg 98/00910 Rg-300370
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00910 z dne 22. 12.
1998 pod št. vložka 1/02357/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5594898
Firma: KERAMIKA KOREN, Proizvod-

no in trgovsko podjetje, d.o.o., Vipava,
Budanje 92a

Skrajšana firma: Keramika Koren,
d.o.o., Budanje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5271 Vipava, Budanje 92a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Koren Danilo, izstop

22. 12. 1998.
Sklep ustanovitelja družbe z dne 20. 1.

1995 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Koren Danilo, Budanje 92a, Vipava.

Srg 98/00909 Rg-300371
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00909 z dne 22. 12.
1998 pod št. vložka 1/00808/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: TGM, Trgovina, gradbeništvo,
materiali, d.o.o., Ajdovščina

Skrajšana firma: TGM, d.o.o., Ajdov-
ščina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5270 Ajdovščina, Polževa 38
Osnovni kapital: 2.400 SIT
Ustanovitelja: Gregorc Mitja, izstop

22. 12. 1998.
Sklep ustanovitelja z dne 15. 5. 1995

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Matija Gregorc, Polževa 38, Ajdovščina.

Srg 98/00765 Rg-300377
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00765 z dne 28. 12.
1998 pod št. vložka 1/02343/00 izbrisalo
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iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5619025
Firma: VI-COM, d.n.o., Vidmar & Co.,

Proizvodnja in trgovina Idrija
Skrajšana firma: VI-COM, d.n.o., Vidmar

& Co. Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 5280 Idrija, Lapajnetova 39
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Vidmar Ivan in Vidmar Bo-

rut, izstop 28. 12. 1998.
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 23. 9.

1998 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Vidmar Ivan in Vidmar Borut, oba Koso-
velova 10, Idrija.

Srg 98/00783 Rg-300379
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00783 z dne 29. 12.
1998 pod št. vložka 1/02441/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5610249
Firma: AVTO-NOVA, Popravilo in vzdr-

ževanje cestnih motornih vozil ter oprav-
ljanje trgovinske dejavnosti, d.o.o., Aj-
dovščina

Skrajšana firma: AVTO-NOVA, d.o.o., Aj-
dovščina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5270 Ajdovščina, Goriška 41
Osnovni kapital: 15,675.376 SIT
Ustanovitelji: Batič Marjan, Batič Robert,

Cussigh Alessio in Cussigh Samo, izstop
29. 12. 1998.

Sklep ustanoviteljev družbe z dne 29. 9.
1998 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe
prevzemajo Batič Marjan, Goriška 41, Aj-
dovščina, Batič Robert, Goriška 41, Aj-
dovščina, Cussigh Alessio, Gorizia-Osla-
via, Via Lenzuolo bianco 3, Italija in Cus-
sigh Samo, Gorizia-Oslavia, Via Lenzuolo
bianco 3, Italija.

Srg 98/00932 Rg-300395
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00932 z dne 30. 12.
1998 pod št. vložka 1/02427/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi pripojitve k TRGO-AGENS, d.o.o., s
temile podatki:

Matična št. 5617693
Firma: TRGO-AGENS, Posredovanje in

cenitve nepremičnin, d.o.o., Kanal
Skrajšana firma: TRGO-AGENS, d.o.o.,

Kanal
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5213 Kanal, Vojkova 6
Osnovni kapital: 8,101.124 SIT
Ustanoviteljica: Pintar Nataša, izstop

30. 12. 1998.
Izbris zaradi pripojitve k TRGO-AGENS,

d.o.o., Nova Gorica. Pripojitev je vpisana s
sklepom št. Srg 9/98 z dne 29. 12. 1998.

Srg 94/02542 Rg-301192
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 94/02542 z dne 6. 1.
1999 pod št. vložka 1/01049/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5890799
Firma: ECHO, Svetovanje, zastopanje,

inženiring, d.o.o., Idrija
Skrajšana firma: ECHO, d.o.o., Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5280 Idrija, Vodnikova 22
Osnovni kapital: 2.400 SIT
Ustanovitelja: Lapajne Robert in Kumer

Zdenka, izstop 6. 1. 1999.
Sklep ustanoviteljev družbe z dne

28. 12. 1994 o prenehanju družbe po skraj-
šanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Lapajne Robert, Grilčeva 30, Idrija in
Kumer Zdenka, Vodnikova 22, Idrija.

Evidenca statutov
sindikatov

Ob-1500
Pravila za delovanje sindikata v zavodu

Sindikata doma upokojencev Domžale,
s sedežem Karantanska 5, 1230 Domža-
le, se hranijo pri Upravni enoti Domžale pod
zap. št. 6/94.

Za identifikacijo se določi matična števil-
ka 1182285.

Razglasi sodišč

Oklici o skrbnikih in razpravah

I I 276/95 R-44
To sodišče je v izvršilni zadevi upnika

Marjana Kocmana, Ul. Prvoborcev 31,
Hrastnik, ki ga zastopa odvetnik Primož Ko-
vač iz Domžal, zoper dolžnico Vikico Hace,
neznanega prebivališča, zaradi izterjave to-
larske protivrednosti 20.000 DEM s pp, s
prodajo nepremičnin v vložku št. 1462 k.o.
Trzin, dne 24. 11. 1998 sklenilo:

dolžnici Vikici Hace se kot začasna skrb-
nica postavi Andreja Gutnik, strokovna so-
delavka tega sodišča, ki bo v postopku za-
stopala dolžnico vse dotlej, dokler ne bo
sama ali njen pooblaščenec nastopil pred
sodiščem, oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 24. 11. 1998

Stečajni postopki
in likvidacije

St 26/98 S-106
To sodišče je v postopku prisilne porav-

nave nad dolžnikom TV 3, Televizijska de-
javnost, d.o.o., Ljubljana-Šentvid, Štula
23, s sklepom opr. št. St 26/98 z dne 2. 2.
1999 potrdilo prisilno poravnavo med dolž-
nikom in njegovimi upniki.

Terjatve upnikov, ki se ne spremenijo v
lastniške deleže v dolžniku, izplača dolžnik
v višini 20% v roku enega leta od pravno-
močnosti potrjene prisilne poravnave in z
obrestmi po temeljni obrestni meri za čas
od 7. 7. 1998 do dne plačila. Seznam teh
upnikov z njihovimi terjatvami v ugotovljenih
in zmanjšanih zneskih je sestavni del sklepa.

Ugotovi se, da se je upnik Krekova poob-
laščena družba za upravljanje investicijskih
skladov, d.o.o., Maribor, odpovedal loči-
tveni pravici za terjatev v višini
6,861.195,50 SIT.

Ugotovi se, da je skupščina dolžnika dne
1. 10. 1998 pod odložnim pogojem, da bo
prisilna poravnava pravnomočno potrjena,
sprejela sklep o povečanju osnovnega kapi-
tala za 280,718.396,68 SIT, pri čemer
stvarne vložke predstavljajo terjatve upni-
kov, ki se spremenijo v lastniške deleže v
dolžniku. Seznam teh upnikov z njihovimi
terjatvami v ugotovljenih zneskih in z njihovi-
mi tako pridobljenimi lastniškimi deleži v
dolžniku je sestavni del sklepa.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 25. 2. 1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 1999

St 3/96-35 S-107
To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga

sestavljajo sodnik Janez Goličič, kot pred-
sednik senata, ter sodnici Renata Horvat in
Brigita Porenta kot članici senata, v stečaj-
nem postopku nad dolžnikom Eurostil, Tr-
govsko in storitveno podjetje Kranj,
d.o.o., Kranj, Slovenski trg 6, je po pos-
vetovanju senata dne 26. 2. 1999 skle-
nilo:

začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom Eurostil, Trgovsko in storitveno podjet-
je Kranj, d.o.o., Kranj, Slovenski trg 6 in se
takoj zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se odre-
ja izbris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 2. 1999

St 16/97-123 S-108
Predlog za prisilno poravnavo se zavrne.
Z dnem 1. 3. 1999 se začne stečajni

postopek nad stečajnim dolžnikom Panon-
ka, Kmetijska zadruga, z.o.o., Kocljeva
16, Murska Sobota.

Za stečajnega upravitelja se imenuje do-
sedanji upravitelj prisilne poravnave dipl. ek.
Milan Koren, Boreci 5/f.

Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno doku-
mentacijo, prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v roku dveh mesecev po objavi
začetka stečajnega postopka v Uradnem li-
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stu RS, razen če svojih terjatev niso prijavili
že v postopku prisilne poravnave.

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

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 7. 6. 1999 ob 12. uri, pri tem sodišču,
v sobi št. 12.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 1. 3. 1999 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča in pošlje v objavo Urad-
nemu listu RS, tega dne pa nastopijo vse
posledice začetka stečajnega postopka.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 3. 1999

St 10/92-101 S-109
Stečajni postopek zoper stečajnega

dolžnika MA & CO, Podjetje za proizvod-
njo in trženje izdelkov iz lesa Ljutomer,
d.o.o., Ljutomer, Rade Pušenjaka 1 – v
stečaju, se iz razloga po členu 99/II ZPPSL
zaključi.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 3. 1999

St 49/94-125 S-110
To sodišče je dne 24. 2. 1999 s sklepom

opr. št. St 49/94 ustavilo nadaljnje vnovče-
nje razdelitvene mase, ker bi nadaljnja izved-
ba postopka povzročila nesorazmerne
stroške in stečajni postopek nad podjetjem
Tehnološko razvojni center, d.o.o. – v ste-
čaju, Maribor, Zagrebška 25, zaključilo.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 2. 1999

St 42/98-22 S-111
To sodišče je dne 10. 2. 1999 s

sklepom opr. št. St 42/98 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Varkar,
Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.,
Maribor, Preradovičeva 38.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazili v roku 30 dni po objavi v Uradnem
listu RS, prijavijo svoje terjatve.

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

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Dušan Marin, dipl. ek., stan. Štantetova
4, Maribor.

Ustanovi se upniški odbor, katerega čla-
ni so:

1. Varnost INPOD, d.o.o., Maribor, Ljub-
ljanska 9,

2. Merkur, Trgovina in storitve, d.d.,
Kranj, Koroška c. 1,

3. Messer Slovenija, d.o.o., Ruše, Ju-
gova 20,

4. TVT, Družba za proizvodnjo in remont
tirnih vozil, d.o.o., Maribor, Preradovičeva 22,

5. predstavnica sveta delavcev Jožica Vr-
zel, Lenart, Lackova ulica 68.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko tukajšnje-
ga sodišča dne 10. 2. 1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 2. 1999

St 4/99-7 S-112
To sodišče je s sklepom opr. št. St 4/99

z dne 1. 3. 1999 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Pionir Standard – Gradbe-
ništvo, Družba za gradnjo in inženiring,
d.d., Novo mesto, Kočevarjeva 4, Novo
mesto.

Za stečajnega upravitelja je določen Mar-
tin Dragan, dipl. ek., Cesta brigad 5, Novo
mesto.

Upnike pozivamo, da prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v roku dveh mese-
cih od dneva objave tega oklica. Prijavo je
treba vložiti v skladu z določili 137. člena
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-
daciji (Ur. l. RS, št. 67/93 in 41/97) v dveh
izvodih, z dokazili in kolkovano s predpisa-
no sodno takso.

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

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
1. 6. 1999 ob 9. uri, v sobi 108 tega so-
dišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1. 3.
1999.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 1. 3. 1999

St 35/97 S-113
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Iskra naprave in orodja,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 27 – v stečaju,
za dne 15. 4. 1999 ob 13. uri, v konferenč-
ni dvorani tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 1999

St 15/98-6 S-114
To sodišče je na seji senata dne 22. 2.

1999 pod opr. št. St 17/98 sprejelo na-
slednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom NIX –
Simonič, Klima naprave, hladilni siste-
mi, kompresorji in trgovina Semič,
d.o.o., Stranska vas pri Semiču št. 5, se
začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik NIX
– Simonič, Klima naprave, hladilni sistemi,
kompresorji in trgovina Semič, d.o.o., Stran-
ska vas pri Semiču št. 5, Semič, izbriše iz
sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave sklepa v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 2. 1999

St 29/97 S-115
To sodišče je s sklepom opr. št. St

29/97 z dne 1. 3. 1999 sklenilo:
Stečajni postopek zoper prodano prav-

no osebo IKI, d.o.o., Hrpelje, Industrija
kovinskih izdelkov – v stečaju, Industrij-
ska ul. 3, Kozina, se ustavi, nadaljuje pa se
zoper stečajno maso, iz katere se poplača-
jo upniki (4. odstavek 147. člena ZPPSL).

Po pravnomočnosti sklepa o ustanovitvi
postopka se po uradni dolžnosti izbrišejo iz
sodnega registra vsi vpisi v zvezi s stečaj-

nim postopkom, kupec Proavto, inženiring
in predelava vozil, d.o.o., Koper, Ul. 15.
maja 6, Koper, pa se vpiše v sodni register
kot ustanovitelj prodane pravne osebe (3.
odstavek 171. člena ZPPSL).

Okrožno sodišče v Kopru
dne 1. 3. 1999

St 2/97 S-116
To sodišče v stečajnem postopku nad

East Line, d.o.o., Gunceljska 28a, Ljub-
ljana – v stečaju, razpisuje drugi narok za
preizkus terjatev za dne 6. 4. 1999 ob
10.30 v 310/III tega sodišča.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 1999

St 66/98 S-117
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Slovenijaturist, d.d., Ljub-
ljana, Pivovarniška 1 za dne 15. 4. 1999
ob 11.30 v sobi 368/III tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 1999

St 1/99 S-118
To sodišče je na seji senata dne 1. 3.

1999 pod opr. št. St 1/99 sprejelo nasled-
nji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom Novo-
les – AET inženiring, avtomatizacija,
energetika, tehnologija, Straža, d.o.o.,
Na žago 6, Straža, se začne in zaključi,
ker premoženje dolžnika ne zadošča niti za
poplačilo stroškov stečajnega postopka.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Novoles – AET inženiring, avtomatizacija,
energetika, tehnologija, Straža, d.o.o., Na
žago 6, Straža, izbriše iz sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave sklepa v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 1. 3. 1999

St 70/98 S-119
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom IMP ITAK, d.d., Jožeta Ja-
me 14, Ljubljana za dne 15. 4. 1999 ob
12.15 v sobi 368/III tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 1999

St 28/98 S-120
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 28/98 sklep z dne 5. 3. 1999:
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom Križnik Andrej, s.p., Mesnica Andrej
Križnik, Goriška 46, Velenje.

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

Odredi se objava začetka stečajnega po-
stopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.
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Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo po-
slati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o ute-
meljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v te-
ku, se v prijavi navedene sodišče, pred ka-
terim teče postopek in označba spisa. Loči-
tveni upniki morajo navesti v prijavi del dolž-
nikovega premoženja, na katerega se nana-
ša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravi-
co. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katere-
ga se nanaša njihov zahtevek. Upniki mora-
jo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve, vendar naj-
več 30.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
16. 6. 1999 ob 8.30, v sobi št. 106/I tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
nabije na oglasno desko dne 5. 3. 1999.

Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 3. 1999

Izvršbe in zavarovanja

P 347/91 R-55
To sodišče je na podlagi 5. točke 2. od-

stavka 84. člena zakona o pravdnem po-
stopku, v pravdni zadevi tožeče stranke Leo-
nide Šober-Zalokar, Ločna 8a, Novo me-
sto, sedaj Vrhovci, Cesta XX št. 8, Ljublja-
na, ki jo zastopa odvetnik Borut Škerlj iz
Novega mesta, zoper toženo stranko 1. DD
Društvo za osiguranje “Dunav”, Beograd,
Glavna filiala Bihač in 2. Hazima Merdanovi-
ća, Donja Barska 22, pošta Pečigrad, Ob-
čina Cazin, zaradi plačila odškodnine
550.955,80 SIT s pp, dedičem pokojnega
drugega toženca Hazima Merdanovića, ki
se nahajajo v tujini in se ni mogla opraviti
vročitev, postavilo začasnega zastopnika Ni-
kolo Padevskega iz Novega mesta, Jerebo-
va 18.

Začasni zastopnik bo zastopal interese
dedičev pokojnega drugega toženca v tem
postopku, dokler se dediči ne bodo pojavi-
li oziroma sporočili ime svojega poob-
laščenca.

Okrajno sodišče Novo mesto
dne 27. 1. 1999

R 21/99 I-62
Na podlagi sporazuma strank v notar-

skem zapisu notarja Drava Ferligoja iz Ko-
pra, pod opr. št. SV 74/99, z dne 19. 1.
1999, in sklepa naslovnega sodišča opr.
št. R 21/99 z dne 20. 1. 1999 se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika do dolž-
nika na podlagi posojilne pogodbe št.
28647/70-MV, račun št. 52730010/403
z dne 18. 1. 1999 v višini 16,000.000 SIT,
ki se revalorizira v višini in na način, določen
z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih
merah in s 5,5,% letno obrestno mero, ki se
spreminja skladno z vsakokrat veljavnim
sklepom o obrestnih merah, s tem da bi

upnica pridržuje pravico, da v času pogod-
benega razmerja spremeni način obračuna-
vanja in plačil te pogodbe v skladu z vsako-
krat veljavnim določilom o načinih in rokih
za obračun in plačilo obresti upnice; terja-
tev zapada v plačilo v 180 mesečnih obro-
kih, terjatev je izvršljiva najkasneje dne
31. 1. 2014 oziroma prej kot je to razvidno
iz 2. člena sporazuma o zavarovanju denar-
ne terjatve sklenjenega v neposredno izvrš-
ljivem notarskem zapisu Drava Ferligoja iz
Kopra, pod opr. št. SV 47/99 z dne 19. 1.
1999,

opravi rubež zaznamba prepovedi odtuji-
tve in obremenitve zastavljene nepremični-
ne, ter zaznamba izvršljivosti terjatve, ne-
premičnine – stanovanjske hiše številka C2
v izmeri 193,55 m2, zgrajeni na zemljišču s
parc. št. 100/16, 100/17, 100/42 in
100/47, vse k.o. Semedela, oziroma na
parc. št. 100/50 k.o. Semedela, ki je mer-
jena brez funkcionalnega zemljišča, katera
je last dolžnika kar je razvidno iz pogodbe
sklenjene med njim in prodajalcem Ediling,
d.o.o., dne 24. 12. 1998, overjene pred
notarjem Dravom Ferligojem v Kopru, dne
6. 1. 1999, št. Ov 82/99.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 1. 1999

Riz 653/98 I-73
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Riz 653/98 z dne 16. 12.
1998 je bila nepremičnina stanovanje št. 5
v mansardi stanovanjske stavbe, parc. št.
252/1, pripisano k vl. št. 3, k.o. Brezje, na
Dupleški cesti 5 v Mariboru, v izmeri
46,26 m2, s pripadajočo shrambo št. 11 v
izmeri 6 m2, ki je last dolžnikov oziroma
zastaviteljev Metke Mernik in Štefana Mer-
nika, vsakega do 1/2 celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 02/5-91 z dne
20. 1. 1992, z dnem 21. 12. 1998 zarub-
ljena v korist upnice Banke Koper, d.d.,
Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 3,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 12. 1998

ZIN 98/00037 I-87
Po sklepu o izvršbi opr. št. IN 98/00037

z dne 27. 1. 1999 se zarubi poslovne pro-
store v delu stavbe, ki se nahaja na križišču
Cankarjeve in Rejčeve ulice v Novi Gorici in
ki leži na parc. št. 632/7, vpisani v vl. št.
583 k.o. Nova Gorica, in sicer prostore, ki
se nahajajo v delu stavbe, poimenovanem
“rotonda”, in sicer:

– prostor v kleti s površino 88,09 m2,
– prostor v pritličju – vhodni del s površi-

no 26,43 m2 in
– prostor v prvem nadstropju – gostinski

lokal z dvigalom s površino 340,45 m2.
Okrajno sodišče v Novi Gorici

dne 16. 2. 1999

R 7/99 I-103
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

R 7/99 z dne 5. 2. 1999 in opravljenega
rubeža nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
ljiški knjigi, je bila nepremičnina, in sicer:
dvosobnega stanovanja št. 2 v izmeri 54,68
m2 s pripadajočim vrtnim prostorom v izmeri
4,40 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanj-
ske hiše v Slovenski Bistrici, Ivo Lole Ribar-

ja 20, stoječi na parc. št. 1547, prip. k vl.
909 k.o. Slovenska Bistrica, ki je last Si-
mone Frešer na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 20. 1. 1999 po
sporazumu strank zarubljena v korist upnice
Nove kreditne banke Maribor, d.d., Podruž-
nice Slovenska Bistrica zaradi zavarovanja
upničine denarne terjatve v višini 5,000.000
SIT s pp.

Rubež nepremičnin ima pomen vknjižbe
zastavne pravice.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 17. 2. 1999

Razpisi
 delovnih mest

Št. 122-1/99-0016-04 Ob-1728
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na

podlagi 19. člena zakona o državnem to-
žilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):

a) 1 prosto mesto okrožnega držav-
nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Ljubljani.

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

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu zakona o sodniški službi
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena zakona o držav-
nem tožilstvu.

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

Ministrstvo za pravosodje

Št. 26/99 Ob-1681
Pedagoški inštitut, 1000 Ljubljana, Ger-

bičeva 62, p. p. 2976, razpisuje prosto de-
lovno mesto s posebnimi pooblastili in od-
govornostmi:

sekretarja inštituta.
Za sekretarja inštituta je lahko imenova-

na oseba, ki poleg splošnih pogojev izpol-
njuje še naslednje:

– visoko izobrazbo pravne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na

podobnih delovnih mestih,
– organizacijske sposobnosti,
– poznavanje dela v Windows okolju.
Z imenovanim sekretarjem inštituta bo

delovno razmerje sklenjeno za mandatno
dobo štirih let in za tretjino polnega delov-
nega časa.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v osmih dneh na na-
slov pedagoškega inštituta s pripisom “za
razpis”.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri ob-
veščeni v roku 30 dni.

Pedagoški inštitut Ljubljana

Št. 120/99 Ob-1492
Svet zavoda Osnovne šole Fran Kocbek

Gornji Grad razpisuje delovno mesto
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Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Št. 7/99-22 Ob-1499
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Novo mesto, Seidlo-
va cesta 1, 8000 Novo mesto, faks
068/322-731.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: gradbena
obrtniška in inštalacijska dela na grad-
nji Osnovne šole Drska, v vrednosti
650,000.000 SIT.

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

ročila gradbenih del, če je znan: 14. 6.
1999.

5.
Mestna občina Novo mesto

ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje 53.

oziroma 144. in 145. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (Ur. l. RS, št. 12/97), imeti morajo pe-
dagoške in organizacijske sposobnosti za
vodenje zavoda. V skupni organiziranosti
spadajo k OŠ tudi 4. oddelki vrtca in 2
podružnični šoli.

Ravnatelj bo imenovan za štiri leta. Delo
bo začel opravljati s 1. 9. 1999.

Prijave z dokazili in opisom dosedanjega
dela naj kandidati pošljejo v 15 dneh na
naslov šole: OŠ Fran Kocbek Gornji Grad,
Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad, z
oznako “Za razpis”.

O izidu razpisa bodo kandidati obvešče-
ni v zakonskem roku.

Osnovna šola Fran Kocbek
Gornji Grad

Št. 120/99 Ob-1493
Osnovna šola Fran Kocbek Gornji Grad

razpisuje delovno mesto
učitelja glasbene vzgoje.
Delovno mesto razpisujemo za določen

čas s polnim delovnim časom, pričetek dela
s 1. 9. 1999.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju z zako-
nom določenih pogojev pošljite v 15 dneh
po objavi razpisa na naš naslov. O izidu
razpisa bodo kandidati obveščeni v 30 dneh
po objavi.

Osnovna šola Fran Kocbek
Gornji Grad

Ob-1494
Svet javnega zavoda Bolnišnica za zdrav-

ljenje in rehabilitacijo pljučnih bolnikov Se-
žana, Cankarjeva 4, razpisuje prosto delov-
no mesto

strokovnega vodjo zavoda.
Prijavljeni kandidat mora izpolnjevati na-

slednje pogoje:
– visoka izobrazba medicinske smeri z

dokončano specializacijo iz interne medici-
ne – pulmologije,

– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Izbrani kandidat bo imenovan za 4 leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

pogojev naj kandidati posredujejo v 10 dneh
po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov:
Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo
pljučnih bolnikov Sežana, Cankarjeva 4, Se-
žana – svet zavoda – razpis strokovnega
vodje.

O izbiri bodo prijavljeni kandidati ob-
veščeni najkasneje v 30 dneh po objavi.

Bolnišnica za zdravljenje
in rehabilitacijo pljučnih bolnikov

Sežana

Št. 1/5-102/99 Ob-1495
Univerza v Mariboru, Fakulteta za stroj-

ništvo razpisuje delovno mesto
tajnika.
Poleg splošnih pogojev, določenih z za-

konom, mora kandidat izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– visoka izobrazba pravne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,

– pravosodni izpit,
– organizacijske in vodstvene sposob-

nosti.
Mandat traja 4 leta.
Pisne vloge z ustreznimi dokazili o izpol-

njevanju pogojev pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Fakulteta za strojništvo
Univerze v Mariboru, Smetanova ul. 17,
2000 Maribor.

Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo

Maribor

Št. 0/114-99 Ob-1563
Na podlagi 22., 23., 24. in 25. člena

statuta Zdravstvenega doma Trbovlje in
sklepa s seje sveta zavoda z dne 3. 3.
1999, svet zavoda Zdravstvenega doma Tr-
bovlje razpisuje

direktorja ZD Trbovlje za mandatno do-
bo 4 leta.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, mora kandidat izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da ima visoko izobrazbo medicinske,
pravne ali ekonomske smeri ter pridoblje-
na znanja iz zdravstvenega managementa
oziroma, da je specialist medicinskih strok,
ki se opravljajo v Zdravstvenem domu Tr-
bovlje,

– 5 let delovnih izkušenj v svoji stroki,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da predloži program dela.
Kandidati naj svoje prijave opremijo z

dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v
roku 8 dni po objavi razpisa v zaprti ovojnici
z oznako “za razpis” in jih pošljejo na na-
slov: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska
cesta 12, Trbovlje.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
30 dni od dneva objave razpisa.

Zdravstveni dom Trbovlje

Št. 30/99 Ob-1564
Svet zavoda Koroškega doma starostni-

kov Dravograd, Črneče 146, razpisuje na
podlagi 32. člena zakona o zavodih (Ur. l.
RS, št. 12/91)in 27. člena statuta Koroške-
ga doma starostnikov Dravograd, delovno
mesto

direktorja zavoda (reelekcija).
Za direktorja je lahko imenovan kdor po-

leg splošnih pogojev izpolnjuje še nasled-
nje:

– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu z 69. členom in drugim
odstavkom 56. člena zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92),

– najmanj osem let delovnih izkušenj, od
tega vsaj eno leto na socialnem, vzgojnem,
svetovalnem, psihološkem ali zdravstvenem
področju,

– strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva,

– predložitev programa dela v Zavodu,
– smisel za poslovnost in delo z ljudmi.
Kandidati naj pošljejo prijave z ustrezni-

mi dokazili o izpolnjevanju pogojev v 15
dneh od objave, na naslov: Koroški dom
starostnikov Dravograd – za Svet zavoda,
Črneče 146, 2370 Dravograd, z oznako
“prijava na razpis”.

Kandidate bomo pisno obvestili v 15
dneh po sprejemu sklepa o izbiri kandidata.

Mandat direktorja traja 4 leta.
Svet zavoda – Koroški dom

starostnikov
Dravograd

Ob-1730
Upravni odbor ZŠAM Ljubljana, Metel-

kova 10, Ljubljana, razpisuje delovno
mesto

sekretarja društva in vodja šole za
voznike motornih vozil.

Kandidati morajo poleg pogojev, dolo-
čenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje:

– višješolska izobrazba tehnične ali druž-
boslovne smeri,

– 5 let delovnih izkušenj na področju vo-
denja manjših podjetij,

– imeti dovoljenje za predavatelja oziro-
ma voznika inštruktorja.

Mandat traja 4 leta.
Prijave s kratkim življenjepisom in doka-

zili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kan-
didati pošljejo v roku 8 dni od dneva objave
razpisa na naslov: ZŠAM Ljubljana, Metel-
kova 10, 1000 Ljubljana, s pripisom “za
razpisno komisijo”.

ZŠAM Ljubljana
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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

Št. 110/99 Ob-1706
Na podlagi prvega odstavka 18. člena in

41. člena zakona o javnih naročilih objavlja-
mo ponovni javni razpis za raziskovalno plo-
vilo skupaj z rezervnimi deli in tehnčno do-
kumentacijo, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 12 z dne 26. 2. 1999; Ob-1274.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 12. 4. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Nacionalni inštitut za biolo-
gijo (tajništvo, Katarina Golobič), Večna pot
111, 1001 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 4. 1999 ob 10. uri v sejni sobi (št.
03.9) Nacionalnega inštituta za biologijo,
Večna pot 111, 1001 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: višina garancije za resnost po-
nudbe je 1% vrednosti javnega razpisa
(720.000 SIT), zavarovane z bianko meni-
co in menično izjavo – pooblastilom, z ve-
ljavnostjo do 13. 6. 1999.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 13. 6. 1999.

Nacionalni inštitut za biologijo

Št. 223/99 Ob-1506
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fa-
kulteta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3,
1230 Domžale, faks 061/721-005.

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

3. (a) Kraj dobave: BF, PRC Logatec,
Rovtarska c. 38, Logatec.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: traktor s kabino 110–120
KW, zahodnoevropske proizvodnje.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

13,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

1. 6. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bio-
tehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko,
Groblje 3, 1230 Domžale.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 30. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT na žiro račun:
50120-609-10290 – za razpis.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 2. 4. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Univerza v Ljubljani, Bioteh-
niška fakulteta, Oddelek za zootehniko,
Groblje 3, 1230 Domžale.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 4. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi Oddelka
za zootehniko.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% po-
nudbene cene, z veljavnostjo 45 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: razvidno iz razpisne do-
kumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: razvidno iz raz-
pisne dokumentacije.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 17. 4. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
rok dobave, garancije, servis, sodelovanje
pri opremljanju PRC Logatec, praktični pouk
študentov.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije dobite pri Jožetu
Čehu do 30. 3. 1999, vsak dan od 8. do
10. ure, na tel. 061/717-861 ali
061/790-232.

16., 17.
Univerza v Ljubljani

Biotehniška fakulteta

Ob-1507
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gos-
posvetska c. 9, 4000 Kranj, faks
064/226-718.

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

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

trebno dobaviti:
I. biokemični (diskretni, selektivni)

analizator za ZD Kranj,
II. biokemični analizator za ZD Jese-

nice,
III. hematološki analizator za ZD Je-

senice,
IV. hematološki analizator za ZD

Škofja Loka,
V. hematološki analizator za Dispan-

zer za medicino dela ŽJ,
VI. hematološki analizator za kapilar-

ne preiskave za ZD Kranj.
Točna specifikacija blaga je sestavni del

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

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj mora zagotoviti vsaj enega od razpi-
sanih aparatov.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
39,000.000 SIT.

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

I. 22,000.000 SIT,
II. 5,500.000 SIT,
III. 4,500.000 SIT,
IV. 3,500.000 SIT,
V. 1,600.000 SIT,
VI. 1,900.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

maj–junij 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska
c. 9, 4000 Kranj, tajništvo, tel.
064/221-651, faks 064/226-718.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 26. 3. 1999, med
8. in 13. uro, po enodnevni predhodni naja-
vi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR št. 51500-603-32725.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 4. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in s številko javnega razpisa, objavljenega v
Uradnem listu RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 4. 1999 ob
11.30, na naslovu: Osnovno zdravstvo Go-
renjske, OE Zdravstveni dom Kranj, Gos-
posvetska c. 10, 4000 Kranj, II. nadstrop-
je, knjižnica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od ocenjene razpisane
vrednosti posameznega aparata (točka 3.č
oziroma 3.d), veljavnost do 12. 6. 1999.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba z
enim dobaviteljem za posamezni aparat.

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: 13. 4. 1999 po
10. uri.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije, povezane s tem javnim
naročilom, se sprejemajo do 2. 4. 1999,
po faksu 064/226-718. Kontaktna oseba:
Lidija Anzelc.

16. Datum predhodne objave namere o na-
ročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.

17.
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj

Št. 091-5-11/99 Ob-1508
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Medicinska fa-
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kulteta, Inštitut za patologijo, Korytkova 2/II,
1105 Ljubljana, faks 061/301-816.

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

3. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Inštitut za patologijo,
Korytkova 2/II, 1105 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: aparat za avtomatsko fik-
sacijo in prepajanje tkivnih vzorcev s pa-
rafinom.

Tehnične zahteve so zapisane v razpisni
dokumentaciji.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

5,400.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

15. 6. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inšti-
tut za patologijo, Korytkova 2/II, 1105 Ljub-
ljana, pri Olgi Staniša, dipl. inž., tel.
061/140-30-42/280.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 30. 3. 1999.

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

predložiti ponudbe: 1. 4. 1999 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Univerza v Ljubljani, Medi-
cinska fakulteta, Inštitut za patologijo, Koryt-
kova 2/II, 1105 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 1999 ob 10. uri, v muzeju Inštituta za
patologijo, Korytkova 2/II, 1105 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% razpisane vrednosti, z
veljavnostjo do 11. 6. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 20% avans, 50% plači-
lo v 1 tednu po dobavi, 30% plačilo v 30
dneh po montaži in preizkusu aparata.

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

morejo umakniti ponudbe: 11. 6. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– ponudbena cena in kapaciteta aparata,
– cena rednega vzdrževanja aparata in

roki ter cena popravil,
– enostavnejše rokovanje,
– reference.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Olga Staniša, dipl. inž., tel.
140-30-42/280.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za aparat

za avtomatsko fiksacijo in prepajanje tkivnih
vzorcev s parafinom je bil objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 72, dne 23. 10. 1998,
pod št. 091-3-3/98, Ob-7473, objava o
izidu pa dne 18. 12. 1998.

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta

Št. 181/99 Ob-1509
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2,
1525 Ljubljana, faks 061/143-1254.

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.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in zagon diesele-
lektričnega agregata kontejnerske iz-
vedbe za zunanjo montažo in dobavo,
montažo ter zagon sistema za nepreki-
njeno napajanje (UPS) Kliničnega cen-
tra Ljubljana; z vsemi gradbenimi, grad-
beno obrtniškimi in instalacijskimi deli
(funkcionalni ključ).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora nuditi ponudbo kot celoto.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 90 mio
SIT.

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

1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
mercialni sektor Kliničnega centra v Ljublja-
ni, Poljanski nasip 58, tajništvo/I. nadstrop-
je, soba 40, vsak delovnik med 9. in 12.
uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 26. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 60.000 SIT, ki jih ponudnik
plača neposredno pred dvigom razpisne do-
kumentacije, 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: 13. april 1999 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:
13. 4. 1999 ob 12. uri, sejna soba I. SAZU,
I. nadstropje, glavna stavba Kliničnega cen-
tra v Ljubljani, Zaloška cesta 7, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v vrednosti 10% ponudnikove pre-
dračunske vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v skladu s pogodbo, ki
je predmet razpisne dokumentacije.

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:
v skladu z zakonom o gospodarskih druž-
bah.

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

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

– ponudbena cena 60%,
– reference 40%.
15.

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

17.
Klinični center Ljubljana

Ob-1528
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, Velenje, faks 063/854-986.

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

3. (a) Kraj dobave: Premogovnik Vele-
nje, d.d., Partizanska 78, Velenje.

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

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
103,000.000 SIT.

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

cesivno od 1. 5. 1999 do 1. 5. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

1. 5. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo direktorja proizvodnega sektorja,
kont. oseba Ana Špoljar, Partizanska 78,
Velenje, soba št. 234, od 7. do 12. ure,
tel. 063/853-312 - int. 2214, faks
063/861-680.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 15. 3. 1999 do
19. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, na žiro račun
št. 52800-601-23430, predložiti potrdilo -
virman.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 4. 199 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: naveden pod 6.a točko.

8. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb: 7. 4. 1999 ob 9. uri, Premogovnik
Velenje, d.d., Partizanska 78, Velenje, so-
ba št. 221.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: določeno v razpisni dokumenta-
ciji.

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: določeno v
razpisni dokumentaciji.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do datuma, ki je
določen za odpiranje ponudb.

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: kont. oseba Jakob Faktor, Priprava de-
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la Premogovnika Velenje, tel. 063/853-312
int. 1359, faks 063/854-986.

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

Ob-1529
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, Velenje, faks 063/854-986.

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

3. (a) Kraj dobave: Premogovnik Vele-
nje, d.d., Partizanska 78, Velenje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: material za izdelavo izo-
lacijskega ometa.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

40,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno od 1. 5. 1999 do 1. 5. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

1. 5. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo direktorja proizvodnega sektorja,
kont. oseba Ana Špoljar, Partizanska 78,
Velenje, soba št. 234, od 7. do 12. ure, tel.
063/853-312 - int. 2214, faks
063/861-680.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 15. 3. 1999 do
19. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, na žiro račun
št. 52800-601-23430, predložiti potrdilo -
virman.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 4. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: naveden pod 6.a točko.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 1999 ob 10. uri, Premogovnik Velenje,
d.d., Partizanska 78, Velenje, soba št. 221.

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

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: določeno v
razpisni dokumentaciji.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do datuma, ki je
določen za odpiranje ponudb.

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: kont. oseba Jakob Faktor, Priprava de-
la Premogovnika Velenje, tel. 063/853-312
int. 1359, faks 063/854-986.

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

Ob-1530
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pospeševalni center za malo gospo-
darstvo, Dunajska 156/I, Ljubljana, tel.
061/189-18-70, faks 061/189-18-77.

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

3. (a) Kraj dobave: Euro Info center (po-
slovna stavba WTC), Dunajska c. 156/IV,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža pisar-
niške opreme. Razvidno iz razpisne doku-
mentacije.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
4,000.000 SIT.

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

7. 5. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

22. 5. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pos-
peševalni center za malo gospodarstvo, Du-
najska c. 156/IV, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 10 dni po objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno pridobiti proti plačilu 10.000 SIT z
nakazilom na ŽR
50100-603-000-0054726 – Razpisna do-
kumentacija, kar se dokazuje s potrdilom.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
oddati v zaprti ovojnici z nazivom ponudnika
po pošti ali osebno do 31. 3. 1999 do 9.
ure. Ovojnica mora biti jasno označena z
napisom “Ne odpiraj – ponudba oprema
Euro Info centra “ter številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pospeševalni center za ma-
lo gospodarstvo, Dunajska 156/I, Ljublja-
na.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 4. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi Pospe-
ševalnega centra za malo gospodarstvo, Du-
najska 156/I, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garnacija za resnost po-
nudbe v višini 10% od vrednosti ponudbe, z
veljavnostjo 30 dni.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z navodilom o izvrševanju pro-
računa RS.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročilo se od-
da s pogodbo za celoten sklop ponudniku z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-

ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti, kar dokazujejo z registracijo in
odločbo;

– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.

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

– oblikovna in kvalitetna sprejemljivost
(predložiti je potrebno prospekte opreme);

– cena ponudbenih del;
– reference;
– rok dobave in montaže;
– finančna boniteta ponudnika,
– garancijski pogoji za opremo;
– morebitne dodatne ugodnosti ponud-

nika.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podatke v zvezi z izdelavo ponudbe
lahko ponudniki dobijo v Pospeševalnem
centru za malo gospodarstvo vsak delovni
dan od 9. do 12. ure, tel. 061/189-18-70,
kont. oseba Irena Rezec.

16., 17.
Pospeševalni center za malo

gospodarstvo

Ob-1623
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdriho-
va 2, Ljubljana, telefaks 061/174-24-42 in
Elektro Gorenjska, d.d., Bleiweisova 6,
Kranj, telefaks št. 064/211-362.

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

3. (a) Kraj dobave: Elektro Gorenjska,
PE Žirovnica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: optični kabel OPGW za
relacijo RTP Bled - RTP Bitnje, skladno s
specifikacijo v razpisni dokumentaciji.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
68,000.000 SIT.

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

gust 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo službe za načrtovanje in obratovanje
TK sistema, sektor za investicije, RTP Beri-
čevo, Beričevo 70, Dol pri Ljubljani, kont.
oseba Breda Kermavner.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 31. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51500-601-26042.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 4. 1999 do 9.30.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Eles, Hajdrihova 2, Ljublja-
na, vložišče, soba 3C 5, prevzemnik Katari-
na Lipovec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 4. 1999 ob 10. uri, Eles, Hajdrihova 2,
Ljubljana, sejna soba 40/IV, 4. nadst. nas-
proti dvigala.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od orientacijske vrednosti,
bančna garancija za resnost ponudbe, tra-
janje veljavnosti 45 dni od dneva odpiranja
pondub.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnika bo-
sta z izbranim ponudnikom sklenila pogod-
bo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti
priložen spisek podizvajalcev in navedena
pravna oblika odnosa med njimi.

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

Naročnik bo moral predložiti naslednje
dokumente:

– registracijo podjetja pristojnemu orga-
nu (datum overovitve, ne sme biti starejši od
90 dni),

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa (datum overovitve
ne sme biti starejši od 90 dni)

– izpolnjen obrazec ponudbenega pred-
računa,

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

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

– parafiran vzorec menične izjave, v pri-
meru, da ima ponudnik v svoji ponudbi vklju-
čenega podizvajalca,

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 30 dni),

– reference ponudnika,
– podatke o že sklenjenih pogodbah za

tovrstna dela, iz katerih je razvidna stopnja
gotovosti del in zasedenost oziroma razpo-
ložljivost kadrovskih kapacitet,

– izjavo, da izpolnjuje formalne delovne
in tehnične pogoje in ima ustrezna poobla-
stila, profesionalne in tehnične zmožnosti,
finančne vire, opremo in druge pripomoč-
ke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, iz-
kušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo spo-
sobni izvesti pogodbo,

– izjavo, da mu zakon ne prepoveduje
skleniti pogodbe,

– potrdilo okrožnega sodišča, da ni pla-
čilno nezmožen, pod prisilno upravo, v ste-
čaju, v likvidaciji, da ponudnikovo poslova-
nje ni predmet obravnavae pred sodiščem
in ni z odločbo ustavljeno (datum izjave ne
sme biti starejši od 90 dni),

– potrdilo Ministrstva za finance Davčne
uprave RS, da je poravnal vse davke in pris-
pevke določene z zakonom v obdobju zad-
njih šest mesecev,

– potrdilo ministrstva za pravosodje – ka-
zenske, evidence, da ponudnikovi vodstve-
ni delavci v preteklih treh letih pred začet-
kom razpisa niso bili obsojeni zaradi kazni-
vih dejanj v zvezi s poslovanjem,

– pisna dokazila in informacije, iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s po-
trebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami, če je to potrebno,

– pisne izjave vseh svojih v ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realiazciji javnega razpisa, da je ponud-
nik pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle poslovne obveznosti,

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

– dokazilo, da je oprema domačega po-
rekla v primeru, da ponudnik uveljavlja pre-
ference domačega ponudnika,

– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): skup-
na ponudbena cena 40%, plačilni pogoji
5%, zagotavljanje kvalitete 40%, reference
12%, rok dobave 3%.

Merila so podrobno opredeljena v razpi-
sni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih kont. oseba naročnika, Sila
Simona, tel. 061/174-32-20, faks
061/174-32-22.

16., 17.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Ob-1625
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdriho-
va 2, Ljubljana, telefaks 061/174-24-42 in
Elektro Gorenjska, d.d., Bleiweisova 6,
Kranj, telefaks št. 064/211-362.

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

3. (a) Kraj izvedbe del: RTP Bled - RTP
Bitnje, HE Soteska.

(b) Vrsta in obseg zahtevanih montažnih
del: dobava in montaža uvodnih kablov
in končne kabelske opreme ter monta-
ža kabelskih spojk z meritvami kabel-
skega sistema, skladno s specifikacijo v
razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naroč-
nik bo upošteval samo ponudbe, ki zajema-
jo celotni razpis, delne ponudbe ne bodo
upoštevane.

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

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: variant-
ne ponudbe ne bodo upoštevane.

4. Predvideni datum pričetka del: avgust
1999.

5. Predvideni datum zaključka del: sep-
tember 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo službe za načrtovanje in obratovanja

TK sistema, sektor za investicije, RTP Beri-
čevo, Beričevo 70, Dol pri Ljubljani, kont.
oseba Breda Kermavner.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 31. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51500-601-26042.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 4. 1999 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ELES, Hajdrihova 2, Ljublja-
na, vložišče, soba 3C 5, prevzemnik Katari-
na Lipovec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 4. 1999 ob 11.30, ELES, Hajdrihova 2,
Ljubljana, sejna soba 40/IV, 4. nadst., nas-
proti dvigala.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od orientacijske vrednosti,
bančna garancija za resnost ponudbe, tra-
janje veljavnosti 45 dni od dneva odpiranja
pondub.

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

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

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

Naročnik bo moral predložiti naslednje
dokumente:

– registracijo podjetja pristojnemu orga-
nu (datum overovitve, ne sme biti starejši od
90 dni),

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa (datum overovitve
ne sme biti starejši od 90 dni)

– izpolnjen obrazec ponudbenega pred-
računa,

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

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

– parafiran vzorec menične izjave, v pri-
meru, da ima ponudnik v svoji ponudbi vklju-
čenega podizvajalca,

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 30 dni),

– reference ponudnika,
– podatke o že sklenjenih pogodbah za

tovrstna dela, iz katerih je razvidna stopnja
gotovosti del in zasedenost oziroma razpo-
ložljivost kadrovskih kapacitet,

– izjavo, da izpolnjuje formalne delovne
in tehnične pogoje in ima ustrezna poobla-
stila, profesionalne in tehnične zmožnosti,
finančne vire, opremo in druge pripomoč-
ke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, iz-
kušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo spo-
sobni izvesti pogodbo,

– izjavo, da mu zakon ne prepoveduje
skleniti pogodbe,
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– potrdilo okrožnega sodišča, da ni pla-
čilno nezmožen, pod prisilno upravo, v ste-
čaju, v likvidaciji, da ponudnikovo poslova-
nje ni predmet obravnavnave pred sodiščem
in ni z odločbo ustavljeno (datum izjave ne
sme biti starejši od 90 dni),

– potrdilo Ministrstva za finance, Davč-
ne uprave RS, da je poravnal vse davke in
prispevke določene z zakonom v obdobju
zadnjih šest mesecev,

– potrdilo ministrstva za pravosodje – ka-
zenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih pred začetkom
razpisa niso bili obsojeni zaradi kaznivih de-
janj v zvezi s poslovanjem,

– pisna dokazila in informacije, iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s po-
trebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami, če je to potrebno,

– pisne izjave vseh svojih v ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realiazciji javnega razpisa, da je ponud-
nik pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle poslovne obveznosti,

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

– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 2. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): skup-
na ponudbena cena 53%, plačilni pogoji
3%, ISO standard 4%, potrjene pozitivne
reference 35%, rok izvedbe 5%, urejenost
ponudbene dokumentacije 5%.

Merila so podrobno opredeljana v razpis-
ni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih kont. oseba naročnika, Mari-
ja Mrzel-Ljubič, tel. 061/174-32-24, faks
061/174-32-22.

16., 17.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Ob-1624
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdriho-
va 2, Ljubljana, telefaks 061/174-24-42 in
Elektro Gorenjska, d.d., Bleiweisova 6,
Kranj, telefaks št. 064/211-362.

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

3. (a) Kraj izvedbe del: RTP Bled - RTP
Bitnje.

(b) Vrsta in obseg zahtevanih montažnih
del: montaža optičnega kabla OPGW,
skladno s specifikacijo v razpisni doku-
mentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naroč-
nik bo upošteval samo ponudbe, ki zajema-
jo celotni razpis, delne ponudbe ne bodo
upoštevane.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: variant-
ne ponudbe ne bodo upoštevane.

4. Datum pričetka del: avgust 1999.

5. Predvideni datum zaključka del: sep-
tember 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo službe za načrtovanje in obratovanja
TK sistema, sektor za investicije, RTP Beri-
čevo, Beričevo 70, Dol pri Ljubljani, kont.
oseba Breda Kermavner.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 31. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51500-601-26042.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 4. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ELES, Hajdrihova 2, Ljublja-
na, vložišče, soba 3C 5, prevzemnik Katari-
na Lipovec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 4. 1999 ob 11.30, ELES, Hajdrihova 2,
Ljubljana, sejna soba 40/IV, 4. nadst. nas-
proti dvigala.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od orientacijske vrednosti,
bančna garancija za resnost ponudbe, traja-
nje veljavnosti 45 dni od dneva odpiranja
pondub.

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

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

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

Naročnik bo moral predložiti naslednje
dokumente:

– registracijo podjetja pristojnemu orga-
nu (datum overovitve, ne sme biti starejši od
90 dni),

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa (datum overovitve
ne sme biti starejši od 90 dni)

– izpolnjen obrazec ponudbenega pred-
računa,

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

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

– parafiran vzorec menične izjave, v pri-
meru, da ima ponudnik v svoji ponudbi vklju-
čenega podizvajalca,

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 30 dni),

– reference ponudnika,
– podatke o že sklenjenih pogodbah za

tovrstna dela, iz katerih je razvidna stopnja
gotovosti del in zasedenost oziroma razpo-
ložljivost kadrovskih kapacitet,

– izjavo, da izpolnjuje formalne delovne
in tehnične pogoje in ima ustrezna poobla-
stila, profesionalne in tehnične zmožnosti,
finančne vire, opremo in druge pripomoč-

ke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, iz-
kušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo spo-
sobni izvesti pogodbo,

– izjavo, da mu zakon ne prepoveduje
skleniti pogodbe,

– potrdilo okrožnega sodišča, da ni pla-
čilno nezmožen, pod prisilno upravo, v ste-
čaju, v likvidaciji, da ponudnikovo poslova-
nje ni predmet obravnavae pred sodiščem
in ni z odločbo ustavljeno (datum izjave ne
sme biti starejši od 90 dni),

– potrdilo Ministrstva za finance, Davč-
ne uprave RS, da je poravnal vse davke in
prispevke določene z zakonom v obdobju
zadnjih šest mesecev,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje – ka-
zenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih pred začetkom
razpisa niso bili obsojeni zaradi kaznivih de-
janj v zvezi s poslovanjem,

– pisna dokazila in informacije, iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s po-
trebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami, če je to potrebno,

– pisne izjave vseh svojih v ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realiazciji javnega razpisa, da je ponud-
nik pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle poslovne obveznosti,

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

– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 15. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): skup-
na ponudbena cena 40%, plačilni pogoji
10%, zagotavljanje kvalitete 5%, reference
ponudnika 35%, rok izvedbe 10%.

Merila so podrobno opredeljena v razpis-
ni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih kont. oseba naročnika, Sila
Simona, tel. 061/174-32-20, faks
061/174-32-22.

16., 17.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Ob-1626
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Soške elektrarne Nova Gorica,
d.o.o., Erjavčeva 20, Nova Gorica, tel.
065/22-811, faks 065/25-939.

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

3. (a) Kraj dobave: HE Plave II, HE Dob-
lar II.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet razpisa je zajet v
razpisni dokumentaciji LOT EE in obsega
dobavo, montažo in stavljanje v pogon
preostale elektroopreme za HE Plave II
in HE Doblar.

II. Predmet razpisa zajema naslednjo
opremo vključno z vsemi povezavami:

– 110 kV opremo prostozračnega polja
in 110 kV opremo transformatorskega polja
v SF6 izvedbi,

– 110 kV in 20 kV kabelska zveza dolži-
ne ca. 800 m,
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– 2 blok transformatorja 10,5/110 kV,
– 20 in 10 kV prostozračne in kovinske

oklopljene celice,
– 0,4 kV postroj lastne porabe elektrarn

z diesel agregatom,
– 110 V enosmerni postroj elektrarn,
– naprave lokalnega vodenja elektrarn,
– optična kabelska povezava dolžine ca.

800 m.
(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 zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
870,000.000 SIT.

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

cesivna dobava v skladu s terminskim pla-
nom iz razpisne dokumentacije.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
sukcesivna dobava v skladu s terminskim
planom iz razpisne dokumentacije.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o. Er-
javčeva 20, Nova Gorica, tajništvo I. nadst.
kont. oseba Marta Bevčič.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 26. 3.
1999, vsak delovni dan od 9. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 150.000 SIT, z nakazilom
na ŽR naročnika št. 52000-601-24191 pri
APP v Novi Gorici.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 5. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Soške elektrarne Nova Go-
rica, d.o.o., Erjavčeva 20, Nova Gorica, taj-
ništvo podjetja, I. nadst. kont. oseba Nada
Žefran.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 1999 ob 12. uri, Soške elektrarne
Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20, Nova
Gorica, I. nadst. sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% od
ponujenega zneska z veljavnostjo še 90 dni
po izteku veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o
skupnem sodelovanju v skladu z razpisno
dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisno dokumentacijo na podlagi
naslednjih dokumentov:

– dokazilo o registraciji podjetja (izpis iz
sodnega registra, oziroma potrdilo pristoj-
nega organa, ki nista starejša od 90 dni),

– v primeru skupnega sodelovanja tudi
pogodba med ponudniki,

– podatki o finančnem poslovanju za ob-
dobje 1995, 1996, 1997 in 1998,

– izpolnjen obrazec ponudbe,

– potrdilo davčnega organa, da ima po-
nudnik poravnane vse davke in prispevke,
ki izhajajo iz predpisov (ne starejše od 30
dni),

– dovoljenje upravnega organa za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (ne
starejše od 30 dni),

– izjava pristojnega sodišča, da ni v po-
stopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku,

– izjava ponudnika, da mu zakon ne pre-
poveduje skleniti pogodbe,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
v preteklih treh letih pred pričetkom naroči-
la ponudnikovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s po-
slovanjem,

– potrjene pozitivne reference za obdob-
je zadnjih petih let,

– parafiran vzorec pogodbe (parafira se
vsaka stran posebej),

– veljavna bančna garancija za resnost
ponudbe (v skladu z vzorcem v razpisni do-
kumentaciji),

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

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

– potrdilo o nakupu razpisne dokumen-
tacije,

– potrdilo o sprejemanju določil razpi-
sne dokumentacije,

– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

Vsi predloženi dokumenti morajo biti ori-
ginali.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 180 dni od odpi-
ranja ponudb.

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

Merilo je dosedanja vrednost vseh
stroškov, ki jih bo imel naročnik v zvezi z
naročenimi deli ob upoštevanju naslednjih
kriterijev:

– ponudbena cena,
– pravilno dimenzioniranje in računanje

glavnih komponent del,
– kakovost in zagotovljena razpoložljivost

glavnih materialov in njihove dobave v skla-
du s programom del,

– kritični ciljni datumi predvidene dobe
za izvajanje, ki jo predlaga ponudnik na
podlagi programa del iz razpisne dokumen-
tacije,

– ocenitev danih pridržkov tehnične na-
rave,

– ocenitev izgub in porabe energije moč-
nostnih transformatorjev,

– ocenitev slovenske razpoložljivosti za
dele in servisne storitve za v ponudbi ponu-
jeno opremo,

– stroški finančnih izdatkov ter drugih
obremenitev,

– plan plačil ponujen v ponudbi,
– plačilni pogoji in prilagoditev ponud-

bene cene,
– druge komercialne ugodnosti,
– komercialni pridržki.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kont. oseba – vodja projekta Vladimir
Gabrijelčič.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Ur. l. RS, št.
84 z dne 11. 12. 1998.

17.
SENG, d.o.o., Nova Gorica

Ob-1627
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
Gosposvetska 1, Slovenj Gradec, faks
0602/42-393.

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

3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, Slovenj
Gradec.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ultrazvočni aparat za gi-
nekologijo in porodništvo.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

33,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

najkasneje do 24. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, komer-
cialni sektor, Gosposvetska 1, Slovenj Gra-
dec, kont. oseba: Suzana Dolar, dipl. ek.,
tel. 0602/503-409.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 26. 3.
1999 do 13. ure, ob predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinsko,
na račun št. 51840-603-34212.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 13. 4. 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, nabavna služba, Gosposvetska 1,
Slovenj Gradec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 4. 1999 ob 11. uri v sejni sobi Splošne
bolnišnice Slovenj Gradec, Gosposvetska
1, 2380 Slovenj Gradec.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 10% ocenjene vred-
nosti naročila (podrobnosti v razpisni do-
kumentaciji).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.

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

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) proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije,
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b) ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti,

c) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo,

d) poravnani davki in prispevki,
e) finančna boniteta ponudnika,
f) reference z dokazili,
g) plačilni pogoji in fiksnost cen,
h) certifikati – spričevala,
i) garancijski rok, rezervni deli in servis,
j) garancija za resnost ponudbe,
k) izjava banke za izdajo garancije za do-

bro izvedbo posla,
l) izjava banke za izdajo garancije za ga-

rancijsko obdobje.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 90 dni od dneva
javnega odpiranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, kakovost, dobavni in garan-
cijski rok, zagotovljen servis, reference ter
dodatne ugodnosti ponudnika – podrobno-
sti v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje do 23. 4. 1999.

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

čilo je bil objavljen dne 22. 5. 1998 pod
Ob-2768, objava razveljavitve pa dne 9. 10.
1998 pod Ob-7178.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Ob-1707
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Simona Jenka, Smled-
nik 73, Smlednik, telefaks 061/627-040.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Simo-
na Jenka, Smlednik 73, Smlednik.

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

1. sveže meso in mesni izdelki,
2. jajca, perutninsko meso in izdelki

iz perutninskega mesa,
3. ribe,
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. slaščičarsko pecivo in poltrajni pe-

kovski izdelki,
6. mleko in mlečni izdelki,
7. zamrznjena zelenjava,
8. konzervirana zelenjava in konzer-

virano sadje,
9. sveža zelenjava, sveže sadje, suho

sadje, med in stročnice,
10. sadni sokovi, sadni sirupi in mar-

melade,
11. osnovna in ostala živila ter do-

datki jedem.
(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:
6,110.000 SIT.

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

1. sveže meso in mesni izdelki –
840.000 SIT,

2. jajca, perutninsko meso in izdelki
iz perutninskega mesa, 760.000 SIT,

3. ribe – 60.000 SIT,
4. kruh in pekovsko pecivo –

1,100.000 SIT,
5. slaščičarsko pecivo in poltrajni pe-

kovski izdelki – 480.000 SIT,
6. mleko in mlečni izdelki – 800.000

SIT,
7. zamrznjena zelenajva – 190.000

SIT,
8. konzervirana zelenjava in konzervi-

rano sadje – 200.000 SIT,
9. sveža zelenjava, sveže sadje, suho

sadje, med in stročnice – 420.000 SIT,
10. sadni sokovi, sadni sirupi in mar-

melade – 410.000 SIT,
11. osnovna in ostala živila ter dodat-

ki jedem – 850.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

1. 9. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 8. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Simona Jenka, Smlednik 73,
Smlednik – tajništvo šole.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 26. 3. 1999 do 12.
ure, po predhodni enodnevni najavi po fak-
su.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, negotovinsko
plačilo na žiro račun zavoda:
50104-603-52165 pri Agenciji za plačilni
promet Ljubljana – podružnica Šiška (z do-
kazilom o plačilu) ali z gotovino neposredno
ob prevzemu dokumentacije pri blagajni šo-
le.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene komisiji najka-
sneje do 1. 4. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Simona Jen-
ka, Smlednik 73, Smlednik – tajništvo šole,
prevzemnik: Nevenka Kraševec.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 4. 1999 ob 8. uri v prostorih Osnovne
šole Simona jenka, Smlednik 73, Smled-
nik, odpiranje bo vodil Ivan Simič, dipl. prav.

Na javno odpiranje so vabljeni vsi pred-
stavniki ponudnikov, ki morajo pred odpira-
njem predložiti pisna pooblastila za zasto-
panje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, brezpogojno
in plačljivo na prvi poziv v višini 1% od vred-
nosti javnega razpisa ali dela javnega razpi-
sa, na katerem konkurira ponudnik, kot jam-
stvo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil
pogodbo z naročnikom pod razpisnimi po-
goji, vendar najkasneje 30 dni po sklepu o
izbiri najugodnejše ponudbe. Bančna ga-
rancija mora biti veljavna do 23. 4. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-

cira v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, navodili o izvrševanju proračuna v
skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik je
lahko pravna ali fizična oseba, ki so registri-
rane za dejavnost, ki je predmet razpisa in
imajo za opravljanje dejavnosti vsa potrebna
dovoljenja. Ponudnik, ki mu bo dodeljeno
naročilo bo z naročnikom 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:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki so usposobljeni in se
izkažejo z izjavami ter dokazili ponudnika
določenimi v razpisni dokumentaciji:

a) izjava ponudnika o usposobljenosti in
sposobnosti na dan oddaje ponudbe,

b) overjeno dokazilo pristojnega organa
o registraciji ponudnika za dejavnost, v ka-
tero sodi izvajanje javnega naročila,

c) finančno stanje ponudnika,
d) reference ponudnikov,
e) izjava ponudnika o dobavi živil stalne

ustrezne kakovosti,
f) izjava o dostavi blaga do naročnika –

razloženo,
g) izjava o zagotavljanju ustreznega trans-

porta živil,
h) izjava ponudnika o sposobnosti doba-

ve blaga v rokih, določenih v razpisni doku-
mentaciji in zagotavljanju nujne dostave bla-
ga,

i) izjava o trideset dnevnem odlogu pla-
čila od dneva izstave računa,

j) izjava ponudnika o obveščanju naroč-
nika o akcijskih prodajah,

k) vzorec bančne garancije za resnost
ponudbe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 4. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): višina
cene, celovitost ponudbe skladno z razpi-
sno dokumentacijo in druga merila navede-
na v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: so na razpolago samo v pisni obliki do
26. 3. 1999 na naslovu kot pod 7. točko.

16., 17.
Osnovna šola Simona Jenka, Smlednik

Št. 13/99 Ob-1629
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pospeševalni center za malo gospo-
darstvo, Dunajska 156/I, Ljubljana, tel.
061/189-18-70, faks 061/189-18-77.

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

3. (a) Kraj dobave: Euro Info center (po-
slovna stavba WTC), Dunajska c. 156/IV,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža pisar-
niške opreme. Razvidno iz razpisne doku-
mentacije.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: celotna
vrednost naročila se ocenjuje na 4,000.000
SIT.

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

7. 5. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

22. 5. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pos-
peševalni center za malo gospodarstvo, Du-
najska c. 156/IV, Ljubljana

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10 dni po objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno pridobiti proti plačilu 10.000 SIT z
nakazilom na ŽR
50100-603-000-0054726 – Razpisna do-
kumentacija, kar se dokazuje s potrdilom.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
oddati v zaprti ovojnici z nazivom ponudnika
po pošti ali osebno do 31. 3. 1999 do 9.
ure. Ovojnica mora biti jasno označena z
napisom “Ne odpiraj – ponudba oprema
Euro Info centra” ter številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pospeševalni center za ma-
lo gospodarstvo, Dunajska 156/I, Ljublja-
na.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 4. 1999 ob
10. uri, v sejni sobi Pospeševalnega centra
za malo gospodarstvo, Dunajska 156/I,
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od vrednosti ponudbe, z
veljavnostjo 30 dni.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z navodili o izvrševanju prora-
čuna RS.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročilo se
odda s pogodbo za celoten sklop ponudni-
ku z možnostjo sodelovanja podizvajalcev,
ki jih navede v ponudbi.

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti, kar dokazujejo z registracijo in
odločbo;

– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.

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

– oblikovna in kvalitetna sprejemljivost
(predložiti je potrebno prospekte opreme),

– cena ponudbenih del,
– reference,
– rok dobave in montaže,
– finančna boniteta ponudnika,
– garancijski pogoji za opremo,
– morebitne dodatne ugodnosti ponud-

nika.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podatke v zvezi z izdelavo ponudbe
lahko ponudniki dobijo v Pospeševalnem
centru za malo gospodarstvo, vsak delovni
dan od 9. do 12. ure, tel. 061/189-18-70,
Irena Rezec.

16., 17.
Pospeševalni center

za malo gospodarstvo

Ob-1630
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Goriška knjižnica Franceta Bevka,
5000 Nova Gorica, Kidričeva 20, tel.
065/22-498, faks 065/21-688.

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

3. (a) Kraj dobave: nova knjižnična stav-
ba v Novi Gorici (med stavbama sedeža
Mestne občine Nova Gorica in Primorskim
dramskim gledališčem) oziroma v primeru
nezagotovljenih pogojev za montažo v no-
vem objektu, pa v skladiščih ponudnika –
pogodbenika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: notranja in ostala opre-
ma nove knjižnice v Novi Gorici, kot
sledi:

A. Notranja oprema:
– stoli in druga oprema za sedenje,
– študijske in druge mize ter izposojni

pulti,
– oprema za postavitev gradiva in
– druga oprema;
B. Tehnično računalniška oprema;
C. Označevalno usmerjevalni sistem;
D. Prometna signalizacija.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje samo za celotno
naročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
112,000.000 SIT.

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

kasneje do 30. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
pooblaščenec naročnika, to je Projekt No-
va Gorica, d.d., Kidričeva 9a, 5000 Nova
Gorica, pri ga. Lojk.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 29. 3.1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
52000-601-10243.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 4. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Projekt Nova Gorica, d.d.,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, sejna so-
ba (III. nadtropje).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 4. 1999, ob 13. uri, Projekt Nova Gori-
ca, d.d., Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
sejna soba (III. nadstropje).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 2% od vrednosti ponudbene-
ga zneska, veljavnost – kot predvideva na-
vodilo o vrstah finančih zavarovanj (Ur. l.
RS, št. 73/97).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu s pravilnikom o postopku za
izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št.
91/98 in 9/99).

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik in so-
financerja bodo z izbranim ponudnikom
sklenili pogodbo, v ponudbeni dokumenta-
ciji mora biti priložen spisek podizvajalcev
in navedena pravna oblika odnosa med nji-
mi.

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: 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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

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

16., 17.
Goriška knjižnica

Franceta Bevka Nova Gorica

Št. 005-1/99-1000 Ob-1631
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad občine Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10, Šentjur, faks
063/743-446.

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

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

trebno dobaviti: oprema in montaža opre-
me za:

8 enosnobnih stanovanj v izmeri
57,30 m2,

2 enosobni stanovanji v izmeri 45,27
m2,

1 enosobno stanovanje v izmeri
38,90 m2,

1 enosobno stanovanje v izmeri
37,89 m2,

2 stanovanji z enoposteljno sobo v
izmeri 18,88 m2.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
16,800.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 31.

maj 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

10. junij 1999.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad občine Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10, 3230 Šentjur.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 29. marca 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na žiro račun
številka 50770-630-10243.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. april 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Stanovanjski sklad občine
Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šent-
jur, z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave v Uradnem listu RS, s pred-
metom javnega naročila ter oznako ponud-
nika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. april 1999 ob 13. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v znesku 3% vrednosti razpisa.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: način plačila: v roku 30
dni po dobavi in montaži celotno opreme.

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:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev je opredeljana
v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 31. maja
1999.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Stanovanjski sklad občine Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10, Šentjur, Mastnak Mar-
jana, soba št. 45 (tel. 063/743-215).

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

čilo je bil objavljen dne 5. 2. 1999 pod št.
519.

Stanovanjski sklad občine
Šentjur pri Celju

Ob-1632
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvro-
ska 11, 1506 Ljubljana, 061/29-12-921.

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

3. (a) Kraj dobave: razne lokacije v Re-
publiki Sloveniji, po dispoziciji kupca.

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

1. Glifosat (Raundap, Cidokor,
Boomefekt): kol. 130000 litrov,

2. Glufosinat (Basta 15): kol. 5000
litrov,

3. Močilo: kol. 2400 litrov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: mož-

na je dobava samo kompletne razpisane
količine.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
41,000.000 SIT.

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

cesivne dobave vse leto najkasneje do kon-
ca 10. meseca.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 10. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Materialno poslova-
nje, Trg OF 6/1, 1506 Ljubljana, Gorazd
Grbac, od 10. do 12. ure, vsak delovni
dan.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 23. 3. 1999 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman na žiro
račun 50100-601-14744 pri APP Ljubljana.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 4. 1999 do 14. ure.

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

15. 4. 1999 ob 10. uri, Kolodvorska 11,
steklena dvorana Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% po-
nujene vrednosti z veljavnostjo do 15. 7.
1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni 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:
pravna oblika, d.d., d.o.o., potrdilo o plači-
lu davkov in prispevkov.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 7. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila bodo navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Gorazd Grbac, tel. 061/29-12-585,
vsak delovnik od 8. do 9. ure.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d.

Ob-1633
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvro-
ska 11, 1506 Ljubljana, 061/29-12-921.

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

3. (a) Kraj dobave: razne lokacije v Re-
publiki Sloveniji, po dispoziciji kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 46318 M3 Tolčenec,
2058 M3 Sipina.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: mož-
na je dobava samo po posameznih točkah v
razpisni dokumentaciji.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
111,300.000 SIT.

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

cesivno po potrebi.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Materialno poslova-
nje, Trg OF 6, 1506 Ljubljana, soba št. 12,
Radenko Malić.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 26. 3. 1999 med 10.
in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, virman na žiro
račun 50100-601-14744 (domači ponud-
niki), 50100-620-133-27620-59383/4 (tu-
ji ponudniki).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 4. 1999 do 12. ure,
tajništvo Materialnega poslovanja, Melita Pa-
vlič.

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

15. 4. 1999 ob 10. uri, Kolodvorska 11,
steklena dvorana Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% po-
nujene vrednosti z veljavnostjo do 15. 7.
1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni 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:
pravna oblika, d.d., d.o.o., potrdilo o plači-
lu davkov in prispevkov, boniteta.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 6. 1999.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: komercialna vprašanja Radenko Malić,
tel. 061/29-12-213.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d.

Ob-1634
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE
Zdravstveni dom Jesenice, Titova 78, 4270
Jesenice, faks 064/864-572.

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

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

trebno dobaviti: dobava in montaža medi-
cinske opreme za sterilizacijo:

I. avtoklav,
II. ultrazvočni čistilec,
III. termodezinfektor,
IV. varilni strojček,
V. mehčalec vode.
Točna specifikacija blaga je sestavni del

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

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
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bavitelj mora zagotoviti 100% razpisane vr-
ste blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,900.000 SIT.

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

april–maj 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni
dom Jesenice, Titova 78, 4270 Jesenice,
tajništvo, tel. 064/868-140, faks
064/864-572.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 26. 3. 1999, med
8. in 13. uro, po enodnevni predhodni naja-
vi po faksu.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT, z virma-
nom ali s položnico na ŽR št.
51500-603-32725.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 4. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, OE Zdravstveni dom Jesenice, Titova
78, 4270 Jesenice.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in s številko javnega razpisa, objavljenega v
Uradnem listu RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 4. 1999 ob
11. uri, na naslovu: Osnovno zdravstvo Go-
renjske, OE Zdravstveni dom Jesenice, Ti-
tova 78, 4270 Jesenice, II. nadstropje, so-
ba direktorja.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti
naročila – 790.000 SIT, veljavnost do
31. 5. 1999.

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah – po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 2. 4. 1999 po
9. uri.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije, povezane s tem javnim
naročilom, se sprejemajo do 29. 3. 1999,
po faksu 064/864-572. Kontaktna oseba
Suzana Vilman.

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

17.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Jesenice

Št. 13/99 Ob-1635
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dijaški dom Murska Sobota, Tomši-
čeva 15, 9000 Murska Sobota, faks
069/300-311.

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

3. (a) Kraj dobave: Murska Sobota, Tom-
šičeva 15, Murska Sobota.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava mesa
in mesnih izdelkov po naslednjih skupi-
nah:

– junčje, telečje in svinjsko meso, iz-
delki in drobovina,

– perutninsko meso, izdelki in drobo-
vina,

– ribe.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje za del zahtevane-
ga blaga.

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

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

– junčje, telečje in svinjsko meso, izdel-
ki in drobovina: 6,500.000 SIT,

– perutninsko meso, izdelki in drobovi-
na: 2,000.000 SIT,

– ribe: 500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

bave blaga v letu 1999 in 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Di-
jaški dom Murska Sobota, Tomšičeva 15,
Murska Sobota – v tajništvu.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 20. 4. 1999 do 12.
ure, s pisnim pooblastilom.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
51900-603-30463.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 22. 4. 1999 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dijaški dom Murska Sobota,
Tomšičeva 15, Murska Sobota, prevzemni-
ca Mira Matis.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 4. 1999 ob 10. uri, v prostorih Dijaške-
ga doma Murska Sobota, Tomšičeva 15,
Murska Sobota.

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: sklenitev pi-
sne pogodbe z naročnikom.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko pravne in fizične osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– bonitetni obrazci BON 1 in BON 2,
– druge navedbe, ki so razvidne iz razpi-

sne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 20. 4. 1999 od
12. ure dalje.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Dijaški dom Murska Sobota, Tomšiče-
va 15, 9000 Murska Sobota, kontaktna ose-
ba Mira Matis, tel. 069/300-310, faks
069/300-311.

16., 17.
Dijaški dom Murska Sobota

Ob-1636
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Trbovlje, 1420 Trbovlje, Ru-
darska c. 10/a, tel. 0601/35-102, 22-577.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Vrtec Trbovlje, Ru-
darska c. 10/a.

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

– sadje sveže, suho,
– sveža zelenjava,
– suhe stročnice,
– zmrznjena zelenjava in sadje,
– kruh in pekovsko pecivo,
– mlevski izdelki in testenine,
– sveže meso,
– izdelki iz mesa,
– zajčje meso,
– mleko in mlečni izdelki,
– jajca,
– sokovi, sirupi,
– splošno prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
ponudnik se lahko poteguje tudi za naročilo
posameznih skupin blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
22,479.000 SIT.

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

– sadje sveže, suho – 1,869.000 SIT,
– sveža zelenjava – 1,734.000 SIT,
– suhe stročnice – 151.000 SIT,
– zmrznjena zelenjava in sadje –

761.000 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo – 2,145.000

SIT,
– mlevski izdelki in testenine – 490.000

SIT,
– sveže meso – 6,000.000 SIT,
– izdelki iz mesa – 1,202.000 SIT,
– zajčje meso – 503.000 SIT,
– mleko in mlečni izdelki – 2,673.000

SIT,
– jajca – 328.000 SIT,
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– sokovi, sirupi – 1,003.000 SIT,
– splošno prehrambeno blago –

3,620.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

memb količine nabav posameznih vrst bla-
ga, glede na spremembe obsega dejavno-
sti in dejanske potrebe.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave blaga v letu 1999 in 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vr-
tec Trbovlje, 1420 Trbovlje, Rudarska c.
10/a – tajništvo vrtca.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 2. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 5.000 SIT na žiro ra-
čun št. 52700-603-40269.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 4. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vrtec Trbovlje, 1420 Trbov-
lje, Rudarska c. 10/a – tajništvo vrtca.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 4. 1999 ob 9. uri, v prostorih Vrtca Tr-
bovlje, 1420 Trbovlje, Rudarska c. 10/a.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5% od vrednosti ponudbe, z veljav-
nostjo bančne garancije 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
osebe ali samostojni podjetniki, ki izpolnju-
jejo pogoje, razvidne iz razpisne dokumen-
tacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do 24 ur pred javnim
odpiranjem ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): na-
ročnik bo pri izbiri najugodnejšega ponud-
nika upošteval naslednja glavna merila:

– cena (najcenejša ponudba ni nujno naj-
ugodnejša),

– kvaliteta in pestrost ponudbe,
– dobavni roki,
– reference o dosedanjem opravljanju

enakih storitev,
– dodatne ugodnosti ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki zahtevajo pri kontaktni osebi na-
ročnika Angeli Podgoršek na tel.
0601/22-577.

16., 17.
Vrtec Trbovlje

Št. 3/99 Ob-1637
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova
1, 3320 Velenje, 063/852-345.

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

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

trebno dobaviti: stomatološki unit aparat
– 3 kosi.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: 10 do
12 mio SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: ju-
nij 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
najpozneje do 30. 6. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1,
3320 Velenje, kontaktna oseba Vukelić Ru-
žica, tel. 856-711, int. 272.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 26. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 4. 1999.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Velenje,
Vodnikova 1, 3320 Velenje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 4. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi
Zdravstvenega doma Velenje.

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

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora
biti veljavna najmanj 45 dni od javnega od-
piranja ponudb,

– izjava banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo posla, v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ni možno.

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 opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni od javne-
ga odpiranja ponudb.

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

15., 16., 17.
Zdravstveni dom Velenje

Št. 0048-308/29-99 Ob-1638
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 061/132-5125, faks
061/315-073.

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

3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-
nje zadeve in organizacijske enote Mini-
strstva za notranje zadeve na območju ce-
lotne države.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: čistila, potrošni material
in pripomočki za čiščenje ter toaletno
sanitetni material, in sicer:

A. sredstva za čiščenje trdih talnih povr-
šin,

B. sredstva za čiščenje tekstilnih in tal-
nih oblog, preprog in oblazinjenega pohiš-
tva,

C. sredstva za čiščenje in nego pisar-
niškega pohištva,

D. sredstva za čiščenje stekla,
E. sredstva za čiščenje sanitarij,
F. sredstva za strojno pranje perila,
G. tabletirana sol za mehčanje vode,
H. univerzalna splošna sredstva za čišče-

nje,
I. sredstva za higieno in nego rok,
J. ostala splošna sredstva za nego pro-

storov in površin,
K. talna brisala, mazala in lamele,
L. ostali pripomočki za čiščenje,
M. toaletno-sanitarni material,
N. higienske vrečke za higienske vložke

– papirnate.
Orientacijska količina po posameznih ar-

tiklih je razvidna iz razpisne dokumentacije.
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe količin za posamezni artikel.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko prijavi za dobavo vseh artiklov v
celoti (točke od A do N) ali pa po posamez-
nih točkah. Posameznih artiklov iz posamez-
ne točke ponudniki ne morejo ponuditi.

(č) Ocenjena vrednost naročila: za vse
točke v celoti (od A do N) je 40,000.000
SIT.

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

A. 5,819.000 SIT,
B. 453.000 SIT,
C. 832.000 SIT,
D. 419.000 SIT,
E. 1,826.000 SIT,
F. 246.000 SIT,
G. 700.000 SIT,
H. 2,302.000 SIT,
I. 1,994.000 SIT,
J. 935.000 SIT,
K. 8,756.000 SIT,
L. 3,231.000 SIT,
M. 12,433.000 SIT,
N. 54.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno za čas enega leta od podpisa po-
godbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto od podpisa pogodbe, predvidoma
do 31. 5. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Uprava skup-
nih služb, Sektor za upravljanje in vzdrže-
vanje zgradb, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljub-
ljana, kontaktna oseba Mateja Zoretič, tel.
061/172-4241.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati od dneva objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS do roka za
oddajo ponudb, in sicer od 9. do 11. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, način plačila:
virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-29-99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 12. 4. 1999, najkasneje do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo po-
nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 4. 1999 ob
10. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti banč-
no garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika v znesku 8% od vrednosti
ponudbe.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodba o dobavi
čistil, potrošnega materiala in pripomočkov
za čiščenje ter toaletno-sanitarnega materia-
la, v skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti po-
nudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 120 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
celovitost ponudbe, rok dobave, finančno
stanje ponudnika, zaloga ponujenih artiklov,
razširjenost prodajne mreže in reference po-
nudnika.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 45 točk, za celovi-
tost ponudbe 14 točk, za rok dobave 10
točk, za finančno stanje ponudnika 8 točk,

za zalogo ponujenih artiklov 7 točk, za raz-
širjenost prodajne mreže 5,5 točk in za re-
ference ponudnika 4 točke.

15., 16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve

30/99 Ob-1639
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Hrastnik, Novi dom
11, Hrastnik, tel. 0601/44-006, faks
0601/43-434.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za blago.

3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom
Hrastnik, Novi dom 11, Hrastnik.

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

A) osnovno vozilo:
1. bencinski motor nad 1409 KM,
2. dolžina vozila nad 480 cm,
3. ABS zavorni sistem,
4. ustrezna klimatizacija prostora

– hlajenje oziroma ogrevanje prostora,
5. nastavljivi nivo vzmetenja,
6. servo volan,
7. signalne naprave, sirene in utri-

pajoče modre luči,
8. zunanje označbe vozila,
9. antena z UKV instalacijo,
10. garancija proizvajalca vozila;

B) ambulantni prostor:
1. ustrezna klimatizacija prostora

– hlajenje oziroma ogrevanje prostora,
2. predelna stena iz zatemnjene-

ga stekla s pomičnim oknom,
3. v bolniškem prostoru do 2/3 za-

temnjena stekla,
4. nosila FERNO M 409-14 A z bla-

zino, pasovi in pritrditvijo,
5. podvozje za nosila FERNO M

50-2A,
6. kardiološki stol FERNO M 40,
7. boks pod glavnimi nosili s pritr-

ditvami za nosila in inkubator z mož-
nostjo hitre preureditve za transport pe-
tih sedečih pacientov,

8. dva sedeža za pacienta s pre-
mičnim hrbtnim naslonom in naslonom
za roke, oblečena v usnje s tritočkovnim
pasom,

9. klop za 3 osebe, oblečena v us-
nje in s tritočkovnimi pasovi,

10. kisik oprema s 5 l jeklenko,
11. imobilizacijska blazina št. 4,
12. sanitetni kovček FERNO 2272.

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

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

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

vedeno v razpisni dokumentaciji.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Hrastnik, Novi dom 11,
Hrastnik, Melita Žarn Tahirovič, od 8. do
13. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 3. 1999 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, s potrjenim vir-
manom na ŽR Zdravstvenega doma Hrast-
nik, št. 52710-603-40601, po enodnevni
predhodni najavi po faksu.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 4. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Hrastnik,
Novi dom 11, Hrastnik.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 4. 1999 ob 12. uri, v Zdravstvenem do-
mu Hrastnik, Novi dom 11, Hrastnik, sejna
soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od razpisane vrednosti, s
trajanjem veljavnosti do 7. 6. 1999.

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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

– cena,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji,
– ne bodo upoštevane preference za do-

mače ponudnike.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije samo v pisni obliki
se dobijo na naslovu kot pod 1. točko, do
10 dni pred iztekom roka, ki je določen za
predložitev ponudb.

16., 17.
Zdravstveni dom Hrastnik

Št. 04-1714/99 Ob-1660
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze, Upra-
va Republike Slovenije za pomorstvo, Uk-
marjev trg 2, 6000 Koper, faks
066/271-447.

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

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

trebno dobaviti: dobava reševalno patrulj-
nega čolna (1 kom).

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za promet in zveze, Uprava Repub-
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like Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg
2, 6000 Koper, tajništvo, Ada Milič.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 25. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnina za razpisno do-
kumentacijo znaša 1.500 SIT, plačljiva z
virmanom na žiro račun št.
51400-845-20054 – Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 4. 1999 do 9. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 4. 1999 ob 12. uri, na sedežu Uprave
Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmar-
jev trg 2, Koper.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe: po-
nudnik mora hkrati s ponudbo predložiti
bančno garancijo banke za resnost ponud-
be, vnovčljivo na prvi poziv v višini 5% po-
nudbene vrednosti, z veljavnostjo do 15. 5.
1999.

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 5. 1999.

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

– ponudbena cena: 0–60 točk,
– pogoji servisiranja in garancijski rok:

0–20 točk,
– ugotovljena usposobljenost in sposob-

nost ponudnika: 0–15 točk,
– rok dobave: 0–05 točk.
Način uporabe meril je naveden v razpi-

sni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu kot pod točko 7.b.

16., 17.
Uprava RS za pomorstvo

Št. 8120/1999/424 Ob-1662
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaxa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdriho-
va 2, 1000 Ljubljana, telefax št.
061/174-24-42.

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

3. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: RTP Divača – stikališče 110 kV in
220 kV.

(b) Količina blaga, obseg gradbenih del
in vrsta storitev: izvajanje elektromontaž-
nih del pri zamenjavi VN opreme v RTP
400-220/110/35 kV Divača-II. faza (vse
ostale podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije).

(c) Celovitost ponudbe: naročnik bo
upošteval samo ponudbe, ki zajemajo ce-
lotni razpis.

(č) Ocenjena vrednost naroči-
la: 17,000.000 SIT.

4. Predvideni začetek del: maj 1999.
5. Predviden zaključek del: avgust

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

lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, tajništvo sektorja za vzdrževanje,
soba 22/IV Mojca Ferleš.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 46.860 SIT, virmansko na-
kazilo z oznako naziva javnega razpisa na
žiro račun št. 50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 4. 1999 do 12.30.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
6. 4. 1999 ob 13. uri, pri naročniku, sejna
soba 40/IV.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe 1,700.000 SIT, bančna garancija
za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti 45
dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plači-
la: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni,
gotovinsko plačilo, obračun po situacijah,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika, finančno poslovne in tehnične spo-
sobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost: naročnik
bo moral predložiti naslednje dokumente:

– registracijo podjetja pri pristojnem or-
ganu (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),

– odločbo – dovoljenje občinskega or-
gana za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met razpisa (datum potrdila pristojnega or-
gana in overovitve ne sme biti starejši od 90
dni),

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 oziroma bilanca stanja in uspeha
(datuma izdaje obrazcev BON 2 in BON 3
ne smeta biti starejša od 90 dni),

– potrjene pozitivne reference del in ka-
drov,

– izjavo pristojnega organa (okrožno so-
dišče), da ni v postopku prisilne poravnave,
v stečajnem ali likvidacijskem postopku,

– izjavo ponudnika o sposobnosti in us-
posobljenosti,

– izjavo ministrstva za pravosodje, da v
preteklih treh letih pred pričetkom naročila
ponudnikovi vodstveni delavci niso bili ob-
sojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslo-
vanjem,

– potrdilo ministrstva za finance, da ima
poravnane davčne in druge obveznosti do-
ločene z zakonom v obdobju zadnjih šest
mesecev,

– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji,

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe 21. 5. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen
ZJN): ponudbena cena (57% delež), plačil-
ni pogoji (3% delež), potrjene pozitivne re-
ference ponudnika in podizvajalca pri elek-
tromontažnih in vzdrževalnih delih v RTP-jih
ELES-a v II. in III. nevarnostni coni (20%
delež), potrjene pozitivne reference ponud-
nika in podizvajalca za kvalitetno izvršena
elektromontažna dela v dosedanjem poteku
I. faze zamenjave VN opreme v stikališču
220 kV RTP Divača (10% delež), potrjene
pozitivne reference ponudnika in podizva-
jalca pri elektromontažnih in vzdrževalnih de-
lih v RTP-jih drugih naročnikov v elektroe-
nergetskem sistemu (10% delež). Merila so
podrobno prikazana v razpisni dokumenta-
ciji.

15. Druge informacije o naročilu: podaja
jih kontaktna oseba naročnika Jože Vimpol-
šek.

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

Št. 8120/1999/424 Ob-1663
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faxa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, telefax: št.
061/174-24-42.

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

3. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: RTP Divača – stikališče 110 kV in 220
kV.

(b) Količina blaga, obseg gradbenih del
in vrsta storitev: izvajanje gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del pri zamenjavi
VN opreme v RTP 400-220/110/35 kV
Divača-II. faza (vse ostale podrobnosti so
razvidne iz razpisne dokumentacije).

(c) Celovitost ponudbe: naročnik bo
upošteval samo ponudbe, ki zajemajo ce-
lotni razpis.

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

4. Predvideni začetek del: maj 1999.
5. Predviden zaključek del: avgust

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

lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, tajništvo sektorja za vzdrževanje,
soba 22/IV Mojca Ferleš.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno znesek nakaza-
ti): 46.860 SIT, virmansko nakazilo z ozna-
ko naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 4. 1999 do 9.30.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
12. 4. 1999 ob 10. uri, pri naročniku, sej-
na soba 40/IV.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
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ponudbe: 4,500.000 SIT, bančna garanci-
ja za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plači-
la: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni,
gotovinsko plačilo, obračun po situacijah,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

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

12 Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika, finančno poslovne in tehnične spo-
sobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost: naročnik
bo moral predložiti naslednje dokumente:

– registracijo podjetja pri pristojnem or-
ganu (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni)

– odločbo – dovoljenje občinskega orga-
na za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 oziroma bilanca stanja in uspeha
(datuma izdaje obrazcev BON 2 in BON 3
ne smeta biti starejša od 90 dni),

– potrjene pozitivne reference del in ka-
drov,

– izjavo pristojnega organa (okrožno so-
dišče), da ni v postopku prisilne poravnave,
v stečajnem ali likvidacijskem postopku,

– izjavo ponudnika o sposobnosti in us-
posobljenosti,

– izjavo ministrstva za pravosodje, da v
preteklih treh letih pred pričetkom naročila
ponudnikovi vodstveni delavci niso bili ob-
sojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslo-
vanjem,

– potrdilo ministrstva za finance, da ima
poravnane davčne in druge obveznosti do-
ločene z zakonom v obdobju zadnjih šest
mesecev,

– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 27. 5. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (57% delež), plačilni pogoji (3%
delež), potrjene pozitivne reference ponud-
nika in podizvajalca pri elektromontažnih in
vzdrževalnih delih v RTP-jih ELES-a v II. in
III. nevarnostni coni (20% delež), potrjene
pozitivne reference ponudnika in podizva-
jalca za kvalitetno izvršena elektromontažna
dela v dosedanjem poteku I. faze zamenja-
ve VN opreme v stikališču 220 kV RTP Diva-
ča (10% delež), potrjene pozitivne referen-
ce ponudnika in podizvajalca pri elektro-
montažnih in vzdrževalnih delih v RTP-jih
drugih naročnikov v elektroenergetskem si-
stemu (10% delež). Merila so podrobno pri-
kazana v razpisni dokumentaciji.

15. Druge informacije o naročilu: podaja
jih kontaktna oseba naročnika Jože Vimpol-
šek.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ob-1682
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zdravstveni dom Logatec, Not-

ranjska c. 2, 1370 Logatec, tel.
061/742-650.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za blago.

3. (a) Kraj dobave: ZD Logatec, Notranj-
ska c. 2, Logatec.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: medicinsko sanitetni ma-
terial in medicinsko potrošni material
po specifikaciji iz razpisne dokumenta-
cije.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

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

1. 6. 1999 do 31. 5. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 5. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ZD
Logatec, Notranjska c. 2, 1370 Logatec.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 6. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški za razpisno doku-
mentacijo znašajo 10.000 SIT na ŽR
50170-603-54336 ali na blagajni ZD Loga-
tec.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 4. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ZD Logatec, Notranjska c.
2, 1370 Logatec “Ne odpiraj – ponudba za
JN/99”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 4. 1999 ob 11. uri v prostorih ZD Loga-
tec.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: menica z menično izjavo v višini
10% ponudbe ter izjavo banke, da bo po-
nudniku izdala garancijo za dobro izvedbo
posla v enaki višini. Ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 5. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti plača
naročnik. Naročnik bo plačal dobavljeno
blago v roku določenem v pogodbi.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 4. 1999 po
10. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): krajši
dobavni rok, nižja cena in ugodnejši plačilni
pogoji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Šen Marija.

16., 17.
Zdravstveni dom Logatec

Ob-1676
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Žale, d.o.o., Med
hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, faks
13-73-203.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).

3. a) Kraj dobave: Javno podjetje Žale,
d.o.o., Med hmeljniki 2,1000 Ljubljana.

b) vrsta in količin blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dobava in zamenjava fontan.

c)
č) Ocenjena vrednost naročila – 16 kos

41,000.000 SIT.
d)
4. Datum dobave če je predvideno: suk-

cesivno od podpisa pogodbe.
5. Predviden datum zaključka dobave:

30. 7. 1999.
6. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Javno podjetje Žale, d.o.o., kontaktna ose-
ba Irena Kušar, soba št. 11, Med hmeljniki
2, 1000 Ljubljana, telefon: 13-73-203 faks:
13-73-203.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do 26. 3. 1999 do
12. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, ki jih zainteresirani po-
nudnik plača z virmanom na žiro račun št.
50103-601-23974 s pripisom JR/99.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 2. 4. 1999 do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na Javno podjetje Žale, d.o.o., Med
hmeljniki 2, 1000 Ljubljana v zapečateni
kuverti z oznako ”Ne odpiraj – ponudba za
dobavo in zamenjavo fontan“ in številko ob-
jave v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 4. 1999 ob
13. uri v sejni sobi št. 17, na sedežu naroč-
nika Med hmeljniki 2, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 10% od ponudbene vredno-
sti. Bančna garancija bo izbranemu ponud-
niku vrnjena po podpisu pogodbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji so opredeljeni 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:
zahteve glede finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti so razvidne iz razpisne do-
kumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 2. 4. 1999
po 12. uri.
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14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– merilo na podlagi cene – 20 točk
(20%),

– merilo na podlagi roka predplačila –
30 točk (30%),

– merilo na podlagi referenc – 50 točk
(50%).

15., 16., 17.
Javno podjetje Žale, d.o.o., Ljubljana

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Popravek

V javnem razpisu gradbenih del brez
omejitev za sanacijo pregrade in podslap-
ja HE Moste, naročnika: Savskih elektrarn,
Gorenjska cesta 46, Medvode, objavljenim
v Uradnem listu RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999,
Ob-1400, se 4.(a) točki doda nov odsta-
vek, ki se glasi:

Ocenjena vrednost del: 90,000.000
SIT.

Uredništvo

Št. 048/99 Ob-1513
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Odranci, Panonska 33, 9233
Odranci, tel./faks 069/70-190.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca del brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Občina Odranci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacije in čistilne naprave v na-
selju Odranci VI. faza – izgradnja čistil-
ne naprave II. faza 950 E.

Orientacijska vrednost naročila
35,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
izgradnje: od aprila do konca julija 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudnik lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo vsak delovni dan, na naslovu: Občina
Odranci, Panonska 33, 9233 Odranci. Zad-
nji rok za prejem razpisne dokumentacije je
7 dni pred iztekom razpisnega roka. Na
omenjenem naslovu lahko ponudniki dobijo
na vpogled tudi kompletno projektno doku-
mentacijo.

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

predložiti ponudbo: ponudniki morajo po-
nudbo predložiti na naslov naročnika naj-
pozneje do 6. 4. 1999 do 12. ure. Ponud-

niki predložijo ponudbe v zaprti kuverti z
označbo “Ne odpiraj – ponudba za izgrad-
njo kanalizacije in čistilne naprave v naselju
Odranci VI. faza”.

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

javno odpiranje ponudb bo 6. 4. 1999 ob
14. uri v prostorih naročnika, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: zah-
teva se bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% od vrednosti razpisanih del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
dela se izvajajo brez avansa. Izvajalec se
mora strinjati z načinom plačevanja situacij,
ki ga bo za razpisana nepovratna sredstva
določilo Ministrstvo za okolje in prostor.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
družba z omejeno odgovornostjo, delniška
družba.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe pred javnim odpiranjem.

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

– cena – 70 točk,
– fiksnost cen – 10 točk,
– rok izvedbe – 5 točk,
– teh. reference tovrstnih objektov – 15

točk,
– ostala merila, določena z razpisno do-

kumentacijo.
Infestitor si pridržuje pravico spremeniti

obseg del oziroma izvedbo vseh del, ki so
razpisana, glede na pridobitev sredstev Mi-
nistrstva za okolje in prostor. Izvajalec v tem
primeru ni upravičen do odškodninskega
zahtevka.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom lahko ponudniki dobijo pri tajniku
Kikel Matiji na tel. 069/70-190.

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

čilo je bil objavljen dne 5. 6. 1998 pod št.
126/98.

Občina Odranci

Št. 50/99 Ob-1514
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Muta, Glavni trg 17, 2366
Muta, tel. faks 0602/61-114.

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

3. Kraj izvedbe del: Zg. Muta, naselje
Marles.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev cestnega omrežja v naselju Marles
na Zg. Muti v vrednosti 27 milj. Naročnik
lahko odda dela kot celoto v skladu z dolo-
čili razpisne dokumentacije.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
april 1999, zaključek del: junij 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta, kon-
taktna oseba Silva Skutnik in Kopriovnik Jo-
že, tel. faks 0602/61-114.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
račun št. 51860-630-25685, Občinska
uprava občine Muta.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 4. 1999.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 1999, ob 14.30 na Občini Muta, Glav-
ni trg 17, 2366 Muta.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% vrednosti raz-
pisnih del. Veljavnost 30 dni po sklepu o
izbiri najugodnejše ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo plačal z razpisom oddana dela
po mesečnih situacijah v skladu z razpisni-
mi pogoji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko anga-
žira podizvajalce pod pogoji iz razpisne
dokumentacije ali pa bo dela oddal po-
sameznim izvajalcem po posameznih sklo-
pih del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati fizič-
no-poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po preteku roka, do-
ločenega za oddajo ponudb. V primeru da
ponudnik umakne ponudbo po tem roku,
naročnik vnovči bančno garancijo za resnost
ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, rok izvedbe, garancije in ostala
merila, kot so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsak delovni dan od 8. do 14. ure,
razen v petek od 8. do 12. ure, po pred-
hodnem dogovoru s kont. osebo javnega
naročila Silvo Skutnik in Koprivnik Jožetom,
tel. 0602/261-114.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni bila
objavljena.
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18. Drugi neuspeli javni razpis za to na-
ročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
64-65 z dne 25. 9. 1998.

Občina Muta

Št. 50/99 Ob-1515
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Muta, Glavni trg 17, 2366
Muta, tel. faks 0602/61-114.

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

3. Kraj izvedbe del: Zg. Muta – naselje
Flisovo.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja cestnega omrežja in peš poti v nase-
lju Flisovo–Zg. Muta v vrednosti
18,000.000 SIT za celotna razpisana dela.
Naročnik lahko odda dela kot celoto v skla-
du z določili razpisne dokumentacije.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
april 1999, zaključek del: junij 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta, kon-
taktna oseba Silva Skutnik in Koprivnik Jo-
že, tel. faks 0602/61-114.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
račun št. 51860-630-25685, Občinska
uprava občine Muta.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 4. 1999.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 1999, ob 14. uri v Občini Muta, Glav-
ni trg 17, 2366 Muta.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% vrednosti raz-
pisnih del. Veljavnost 30 dni po sklepu o
izbiri najugodnejše ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo plačal z razpisom oddana dela
po mesečnih situacijah v skladu z razpisni-
mi pogoji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angaži-
ra podizvajalce pod pogoji iz razpisne doku-
mentacije ali pa bo dela oddal posameznim
izvajalcem po posameznih sklopih del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati fizič-
no-poslovne in tehnične sposobnosti v skla-

du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po preteku roka, do-
ločenega za oddajo ponudb. V primeru da
ponudnik umakne ponudbo po tem roku,
naročnik vnovči bančno garancijo za resnost
ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, rok izvedbe, garancije in ostala
merila, kot so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsak delovni dan od 8. do 14. ure,
razen v petek od 8. do 12. ure, po pred-
hodnem dogovoru s kont. osebo javnega
naročila Silvo Skutnik in Koprivnik Jožetom,
tel. 0602/61-114.

17., 18.
Občina Muta

Ob-1516
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala Tolmin,
d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, tel.
065/181-930, faks 065/81-025.

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

3. Kraj izvedbe del: Volče.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacijskega omrežja v naselju
Volče. Ocenjena vrednost celotnih razpisa-
nih del: 48,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je 3. 5. 1999, dokončanja najka-
sneje 30. 6. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Tolmin, d.d. – tajništvo, Rosana Ru-
tar, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati 17. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Komu-
nale Tolmin št. 52030-601-11763 s pripi-
som za “razpisno dokumentacijo kanalizaci-
je Volče”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 1. 4. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Tolmin, d.d. – taj-
ništvo, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 1. 4. 1999 ob
12. uri na sedežu podjetja Komunale Tol-
min.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva akceptni

nalog v višini 10% ocenjene vrednosti del,
ki mora veljati do izbire ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo predloženo v
razpisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente v skla-
du z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97) in v skladu z razpisno
dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je po 1. 4. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
rabljena bodo merila: navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– Komunala Tolmin, d.d., Sovdat Davo-
rin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, tel. in faks
065/181-930 in 065/81-025,

– ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 10 dni po odpiranju ponudb,

– naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odsto-
piti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

17., 18.
Javno podjetje, Komunala, d.d., Tolmin

Št. 2/99 Ob-1517
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Prostovoljno gasilsko društvo Laško,
Trubarjeva ulica 22, 3270 Laško.

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

3. Kraj izvedbe del: Laško.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: gasil-
ski dom Debro v Laškem:

– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– instalacijska dela,
– zunanja ureditev.
Ocenjena vrednost vseh del: 80 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 12 mesecev.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Laško, Mestna ulica 2, tajništvo, Od-
delek za investicije in prostor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno pone-
deljka 22. marca 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, plačilo po po-
ložnici ali na blagajni Občine Laško na ra-
čun št. 50710-678-68263.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 12. aprila 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo oddelka za investici-
je in prostor, Občina Laško, Mestna ulica 2.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. aprila 1999, ob 12. uri, sejna soba
Občine Laško.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
obrazec za bančno garancijo, 90 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se bodo vršila po izstavljenih situaci-
jah v roku od 60 do 90 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: gradbena pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 7. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe bo opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo pri Jure-
tu Križnik, Mestna ulica 2, 3270 Laško, tel.
731-122 med 10. in 12. uro, do 6. 4.
1999.

17., 18.
Prostovoljno gasilsko društvo Laško

Št. 11/99 Ob-1518
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Jezersko, Zg. Jezersko 57,
4206 Zg. Jezersko, tel./faks
064/441-053.

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

3. Kraj izvedbe del: Zgornje Jezersko.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja stropnih konstrukcij in stenskih ome-
tov po izlivu vode v objektu Osnovne
šole na Jezerskem.

Ocenjena vrednost celote je
12,000.000 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: ponudnik lahko po-
nudi tudi variantne ponudbe.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
1. 7. 1999, dokončanje del: 15. 8. 1999.

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

čina Jezersko, Zg. Jezersko 57, 4206 Zg.
Jezersko, kontaktna oseba Milan Kocjan,
tel. 064/441-053 in 064/471-323.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 15. 3. 1999
do 2. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR
51500-630-50288 virman ali splošna po-
ložnica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 4. 1999 do 18. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Jezersko, Zg. Je-
zersko 57, 4206 Zg. Jezersko.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 4. 1999 ob 19. uri na naslovu: Občina
Jezersko, Zg. Jezersko 57, 4206 Zg. Je-
zersko.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od ocenjene
vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok 60 dni po potrditvi situacije: na-
čin plačevanja in roki bodo določeni v skla-
du z navodilom o izvrševanju proračuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec s
podizvajalci, ki jih navede v ponudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti: izpisek iz
vpisa v sodni register, ki ni starejši od treh
mesecev, dokazilo o izpolnjevanju pogojev
za opravljanje dejavnosti, boniteto podjetja,
kadrovsko sestavo in opremljenost, referen-
ce.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudbe.

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

– najnižja ponudbena cena,
– boljše reference ponudnika in more-

bitnih podizvajalcev,
– krajši rok dokončanja del,
– odlog plačila.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Milan Kocjan, Občina Jezersko, Zg.
Jezersko 57, tel. 064/441-053 in
064/471-323.

17., 18.
Občina Jezersko

Št. 14/2-7 Ob-1524
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, Zaplana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovoda Zgornja Zaplana;
50,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne more.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: maj 1999, rok
izvedbe 90 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 Vrh-
nika, Andrej Treven, dipl. inž. gr.,
tel.755-121.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
račun št. 50110-630-810204.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 3. 1999 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.

Ponudbe morajo biti zapečatene z ozna-
ko “Ne odpiraj – ponudba za izgradnjo vo-
dovoda Zgornja Zaplana”.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 3. 1999 ob 13. uri, Občina Vrhnika,
Tržaška 1, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ponudbene
vrednosti z veljavnostjo za čas opcije po-
nudbe.

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., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 27. 3. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (40%), reference (20%), garan-
cija (20%), kadrovska zasedba na investiciji
(10%), plačilni pogoji (fiksnost cen, zamik
plačila 10%). Način uporabe kriterijev je v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: so na razpolago na Občini Vrhnika,
Tržaška 1, Viktor Razdrh, tel. 753-103, vsak
delovni dan med 8. in 10. uro.

17., 18.
Občina Vrhnika

Št. 6/17-768/5-99 Ob-1538
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj,
Mirka Vadnova 13, Kranj, faks
064/241-600.

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

3. Kraj izvedbe del: področje PE Kranj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena in nujna vzdrževalna dela na pod-
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lagi predhodnega naročila in intervent-
na gradbena dela v vrednosti 70 mio SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudba se formi-
ra v obliki cenika na podlagi popisa del.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
za obdobje 1 leta po podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Mirka Vad-
nova 13 (vložišče), Kranj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave v
Uradnem listu RS, do vključno 17. 3. 1999.

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

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
2. 4. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj, soba št.
18.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 4. 1999 ob 11. uri v sejni sobi poslovne
stavbe (objekt B) Telekoma Slovenije, d.d.,
PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za ponudbo v višini 3% od razpisane
vrednosti, veljavne do izteka opcije ponud-
be.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila je 90 dni od datuma izstavitve
situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko
angažira kooperante, skladno s pogoji iz
razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listine, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje navedenih pogojev, je
detaljno opredeljena v razpisni dokumenta-
ciji skladno z 9. členom “odredbe o obvezni
vsebini razpisa in ponudbene dokumentaci-
je” (Ur. l. RS, št. 33/97 in 63/97).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb (2. 4. 1999 do 11. ure), po tem
roku lahko naročnik vnovči garancijo za re-
snost ponudbe, kolikor bo ponudnik izbran
kot najugodnejši in bo ponudbo umaknil ali
spremenil pogoje iz nje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN natančneje opredeljena, izhodišča
za izbor najugodnejšega ponudnika pa bo-
do reference, cenik, plačilni pogoji, rok iz-
gradnje in ostale ugodnosti.

16., 17., 18.
Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj

Št. 1/99 Ob-1519
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno komunalno podjetje Sloven-
ske Konjice, Celjska cesta 3, Slovenske
Konjice, faks 063/756-180.

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

3. Kraj izvedbe del: Slovenske Konjice.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacije, desnoobrežni kanal
Slovenske Konjice – podaljšek do stare
struge Polenšice, vključno s spremljajo-
čimi objekti. Izvedba vseh del v celoti.

Ocenjena vrednost celotnih razpisanih
del je 16,500.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumenta-
ciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni za-
četek del je 3. 5. 1999, dela pa morajo biti
dokončana do 30. 7. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo z razpisnimi pogoji v tajništvu JKP Slo-
venske Konjice, Celjska cesta 3, Slovenske
Konjice.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo z razpisnimi pogoji je možno zahtevati
vsak delovni dan od 22. 3. 1999, med 8. in
12. uro, v tajništvu JKP Slovenske Konjice.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun
50720-601-17286, Javno komunalno pod-
jetje Slovenske Konjice.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 12. 4. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti
na naslov Javno komunalno podjetje – taj-
ništvo, Celjska cesta 3, 3210 Slovenske
Konjice in mora biti zapečatena v kuverti z
oznako “Ne odpiraj – ponudba desnoobrež-
ni kanal Slovenske Konjice – podaljšek do
stare struge Polenšice”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 4. 1999 ob
10. uri, v prostorih JKP Slovenske Konjice,
Celjska cesta 3, Slovenske Konjice.

10. 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 10% ocenjene vrednosti del,
ki mora veljati do 22. 4. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po mesečnih situacijah v roku 60 dni
od prejema situacije oziroma se dogovorijo
eventualno drugačni pogoji ob podpisu po-
godbe z izbranim ponudnikom.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: podpis pogodbe z iz-
branim najugodnejšim ponudnikom predvi-
deva eventualno izgradnjo razpisanih del v
letu 2000, kolikor v letu 1999 ne bodo
zagotovljena zadostna finančna sredstva.

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, da razpo-
lagajo z ustrezno tehnologijo, da imajo stal-
no zaposleno ali pogodbeno angažirano de-
lovno silo, v skladu z določili zakona o gra-
ditvi objektov.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po roku za odpi-
ranje ponudb, to je po 12. aprilu 1999.

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

– ponudbena cena,
– reference na trgu,
– zmogljivost in opremljenost,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe in usklajenost terminske-

ga plana,
– garancijski rok za izvedena dela in

vgrajeno opremo,
– ostale posebne ugodnosti, ki jih nudi

ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo pisno obveščeni o od-
piranju ponudb in izboru do 19. 4. 1999.

Dodatne informacije o javnem razpisu po
tel. 063/754-800, Slapnik Dušan, dipl. inž.
gr.

17., 18.
Javno komunalno podjetje

Slovenske Konjice

Št. 404-08-60/99 Ob-1541
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 25, Ljubljana, kont. oseba
Matjaž Šoba, univ. dipl. inž. gr., tel.
061/171-2307 in faks 061/171-1637.

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

3. Kraj izvedbe del: objekt št. 8 v Postoj-
ni.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izbira
izvajalca brez omejitev na adaptaciji ob-
jekta št. 8 v Postojni
(MORS/BO-G13/99).

Ocenjena vrednost vseh del je
140,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne, ponudnik mora obvezno po-
nuditi predloženo varianto iz razpisne doku-
mentacije.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: za izvedbo
vseh del je predvideno 120 koledarskih dni,
oziroma pričetek del je predviden 11. 5.
1999 in dokončanje del 15. 9. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MORS, Uprava za gradbene, stanovanjske
in splošne zadeve, Kardeljeva ploščad 21,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 14 / 12. 3. 1999 / Stran 1233

Ljubljana, kont. oseba Matjaž Šoba, univ.
dipl. inž. gr. tel 061/171-2307 v pisarni št.
325/III.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo 17. 3.
1999 v času od 9. do 12. ure s predhod-
nim virmanskim vplačilom 20.000 SIT na
ŽR MORS: 50100-637-55216.

Za vse ponudnike bo organiziran skupin-
ski ogled objekta št. 8 v Vojašnici Postojna
22. 3. 1999 v od 12. do 13. ure.

Zastopniki ponudnikov, pred dvigom
razpisne dokumentacije, morajo obvezno
predati naročniku pooblastilo o zastopanju
ponudnika in original izvoda virmana, kot
dokaz o vplačilu zahtevanih 20.000 SIT za
kritje stroškov izdelave razpisne dokumen-
tacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno virmansko vplačati 20.000 SIT
na ŽR MORS 50100-637-55216.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pred-
ložiti najkasneje do 12. 4. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, v spre-
jemno pisarno - vložišče, tel.
061/171-2389, faks 061/131-8164.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj,
Ponudba MORS/BO-G13/99, objekt 8 -
Postojna.”

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 4. 1999 ob
9. uri na naslovu: MORS, UGSSZ, Kardelje-
va ploščad 21 v sejni sobi št. 327/III, kont.
oseba je Matjaž Šoba, univ. dipl. inž. gr.,
tel. 061/171-2307. Odpiranje ponudb vo-
di komisija za javna naročila.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo, brezpogojno in plačljivo na prvi po-
ziv v višini 10% razpisne vrednosti del, kot
jamstvo, da bo v primeru, če bo izbran,
sklenil pogodbo z naročnikom. Bančna ga-
rancija mora biti veljavna najmanj 90 dni,
šteto od dneva odpiranja ponudb, to je do
13. 7. 1999.

Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, ki ni
opremljena z ustrezno garancijo za resnost
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glede financiranja ni pogojev. Plačilo izve-
denih del bo izvajano na podlagi izstavljenih
mesečnih situcij v roku 60 dni od dneva
potrditve s strani naročnika.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: če ponudnik nastopa v
ponudbi s podizvajalci, mora z le temi skle-
niti pogodbo o skupnem nastopanju pri tem
javnem naročilu. Omenjeni dokumenti so
sestavni del ponudbe.

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:
ponudnikom bo priznana sposobnost koli-

kor imajo izkušnje in tehnične sposobnosti
za izvedbo tovrstnih del;

– izpolnjevati morajo zakonske pogoje
za izvedbo javnega naročila,

– dokazila o finančnih sposobnostih, po-
ravnanih obveznostih in zakonitem poslova-
nju,

– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah, potrebnih za izvedbo
javnega naročila,

– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
predajo ponudb, to je po 10. uri 12. 4.
1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
kriteriji in način ocenjevanja ponudb so na-
vedeni v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije o JN na naslovu: MORS, UGSSZ,
Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana pri kont.
osebi Matjažu Šoba, univ. dipl. inž. gr., tel.
061/171-2307, od 23. 3. 1999 do 24. 3.
1999, od 8. do 10. ure, oziroma po pred-
hodnem telefonskem dogovoru.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni ob-
javljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: prva objava javnega razpisa za omenje-
no JN:

Ministrstvo za obrambo

Št. 20/99 Ob-1568
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Komunalno podjetje Komunala
Ribnica, d.o.o., Breže 1/b, Ribnica, faks
061/861-138.

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

3. Kraj izvedbe del: deponija komunal-
nih odpadkov “Mala Gora” pri Ribnici.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: dolgo-
ročna sanacija in razširitev odlagališča
komunalne deponije “Mala Gora”: I. faza
35,000.000 SIT, II. faza 20,000.000 SIT,
III. faza 20,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost del znaša
75,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: faznost izved-
be, izvedbe v letu 1999 do 2001, rok iz-
vedbe za:

I. fazo se predvidi 4 mesece, s pričet-
kom v mesecu juniju 1999,

II. faza začetek marec 2000,
III. faza začetek marec 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno podjetje Komunala Ribnica, d.o.o.,
Breže 1/b, 1310 Ribnica, Nosan Jelka.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: Komunalno pod-
jetje Komunala Ribnica, d.o.o., Breže 1/b,
1310 Ribnica, do 29. 3. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun št.
51310-601-13079.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 13. 4.
1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno podjetje Komu-
nala Ribnica, d.o.o., Breže 1/b, 1310 Rib-
nica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 4. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi Komu-
nalnega podjetja Komunala Ribnica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v znesku 3,750.000 SIT,
z veljavnostjo 90 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni od nastanka dolžniško-upniškega
razmerja oziroma izstavitve situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: na javni razpis se lahko
prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je
registrirana za dejavnost, ki je predmet raz-
pisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do vključno
13. 4. 1999 do 11. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
usposobljenost ponudnika, reference pri so-
rodnih delih, način uporabe kriterijev je po-
jasnjen v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– morebitne dodatne informacije v zvezi
s predmetnim javnim naročilom se dobijo
pri Zakrajšek Jožetu, na Komunalnem pod-
jetju Komunala Ribnica, d.o.o., Breže 1/b,
1310 Ribnica, tel. 060/861-138,

– naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega.

17., 18.
Komunalno podjetje Komunala Ribnica

Ob-1569
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad občine Celje, Trg
Celjskih knezov 8, 3001 Celje, tel.
063/481-511, faks 063/481-512.

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

3. Kraj  izvedbe  del:  Celje,  Glavni  trg
št. 17.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena in obrtniška dela na rekonstrukciji
poslovno stanovanjskega objekta Glav-
ni trg 17, Celje.

Ocenjena vrednost del je 114,000.000
SIT.

(b), (c)
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5. (a) Kjerje potrebno, sprejemljivost in
nesprejemljivost variant: možne variante.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudba mora obvezno vsebo-
vati osnovno varianto – po danih projektih in
eventualno dodatno.

V primeru predloga o spremembi načina
obnove konstruktivnih elementov, mora po-
nudnik priložiti projekt, ki vsebuje izračune
statike.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
15. 4. 1999, 7 mesecev.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad občine Celje, Trg Celjskih
knezov 8, 3001 Celje, kontaktna oseba
Hren Tatjana, tel. 063/481-511, faks
063/481-512.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od 15. 3. 1999
do vključno 19. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 15.000 SIT, nakazilo na ŽR št.
50700-652-25505, sklic na št. 00 185, za
razpisno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 4. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine
Celje, Trg Celjskih knezov 8, Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 4. 1999, v sejni sobi Stanovanjskega
sklada, soba št. 13, Trg Celjskih knezov 8,
3000 Celje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v znesku 2,000.000 SIT,
60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni roki 60 dni, ostalo v razpisni doku-
mentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba, priloga k raz-
pisni dokumentaciji.

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

način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, rok, plačilni pogoji, garancije na
kvaliteto. Najustreznejša ponudba posamez-
nega merila ima najvišji rang. Rangi se pon-
derirajo.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ogled objekta bo organiziran ob pred-
hodni najavi ponudnikov.

17., 18.
Stanovanjski sklad občine Celje

Št. 027-158/99 Ob-1570
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Gorenja vas-Poljane, Poljan-
ska cesta 87, tel. 064/681-536, faks
064/681-537.

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

3. Kraj izvedbe del: KS Gorenja vas in
KS Poljane.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

A) KS Gorenja vas, kanalizacija s čr-
pališčem, zunanja ureditev ČN, TP za
ČN, ocenjena vrednost del: 80,000.000
SIT,

B) KS Poljane, kanalizacija,
34,000.000 SIT.

Skupna ocenjena vrednost del znaša
114,000.000 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: naročnik si pridržuje pravi-
co, da potrebni material za posamezne sklo-
pe dobavi drugi, ugodnejši dobavitelj.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
maj 1999, rok dokončanja november
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Gorenja vas-Poljane, Poljanska cesta
87, Oddelek za komunalno in gospodarsko
infrastrukturo, pri Ivanju Petrovčiču.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačljivo z virmanom na ra-
čun št. 51510-630-0050225.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 3. 1999 do 12. ure,
ne glede na vrsto prinosa.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gorenja vas-Polja-
ne, Poljanska cesta 87 (v tajništvu občine).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 3. 1999 ob 12.15, v sejni sobi Občine
Gorenja vas-Poljane.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od ponudbe-
ne vrednosti, z veljavnostjo 90 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni od nastanka dolžniško-upniškega
razmerja oziroma izstavitve situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: na javni razpis se lahko
prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je
registrirana za dejavnost, ki je predmet raz-
pisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.

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

– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

– dokazila o finančni sposobnosti, po-
ravnanih obveznostih in zakonitem poslova-
nju,

– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah, potrebnih za izvedbo
javnega naročila,

– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 3. 1999.

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

– izpolnitev formalnih pogojev (izključi-
tveni pogoji),

– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– morebitni krajši rok izvedbe,
– reference pri sorodnih delih,
– morebitne druge ugodnosti ponudni-

ka.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: informacije posreduje Ivan Petrovčič,
Občina Gorenja vas-Poljane, tel.
064/681-536.

17., 18.
Občina Gorenja vas-Poljane

Št. 2/99-259 Ob-1619
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jel-
šah, Celjska cesta 16, faks 063/821-498.

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

3. Kraj izvedbe del: Šmarje pri Jelšah,
Celjska cesta 16.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va fasade in zamenjava oken v objektu
ZP Šmarje pri Jelšah in kritine na prizid-
ku ZP Šmarje pri Jelšah.

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: ni predvidena.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
6. 4. 1999, dokončanje del 15. 6. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene de-
javnosti celjske regije, Celje, Gregorčičeva
3.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 17. 3. 1999
do 22. 3. 1999, vsak delovni dan od 7. do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na žiro račun
št. 50700-603-31892.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 3. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JZ Zdravstveni dom Šmarje
pri Jelšah, Celjska cesta 16, Šmarje pri Jel-
šah – Uprava, z označbo “Ne odpiraj – javni
razpis za obnovitev fasade in zamenjavo
oken v objektu ZP Šmarje pri Jelšah in kriti-
ne na prizidku ZP Šmarje pri Jelšah” – z
navedbo številke objave v Uradnem listu RS.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 3. 1999 ob 9.30, v Upravi Zdravstve-
nega doma Šmarje pri Jelšah, Celjska ce-
sta 16.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
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garancija za resnost ponudbe v višini 10%
od razpisane vrednosti ter izjavo banke, da
bo ponudnik dobil garancijo za dobro izved-
bo posla.

11.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: na razpis se lahko pri-
javi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je regi-
strirana za dejavnost, ki je predmet razpisa
in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpi-
sana dovoljenja.

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: zagotovitev zahtev 7. in 10. člena
navodil ponudnikom razpisne dokumen-
tacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 3. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
fiksnost cen, rok izvedbe del, reference in
plačilni pogoji in druga merila, v skladu z
razpisno dokumentacijo.

16., 17., 18.
JZ Zdravstveni dom

Šmarje pri Jelšah

Št. 01012-2/95 Ob-1620
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Loški Potok, Hrib 102, 1318
Loški Potok, tel. 061/867-147, faks
061/867-246.

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

3. Kraj izvedbe del: Draga–Srednja vas,
Stari Kot.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja centralnega vodooskrbnega sistema
Občine Loški Potok.

Ocenjena vrednost celotnih razpisanih
del: 80,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumenta-
ciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je junij 1999, dokončanje junij
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Loški Potok, Hrib 102, 1318 Loški
Potok.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati 3 dni po objavi
razpisa, vsak delovni dan od 25. 3. 1999,
od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Obči-
ne Loški Potok, št. 51310-630-12024, s
pripisom Razpisna dokumentacija – vodoo-
skrba.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 2. 4. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Loški Potok,
Hrib 102, 1318 Loški Potok, tajništvo ob-
čine.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 2. 4. 1999 ob
12. uri, na sedežu občine.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna ga-
rancija 10% ocenjene vrednosti del, ki mo-
ra veljati 30 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po mesečnih situacijah v roku 60 dni
od prejema situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo v
razpisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora predložiti dokumente
v skladu z odredbo o obvezni vsebini razpi-
sne dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in
63/97) in v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za dvig po-
nudbe, to je po 25. 3. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upora-
bljena bodo merila: ponudbena cena, refe-
rence ponudnika, sposobnost ponudnika,
rok dokončanja del, garancijski rok. Način
uporabe meril je naveden v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– informacije o naročilu: Občina Loški
Potok, Viljem Vesel, tel. 061/867-147;

– ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 4 dni po odpiranju ponudb;

– naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odsto-
piti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

17., 18.
Občina Loški Potok

Št. 60-636/99 Ob-1621
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514, faks 068/324-115.

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

3. Kraj izvedbe del: Smolenja vas.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacije Smolenja vas – kanal 3.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
13,200.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
1. 5. 1999, konec del: 30. 6. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor raz-
voja in investicij, Muzejska ulica 5, 8000
Novo mesto, kontaktna oseba: Andreja Gor-
še.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 3. 1999
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 20.000
SIT na ŽR JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459, pri Agenciji za pla-
čilni promet Novo mesto, z navedbo “Javni
razpis za kanalizacijo v Smolenji vasi”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 4. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo me-
sto, kontaktna oseba: Andreja Gorše.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 4. 1999 ob 8. uri, JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000
Novo mesto, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% ocenjene vrednosti javnega naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji
in pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vse pravne oblike,
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 8. 6. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ustrez-
ne reference, sposobnost in usposobljenost
ponudnika dela izvesti kot javno naročilo
zahteva, ekonomsko najugodnejša ponud-
ba.

16., 17., 18.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Ob-1622
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Tisa Fincomm d.o.o, Kongresni trg
5, 1000 Ljubljana, telefon 061/126-3333,
telefaks 061/125-4306.

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

3. Kraj izvedbe del: Tavčarjeva 9, Kranj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija stanovanjske hiše v skupni po-
vršini ca. 400 m2 in sprememba namem-
bnosti v prehrambeni gostinski obrat in
trgovino, vključujoč rušitvena dela, grad-
beno obrtniška dela – kompletna zame-
njava strehe, pozidava enega novega trakta
s podkletitvijo, kompletna sanacija notranjih
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ometov in podov, zamenjava oken, izdelava
nosilne plošče nadstropja, izvedba nove
elektro, strojne in vodovodne instalacije, fa-
saderska in pleskarska dela...

Izvajalci lahko oddajo ponudbo tudi za
izvedbo posamičnih del.

(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
je potrebno posredovati ločeno in to le, če
so jasno utemeljene in definirane.

(b)
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek: maj
1999, zaključek: november 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Tisa
Fincomm d.o.o., Kongresni trg 5, 1000
Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo s
popisom del je možno dvigniti na podlagi
predložitve potrdila o vplačilu nevračljivega
odkupnega zneska 20.000 SIT, na
ŽR: 50100-601-199009 s pripisom “raz-
pis - Kranj - Tavčarjeva”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 4. 1999.

(b) Polni naslov, kamor je treba predloži-
ti ponudbo: Tisa Fincomm d.o.o.,prevzem-
nik tajništvo, Kongresni trg 5, 1000 Ljublja-
na. Kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Ponudba za projekt Tavčarjeva 9,
Kranj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bodo odprte in preučene interno v
podjetju, vsi ponudniki bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje do 25. 4. 1999.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj: nepreklic-
na bančna garancija za dobro izpolnitev del,
vnovčljiva na prvi poziv z veljavnostjo do
končne predaje objektov.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo nespornega dela situacije po potrdi-
tvi situacije. Investitor zadrži 10% vrednosti
začasnih situacij za odpravo pomanjkljivosti
ugotovljenih v garancijskem roku in 5% do
končne situacije za odpravo pomanjkljivosti
ugotovljenih pri kvalitetnem končnem prev-
zemu. (ustrezna bančna garancija).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenjena pogodba.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do zadnjega roka za od-
dajo – 15. 4. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponu-
jena cena, plačilni pogoji in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu pod točko 1.

17., 18.
Tisa Fincomm d.o.o.

Št. 191/99 Ob-1640
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2,
Ljubljana, telefaks 061/315-583.

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

3. Kraj izvedbe del: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška 2, Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

1. izgradnja ogrodnega omrežja,
2. izgradnja lokalnega omrežja.
Ocenjena vrednost naročila:

23,000.000 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: po delih.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek:
20. 4. 1999, končanje del: 1. 6. 1999.

7. (a) Polni  naslov  službe,  od  katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Klinični center Ljubljana, Komercialni sek-
tor, Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nad-
stropje, soba 40 (vsak delovnik med 9. in
12. uro).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 3. 1999
(sreda).

(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 delovnik med 9. in 12. uro.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 6. 4. 1999 (torek)
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajniš-
tvo, I. nadstr. soba 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 1999 (torek) ob 12. uri, predavalnica
IV, Zaloška cesta 7.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti. Trajanje banč-
ne garancije za resnost ponudbe je 30 dni
po poteku veljavnosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
kot izhaja iz vzorca pogodbe, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve  glede  pravnega  statusa
ponudnika  storitev  in  finančno-poslovne
in  tehnične  sposobnosti,  ki  jih  mora
izpolnjevati  ponudnik,  da  mu  bo  prizna-
na  sposobnost:  skladno  z  zakonom  o
gospodarskih družbah in po razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. 4. 1999 (to-
rek) po 9. uri.

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

Merila Vrednost

1. cena ponujene opreme 60%
2. dobavni in plačilni pogoji 10%
3. reference ponudnika 10%
4. garancija in vzdrževanje 10%
5. certificirani sis. inž. 10%
Skupaj 100%.

16.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni
bilo objave.

18.
Klinični center, Ljubljana

Ob-1664
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RTC Golte, Radegunda 19 c, 3330
Mozirje, št. faksa 063/839-1218.

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

3. Kraj izvedbe del: Krajinski park Golte.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: ČN za
čiščenje odpadnih vod Golte, 2 × 300
PE.

Ocenjena vrednost celotnih razpisanih
del: 30,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi eno ali več variant po razpisni doku-
mentaciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je 20. maj 1999, dokončanje naj-
kasneje 31. decembra 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTC
Golte, Radegunda 19c, Mozirje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati 3 dni po objavi
razpisa vsak delovni dan do 2. 4. 1999 od
8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT, z virmanskim nalogom ali po-
ložnico na žiro račun RTC Golte št.:
52810-601-20465, s pripisom za “razpi-
sno dokumentacijo”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 2. 4. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RTC Golte, Radegunda 19
c, 3330 Mozirje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 2. 4. 1999 ob
13. uri na sedežu RTC Golte.

10. 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 10% ocenjene vrednosti del,
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ki mora veljati 40 dni od datuma odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po mesečnih situacijah v roku 60 dni
od prejema situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo v
razpisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente v skla-
du z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97) in v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je po 12. 4. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
rabljena bodo merila: ponudbena cena, re-
ference ponudnika, sposobnost ponudnika,
rok dokončanja del, garancijski rok. Način
uporabe meril je naveden v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– informacije o naročilu: RTC Golte, te-
lefon 063/839-120, faks 063/839-1218
in Hidrogea d.o.o. Maribor, telefon in faks:
062/227-468 in 210-845.

– ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.

– naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odsto-
piti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

17., 18.
RTC Golte, Mozirje

Št. 01-012-2/95 Ob-1668
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Loški Potok, Hrib 102, 1318
Loški Potok, tel. 061/867-147, telefaks
061/867-246.

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

3. Kraj izvedbe del: Draga - Srednja vas,
Stari Kot.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delo,
ki se bodo oddajali posamično: izgradnja
centralnega vodooskrbnega sistema
Občine Loški Potok.

Ocenjena vrednost celotnih razpisanih
del: 80,000.000 SIT.

(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumenta-
ciji.

(b), (c).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je junij 1999, dokončanje junij
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Loški Potok, Hrib 102, 1318 Loški
Potok.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati 3 dni po objavi
razpisa, vsak delovni dan do 25. 3. 1999
od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 10.000 SIT, z virmanskim nalo-
gom ali položnico na žiro račun občine Loški
Potok, štev. 51310-630-12024, s pripisom:
Razpisna dokumentacija - vodooskrba.

8. (a) Datum in ura, kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 2. 4. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebo pred-
ložiti ponudbo: Občina Loški Potok, Hrib
102, 1318 Loški Potok, tajništvo občine.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 2. 4. 1999 ob
12. uri na sedežu občine.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna ga-
rancija 10% ocenjene vrednosti del, ki mo-
ra veljati 30 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: plačilo po mesečnih situacijah v ro-
ku 60 dni od prejema situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo v
razpisni dokumentaciji.

13. 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 predložiti dokumente v skla-
du z odredbo o obvezni vsebini razpisne
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in
63/97) in v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za dvig po-
nudbe, to je po 25. 3. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
rabljena bodo merila: ponudbena cena, re-
ference ponudnika, sposobnost ponudnika,
rok dokončanja del, garancijski rok. Način
uporabe meril je naveden v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– informacije o naročilu: Občina Loški
Potok, Viljem Vesel, tel. 061/867-147,

– ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 4 dni po odpiranju ponudb,

– naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odsto-
piti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

17., 18.
Občina Loški Potok

Št. 3/99 Ob-1670
1. Naročnik: Občina Odranci, Panonska

33, 9233 Odranci, faks 069/70-190.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen z JN): izbira izvajalca del brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Občina Odranci.
4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posmično: izgradnja ka-
nalizacije in čistilne naprave v naselju
Odranci VI. faza - izgradnja čistilne na-
prave II. faza 950 E.

Orientacijska vrednost naročila
35,000.000 SIT.

5.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
izgradnje: od aprila do konca julija 1999.

7. Polni naslov službe, od katerih se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo: ponud-
nik lahko zahteva razpisno dokumentacijo
vsak delovni dan na naslovu - Občina Odran-
ci, Panonska 33, 9233 Odranci. Zadnji rok
za prejem razpisne dokumentacije je 7 dni
pred iztekom razpisnega roka. Na omenje-
nem naslovu lahko ponudniki dobijo na vpo-
gled tudi kompletno projektno dokumenta-
cijo.

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo po-
nudbo predložiti na naslov naročnika naj-
pozneje do 6. 4. 1999 do 12. ure. Ponud-
niki predložijo ponudbe v zaprti kuverti z
označbo “Ne odpiraj - ponudba za izgradnjo
kanalizacije in čistilne naprave v naselju
Odranci VI. faza”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 4. 1999 ob
14. uri v prostorih naročnika, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremenljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v postopku zahtevana: zah-
teva se bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 10% od vrednosti razpisanih del.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: dela se izvajajo brez
avansa. Izvajalec se mora strinjati za nači-
nom plačevanja situacij, ki ga bo za razpisa-
na nepovratna sredstva določilo Ministrstvo
za okolje in prostor.

12.
13.Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti,ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
družba z omejeno odgovornostjo, delniška
družba.

14. Datum do katerega se morejo umak-
niti ponudbe: ponudniki lahko umaknejo po-
nudbe pred javnim odpiranjem.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen z JN)

– cena 70 točk
– fiksnost cen 10 točk
– rok izvedbe 5 točk
– teh. reference na tovrstnih

objektih 15 točk
– ostala merila, določena

z razpisno dokumentacijo: –.

Investitor si pridružuje pravico spremeni-
ti obseg del oziroma izvedbo vseh del, ki so
razpisana, glede na pridobitev sredstev Mi-
nistrstva za okolje in prostor. Izvajalec v tem
primeru ni upravičen do odškodninskega
zahtevka.
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16. Morebitne druge informacije o naro-
čilo: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom lahko ponudniki dobijo pri tajniku
Kikel Matiji na tel. 069/70-190.

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

čilo je bil objavljen dne, 5. 6. 1998 pod št.
126/98.

Občina Odranci

Št. 06202-2-3/99 Ob-1671
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Rogaška Slatina, Izletniška
ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, faks
063/81-81-724.

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

3. Kraj izvedbe del: Rogaška Slatina, Uli-
ca XIV. divizije 44.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija stanovanjskega bloka v socialna
stanovanja III. faza gradnje. Ocenjena
vrednost celotnega naročila (gradbena,
obrtniška in inštalacijska dela) je
20,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: oddaja za vsa razpisa-
na dela skupaj.

(c)
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: maj 1999, čas
izvedbe 2 meseca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2,
3250 Rogaška Slatina, Oddelek za okolje
in prostor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 10.000
SIT, na žiro račun naročnika, št.
50730-630-10-217 s pripisom: za javni raz-
pis “Stanovanjski blok - III. faza”.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: neglede na vrsto pre-
nosa do 2. 4. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Rogaška Slatina, Iz-
letniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 4. 1999, ob 10. uri, Občina Rogaška
Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška
Slatina, velika sejna soba št. 11.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 5%
razpisane vrednosti - veljavna do izteka op-
cije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni od nastanka dolžniško - upniškega
razmerja oziroma izstavitve situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno naročilo: na javni razpis se lahko prija-

vi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je regi-
strirana za dejavnost, ki je predmet razpisa
in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpi-
sana dovoljenja.

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:

– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

– dokazila o finančni sposobnosti, po-
ravnanih obveznostih in zakonitem poslova-
nju,

– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah, potrebnih za izvedbo
javnega naročila,

– in drugi pogoji, določeni v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
predajo ponudb, to je po 10. uri, dne 2. 4.
1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
kriteriji in način ocenjevanja ponudb so na-
vedeni v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Mar-
jan Ungar gr. inž, Občina Rogaška Slatina,
tel. 063/81-81-70.

17., 18.
Občina Rogaška Slatina

Št. 7083/99 Ob-1672
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: V Ljubljani, v ob-
močju urejanja VP 1/2 Rudnik.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja cestnega omrežja in komunalne in-
frastrukture v območju urejanja VP 1/2
Rudnik – I. faza ter gradnja cestnega
omrežja in komunalne infrastrukture v
območju drobnega gospodarstva.

Ocenjena vrednost vseh del je
2.900,000.000 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 delitev del v
dveh sklopih in sicer ločeno vsa dela za
cestno omrežje in ločeno vsa dela za komu-
nalno omrežje.

5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik, ki ponu-
di variantno ponudbo (npr. drugačen način
temeljenja), mora predložiti k ponudbi tudi
tehnično dokumentacijo za izvedbo, ki mo-
ra biti potrjena s strani odgovornega vodje
projekta in ovrednotena.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: gradnja bo
trajala predvidoma 9 mesecev s pričetkom
1. 7. 1999 in dokončanjem 31. 3. 2000.

7. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za stavbna zemljišča, Ljubljana,

Tomšičeva 6/III - vložišče, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure, kontaktna oseba je Vogrin
Petra.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 26. 3. 1999
do 12. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 500.000 SIT se nakaže z vir-
manom na žiro račun št. 50100-845-62004
– prihodki Oddelka za stavbna zemljišča.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
12. 4. 1999 do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za stavbna zem-
ljišča, Ljubljana, Tomšičeva 6/III - tajništvo.
Zapečatene kuverte oziroma ovitki morajo
biti vidno označeni z napisom “ Ne odpiraj”,
Ponudba za gradnjo cestnega omrežja in
komunalne infrastrukture v območju ureja-
nja VP 1/2 Rudnik. Na hrbtni strani kuverte
ali ovitka mora biti označen naslov ponudni-
ka.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 4. 1999
ob 13. uri v sejni sobi Mestne občine Ljub-
ljana, Oddelek za stavbna zemljišča, Ljub-
ljana,Tomšičeva 6/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od skupne vrednosti raz-
pisanih del ali posameznega sklopa del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in / ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: naročilo v celoti financira naročnik iz
lastnih sredstev. Način plačevanja in rok pla-
čila sta določena v pogodbi kot obvezni se-
stavini razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot samostojni izvajalec, v sodelovanju
s podizvajalci oziroma skupno nastopanje
(joint venture), z opredelitvijo in pooblasti-
lom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
fotokopija registrskih listov o vpisu v sodni
register iz katere je razvidna dejavnost po-
nudnika; pisna dokazila iz katerih je razvid-
no, da ponudnik razpolaga s potrebnimi do-
kazili o usposobljenosti ponudnika pri grad-
nji komunalnih naprav, skladno s pogoji so-
glasij za gradnjo vodovodov in kanalov;
podatki o boniteti poslovanja ponudnika; po-
trdilo davčnega urada o poravnanih davčnih
obveznostih in prispevkov, določenih z za-
konom; potrdilo o nekaznovanju vodstvenih
delavcev; reference strokovnjakov, ki bodo
sodelovali pri izvedbi; razpoložljiva oprema
za izvedbo del.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po preteku roka za
oddajo ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: po vrstnem redu;
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– ponudbena cena,
– rok dokončanja del,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– opcija ponudbe,
– fiksnost cen,
– roki plačil,
– druge ponujene ugodnosti,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije posreduje mag.
Vladimir Verbovšek, univ. dipl. inž. gr. –
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za stavb-
na zemljišča, Ljubljana Tomšičeva 6, tel.
061/212-849, faks 061/125-60-53.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu: objava namere za temeljenje ce-
ste A v višini 400,000.000 SIT (Ur. l. RS,
št. 20/98) in objava namere za gradnjo cest
in komunalne infrastrukture v višini
2.500,000.000 SIT (Ur. l. RS, št.
64-65/98).

Mestna občina Ljubljana
oddelek za stavbna zemljišča

Ob-1675
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Žale, d.o.o., Med
hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, faks
13-73-203.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).

3. Kraj izvedbe del: Javno podjetje Žale,
d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana.

4.a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: tlakovanje
poti Žal – 5500 m2 – 34,000.000 SIT.

b), c)
5. a), b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 30. 7. 1999.
7.a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Javno podjetje Žale, d.o.o., kontaktna ose-
ba Irena Kušar, soba št. 11, Med hmeljniki
2, 1000 Ljubljana, telefon: 13-73-203 faks:
13-73-203.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do 26. 3. 1999 do
12. 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
jih zainteresirani ponudnik plača z virma-
nom na žiro račun št. 50103-601-23974 s
pripisom JR/99.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 2. 4. 1999 do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na Javno podjetje Žale, d.o.o., Med
hmeljniki 2, 1000 Ljubljana v zapečateni
kuverti z oznako ”Ne odpiraj – ponudba za
tlakovanje poti Žal“ in številko objave v Urad-
nem listu RS. Na hrbtni strani mora biti oz-
načen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 4. 1999 ob
9. uri v sejni sobi št. 17, na sedežu naročni-
ka Med hmeljniki 2, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora poleg ponudbe predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 10% od ponudbene vrednosti. Bančna
garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena
po podpisu pogodbe.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve glede finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti so razvidne iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 2. 4. 1999
po 12. uri.

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

– merilo na podlagi cene – 20 točk
(20%),

– merilo na podlagi predplačila – 30 točk
(30%),

– merilo na podlagi referenc – 50 točk
(50%).

16., 17., 18.
Javno podjetje Žale, d.o.o., Ljubljana

Št. 10/99 Ob-1683
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Podlehnik, Podlehnik 9, faks
768-141 in Občina Žetale, Žetale 1, 2287
Žetale.

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

3. Kraj izvedbe del: Podlehnik–Žetale.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba vodovodnega omrežja Podlehnik–Že-
tale in prečpralnico, v ocenjeni vrednosti
45,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
maj 1999, dokončanje del julij 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podleh-
nik, kont. oseba Gabrovec Otilija.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, ki jo zainteresirani po-
nudniki plačajo na ŽR 52400-630-20829
ali na blagajni investitorja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 9. 4. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Podlehnik, Podleh-
nik 9, 2286 Podlehnik, tajništvo občine.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 4. 1999 ob

12.15, na naslovu: Občina Podlehnik, Pod-
lehnik 9, 2286 Podlehnik, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedena v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo v 60 dneh po izstavljeni situaciji.

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:
navedene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 30. 4. 1999.

15.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podrobnejše informacije ponudniki do-
bijo na sedežu investitorjev, kont. osebe –
župana občin.

17., 18.
Občina Podlehnik

Občina Žetale

Ob-1684
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Videm, Videm pri Ptuju 52,
2284 Videm pri Ptuju, tel. 062/765-09-00,
telefaks 062/765-09-01.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Videm pri
Ptuju, v kraju Strmec pri Leskovcu.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja zunanjega vodovoda Majski vrh–Str-
mec pri Leskovcu II. etapa.

Predvidena vrednost del znaša
22,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni za-
četek del je julij 1999, konec del septem-
ber 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na Občini Videm – referent za komu-
nalno infrastrukturo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je ponudnikom na voljo od 17. 3.
1999 do 31. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila za dvig raz-
pisne dokumentacije je 8.000 SIT in ga po-
nudnik z virmanskim nalogom nakaže na
žiro račun št. 52400-630-20785 00
101198-3103-99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 6. 4. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Videm, Videm pri
Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 6. 4. 1999 ob 12. uri
na Občini Videm, Videm pri Ptuju 54.
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10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini2,200.000 SIT z
veljavnostjo do 30. 4. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji financiranja in plačila so definirana v
razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni posebnih pogojev.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
oblika in način prikazovanja finančno-poslov-
nih in tehničnih sposobnosti je določena v
razpisni dokumentaciji.

Glede pravnega statusa ponudnika stori-
tev ni posebnih zahtev.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 30. 4. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z objavo
naročila in razpisno dokumentacijo, dobijo
ponudniki na sedežu Občine Videm, kon-
taktna oseba Zlatko Kelenc, gr. inž.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera o naročilu ni bila objavljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: za investicijo je to prvi javni razpis.

Občina Videm

Ob-1699
1. Naročnik: Občina Brežice, Cesta pr-

vih borcev 18 Brežice, 8250 Brežice, faks
0608/61-850.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Brežice, KS
Velike Malence, KS Mrzlava vas.

4. Vrsta in obseg del: izgradnja vodo-
voda Krška vas–Mrzlava vas; I. faza,
gradbeno–zemeljska in montažna dela
za ca. 4 km vodovoda. Ocenjena vred-
nost del: 30 mio SIT.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
so sprejemljive pod pogoji, ki so določeni v
razpisni dokumentaciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokon-

čanja del ali čas izvedbe: predviden začetek
del: 15. 6. 1999, čas izvedbe: 3 mesece.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zain-
teresirani ponudniki pisno ali telefonsko na-
ročijo razpisno dokumentacijo na naslovu:
GEMIS, d.o.o., Cesta prvih borcev 11,
8250 Brežice, tel. 0608/66-550,
0608/66-551, faks 0608/66-552.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do vključno 9. 4.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki morajo pred na-

ročilom razpisne dokumentacije nakazati
20.000 SIT na ž.r. GEMIS, d.o.o., št.
51620-601-16866 kot plačilo razpisne do-
kumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 14. 4. 1999 do 10.
ure na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice.

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

odpiranje ponudb bo 14. 4. 1999 ob 11.
uri na naslovu: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice, sejna soba v prit-
ličju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana je bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ocenjene vrednosti del, ki
mora biti v veljavi še 30 dni po datumu, ki je v
razpisni dokumentaciji določen za izdajo
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji financiranja in plačevanja so razvidni
v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: skupina ponudnikov
storitev mora prevzeti pravno obliko, sklad-
no z ZJN .

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:
skladno z ZJN in zahtevami razpisne doku-
mentacije.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po končnem ro-
ku za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: cena (20%), reference
ponudnika pri podobnih delih (20%), stro-
kovna usposobljenost ponudnika; kadri,
oprema (10%), reference vodilnega kadra
pri podobnih delih (10%), izkušnje naročni-
ka s ponudnikom (20%), delež opravljenih
del z lastno operativo in lastnimi kadri (20%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ostale informacije o naročilu so razvid-
ne iz razpisne dokumentacije.

17., 18
Občina Brežice

Ob-1705
1. Naročnik, poštni predal, številka tele-

fona, telefaksa: Občina Beltinci, Mladinska
ul. 2, 9231 Beltinci, telefon: 069/422-220;
telefaks: 069/412-412.

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

3. Kraj izvedbe del: območje katastrskih
občin Beltinci in Gančani.

4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote: izgradnja
primarnega vodovoda Gančani – Beltin-
ci, dolžine DN 315 = ca. 2100 m in DN
200 = ca. 380 m (cevi PHD).

Orientacijska vrednost: 30,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost in

nesprejemljivost variant: ne

(b)
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del (ali čas izvedbe): začetek me-
sec junij 1999, konec mesec oktober
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Ob-
čina Beltinci, Občinska uprava, Mladinska
ul. 2, 9231 Beltinci. Kontaktna oseba: Ja-
nez Senica.

Ponudbe morajo biti zapečatene z ozna-
ko: “Ne odpiraj – ponudba za vodovod Gan-
čani – Beltinci“.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v desetih dneh od
objave tega razpisa.

8. Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najpozneje 20. dan ra-
čunajoč od dneva objave razpisa.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v sredo dne 1. 4. 1999, ob 15. uri v prosto-
rih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe, če so v postopku zahtevana: 5%
bančna garancija od ocenjene ponudbene
vrednosti razpisa s trajanjem veljavnosti 60
dni od dneva objave javnega razpisa.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in (ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja):
plačilni rok 60 dni po situacijah do 90%
pogodbene vrednosti, 10% po končni situa-
ciji, ki se izstavi po pridobljenem uporab-
nem dovoljenju.

12. Pravna oblika, ki jih mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za razpisa-
na dela z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo.

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:

– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

– dokazila o finančni sposobnosti, po-
ravnalnih obveznosti in zakonitem poslova-
nju,

– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah potrebnih za izvedbo jav-
nega naročila.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od dneva
razpisa javnega naročila.

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

– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– garancijski rok, garancija za tehnično

brezhibnost,
– tehnična usposobljenost ponudnika,
– ostale ugodnosti ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: določeno v razpisni dokumentaciji.
17., 18.

Občina Beltinci

Ob-1708
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Sveti Andraž v Slovenskih go-
ricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, tele-
fon 062-775-333, telefaks 062/775-333.
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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: naselje Derbetin-
ci-Vitomarci.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija vodovoda Derbetinci-Vitomarci
in sicer:

– predelava,
– gradbena dela,
– montažna dela.
Dolžina trase znaša približno 4.700 m.
Dela bodo oddana v celoti.
Ocenjena vrednost naročila znaša

26,500.000 SIT
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki morajo po-
nuditi vsa dela, ki so predmet javnega naro-
čila v celoti oziroma gradbena in strojna
dela v kompletu.

Ponudniki se ne morejo prijaviti za izva-
janje posameznih del iz 4.a točke.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudniki lahko po-
nudijo samo osnovno ponudbo. V primeru,
da ponudnik ponudi še variantno ponudbo,
se le-ta ne bo upoštevala.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in kon-

čanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvedbe del je maj 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Ob-
čina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Ob-
činska uprava, Vitomarci 71, 2255 Vitomar-
ci, pri Jožefu Kocuvan, kontaktna oseba Jo-
žef Kocuvan, telefon: 062-775-333.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 3. 1999
vsak dan od 8. ure do 11. ure.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. 4. 1999, najka-
sneje do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Sveti Andraž v Slo-
venskih goricah, Občinska uprava, Vitomar-
ci 71, 2255 Vitomarci.

Ponudbe morajo biti dostavljene oseb-
no, in sicer v zaprti kuverti z navedbo naslo-
va ponudnika in z oznako “Rekonstrukcija
vodovoda Drbetinci-Vitomarci – ne odpiraj“.

Ponudbe, ki bodo poslane po pošti ali
dostavljene po preteku razpisnega roka, bo
naročnik zavrnil in neodprte vrnil pošiljatelju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 4. 1999 ob 9. uri v prostorih občinske
uprave občine Sveti Andraž v Slovenskih
goricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci.

Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, morajo izročiti pismeno
pooblastilo za sodelovanje na javnem odpi-
ranju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot garancija za resnost ponudbe morajo
ponudniki v ponudbi predložiti bančno ga-
rancijo v znesku 10% ponudbene vrednosti,
ki mora veljati najmanj 90 dni od datuma
odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja in roki so določeni v razpi-
sni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
naročilo: sklenitev gradbene pogodbe.

Zahteve glede pravnega statusa ponud-
nika storitev in finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: za
priznanje sposobnosti morajo ponudniki v
svoji ponudbi predložiti dokumentacijo in do-
kazila, ki so zahtevana v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morajo umakniti ponudbe: 3. 4. 1999 po
8.30.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZNJ): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: informacije posreduje Jožef Kocuvan,
062/775-333. Naročnik si pridržuje pravi-
co določiti manjši obseg del od razpisane-
ga.

17, 18.
Občina Sveti Andraž
v Slovenskih goricah

Št. 6/17-595/3-99 Ob-1709
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj,
Mirka Vadnova 13, Kranj, faks
064/241-600.

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

3. Kraj izvedbe del: na področjih Tomši-
čeva ulica – Jesenice, Predtrg – Radovlji-
ca, Godešič – Reteče, Groharjevo naselje
– Škofja Loka.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja KKO na področjih v ocenjeni vrednosti:

– Tomšičeva PX Jesenice – 20 mio SIT,
– Predtrg PX Radovljica – 26 mio SIT,
– Godešič – Reteče PX Škofja Loka –

28 mio SIT,
– Groharjevo naselje LC Škofja Loka –

33 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne spre-
jema variant, ponudniki morajo ponudbe ob-
likovati skladno s projektno dokumentacijo.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
10. 5. 1999, zaključek del 3 mesece po
podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Mirka Vad-
nova 13 (vložišče), Kranj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave v
Uradnem listu RS do vključno 10. 3. 1999.

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

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
26. 3. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj, soba št.
18.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 3. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi poslov-
ne stavbe (objekt B) Telekoma Slovenije,
d.d., PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za ponudbo v višini 3% od razpisane
vrednosti, veljavne do izteka opcije ponud-
be in izjavo banke, da bodo predložili banč-
no garancijo za dobro izvedbo posla, koli-
kor bodo izbrani.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila je 90 dni od datuma izstavitve
situacije, zadnjih 10% pogodbene vredno-
sti se plača na podlagi računa v 90 dneh po
uspešno opravljenem kvalitativnem pregle-
du.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu ali več izvajalcem,
ki lahko angažirajo kooperante, skladno s
pogoji iz razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje navedenih pogojev, je
detajlno opredeljena v razpisni dokumenta-
ciji skladno z 9. členom odredbe o obvezni
vsebini razpisa in ponudbene dokumentaci-
je (Ur. l. RS, št. 33/97 in 63/97).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb (26. 3. 1999 do 11. ure), po tem
roku lahko naročnik vnovči garancijo za re-
snost ponudbe, kolikor bo ponudnik izbran
kot najugodnejši in bo ponudbo umaknil ali
spremenil pogoje iz nje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN natančneje opredeljena, izhodišča
za izbor najugodnejšega ponudnika pa bo-
do reference, cenik, plačilni pogoji, rok iz-
gradnje in ostale ugodnosti.

16., 17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.

Ob-1710
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Nova
Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica, faks
065/28-667.

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

3. Kraj izvedbe del: Idrija.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

1. gradnja kabelske kanalizacije v
znesku 70,000.000 SIT;

2. gradnja HFC omrežja v znesku
50,000.000 SIT;
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3. gradnja glavne sprejemne po-
staje v znesku 24,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe:
1. objekt kabelske kanalizacije: od

15. 5. 1999 do 15. 8. 1999;
2. objekt HFC omrežje in objekt glav-

ne sprejemne postaje: od 1. 8. 1999 do
15. 9. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., PE Nova Gorica, Ki-
dričeva 17, Nova Gorica, administrativna
služba, tel. 065/121-229.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 15. 3. 1999
do 17. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 20.000 SIT in se nakaže na ŽR št.
52000-849-98983. Pri dvigu razpisne do-
kumentacije je potrebno predložiti potrdilo
o plačilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: v roku od 31. 3. 1999
do 2. 4. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo pris-
peti na naslov: Telekom Slovenije, d.d., PE
Nova Gorica, Kidričeva 17.

Ponudbe morajo biti predane v enem
izvodu in v zapečatenem ovitku z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za izvedbo del (na-
vedba objekta)”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 2. 4. 1999 v sejni
sobi Telekoma Slovenije, d.d., Ulica Tol-
minskih puntarjev 4, sejna soba v II. nad-
stropju, s pričetkom ob 11. uri.

Na odpiranje so vljudno vabljeni vsi pred-
stavniki ponudnikov, ki morajo imeti s seboj
pisna pooblastila za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančno zavarovanje za resnost ponudbe je
bančna garancija v znesku 10% orientacij-
ske vrednosti vseh objektov, za katere kon-
kurira ponudnik.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo se izvede po opravljenem delu v ro-
ku, ki se določi v pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravna oblika ponudni-
ka, ki mu bo dodeljeno javno naročilo, je
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: v
skladu s 40. členom ZJN.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): vred-
nost ponudbe z eventualnim popustom brez
nepredvidenih in predvideno ocenjenih del.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: investitor si pridržuje pravico, da kori-
gira obseg del, glede na razpisno in projekt-
no dokumentacijo.

V primeru razveljavitve razpisnega po-
stopka investitor ne bo povrnil nobenih
stroškov.

17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.

Ob-1733
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Škofja Loka, Poljanska cesta
2, 4220 Škofja Loka, tel. 064/624-050,
064/624-190, faks 064/624-193.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Škofja Loka,
območja naselij Gosteče, Kovski vrh, Bu-
kov vrh, Strmice in Sv. Barbare.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

– obnova lokalne ceste LC 251070
Puštal–Sora, odsek skozi naselje Goste-
če KM 6+680 do KM 6+950 (spodnji
ustroj, odvodnjavanje, zgornji ustroj in
asfalterska dela) – ocena vrednosti del
18,7 mio SIT,

– obnova lokalne ceste LC 401150,
odsek Gosteški most–Gosteče KM
1+410 do KM 1+851 (spodnji ustroj, od-
vodnjavanje, zgornji ustroj in asfalterska
dela) – ocena vrednosti del 5,8 mio SIT,

– obnova lokalne ceste LC 401130
Visoko–Črni vrh v skupni dolžini 3672
m (spodnji ustroj, odvodnjavanje, zgor-
nji ustroj in asfalterska dela) – ocena
vrednosti del 55,7 mio SIT,

– obnova javne poti JP 901390 Viso-
ko–Kovšak–Kožuh v dolžini 1830 m
(spodnji ustroj, odvodnjavanje, zgornji
ustroj in asfalterska dela) – ocena vred-
nosti del 18 mio SIT,

– obnova javne poti JP 901382 Dol–
Mežnar v dolžini 500 m (spodnji ustroj,
odvodnjavanje, zgornji ustroj in asfalter-
ska dela) – ocena vrednosti del 6 mio SIT,

– obnova javne poti JP 901400 Do-
linc–Golar v dolžini 500 m (spodnji us-
troj, odvodnjavanje, zgornji ustroj in as-
falterska dela) – ocena vrednosti naročila
del 6 mio SIT,

– sanacija plazu “Strmica” na LC
183010 (kašte in obnova cestišča na
prizadetem obsegu plazu) – ocena vred-
nosti naročila 20 mio SIT,

– sanacija plazu “Lipnik” na JP
901960 (suha kamnita zložba, odvod-
njavanje in

– obnova cestišča na prizadetem ob-
segu plazu – ocena vrednosti naročila 9,3
mio SIT.

Ocenjena vrednost del skupaj: 139,5
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: ponudniki lahko kandidira-
jo za celotno javno naročilo ali po objektih
ločeno za gradbena dela in ločeno za asfal-
terska dela.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ni variant.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:

najkasneje v osmih dneh po podpisu po-
godbe (okvirni datum: 25. 4. 1999), čas
izvedbe: 110 delovnih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Škofja Loka, Oddelek za javne službe
in občinsko premoženje, Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka, Miha Bizjak.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 1. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman na žiro
račun naročnika, št. 51510-630-50129 ali
gotovina.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 6. 4. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Škofja Loka, Mestni
trg 15, 4220 Škofja Loka, ali osebno v spre-
jemno pisarno – vložišče: Občina Škofja
Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, soba 2, s
pripisom: “Ne odpiraj – javni razpis obnova
cest in sanacija plazov”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 1999 ob 12.15, Občina Škofja Loka,
Poljanska cesta 2, Škofja Loka, mala sejna
dovrana – soba št. 15/I.

10., 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:
po razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): naj-
ugodnejša cena ponudbe, plačilni pogoji in
reference ter po razpisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
Občina Škofja Loka

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Št. 404-08-2/99 Ob-1510
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, kont. ose-
ba Mateja Oblak, univ. dipl. inž. geod., tel.
061/171-14-04 in faks 061/131-80-06.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava dokumentaci-
je “Zasnova obrambnega sistema” v ok-
viru prostorskega plana Republike Slo-
venije, ki bo zajemala opredelitev ključ-
nih problemov in ciljev razvoja obram-
be, predlog relevantnih sestavin za
prostorski plan Slovenije, analizo izvaja-
nja obstoječega državnega plana, anali-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 14 / 12. 3. 1999 / Stran 1243

zo stanja in trendov v prostoru, analizo
možnosti razvoja obrambnega sistema
v prostoru in predlog za zasnovo v pro-
storu z utemeljitvijo. Ocenjena vrednost
naročila je 6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: celotno območje Re-
publike Slovenije.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba javnega naročila je ve-
zana na izvajalce in podjetja, ki so usposob-
ljeni in registrirani za izdelavo planskih in
prostorskih dokumentov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:

1. Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97),

2. Zakon o spremembah in dopolni-
tvah zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur.
l. RS, št. 91/98),

3. Pravilnik o postopkih za izvrševa-
nje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 91/98),

4. Zakon o obrambi (Ur. l.RS, št.
82/94 in 44/97),

5. navodilo o pripravi investicijske do-
kumentacije in spremljanje investicij (Ur. l.
RS, št. 16/97 in 20/97),

6. Odredba o obvezni vsebini razpi-
sne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS,
št. 33/97 in 63/97),

7. navodilo o vrstah finančnih zavaro-
vanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpol-
njevanje svojih obveznosti v postopkih jav-
nega naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe morajo v ponudbeni doku-
mentaciji navesti imena priimke ter strokov-
ne kvalifikacije tako lastnih kadrov kot tudi
kadrov svojih podizvajalcev, ki bodo odgo-
vorni za izvedbo javnega naročila.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
samo storitev v celotnem obsegu.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudniki lahko predložijo na
javni razpis samo eno ponudbo in v eni va-
rianti.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: izvajanje storitve se
prične takoj po podpisu pogodbe (predvi-
doma 10. 5. 1999) in dokonča najkasneje
do 15. 11. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MORS, Uprava za gradbene, stanovanjske
in splošne zadeve, Kardeljeva pl. 21, 1000
Ljubljana, kontaktna oseba je Mateja Oblak,
univ. inž. geod., tel. 061/171-14-04.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo dne 12. 3.
1999 v času od 9. do 13. ure v MORS,
Uprava za gradbene, stanovanjske in splo-
šne zadeve, Kardeljeva pl. 21, 1000 Ljub-
ljana pri Tatjani Fireder-Bučalič (soba 312
a/III).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo s potrdilom o vpla-
čilu 10.000 SIT na ŽR MORS:

50100-637-55216 (namen nakazila: “Raz-
pisna dokumentacija MORS/BO-G4/99”).

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je treba
predložiti najkasneje do 2. 4. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti na naslov: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za obrambo, sprejemna pisarna –
vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljub-
ljana, tel. 061/171-23-89, faks
061/131-81-64.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 4. 1999
ob 12. uri, na naslovu: MORS, Uprava za
gradbene, stanovanjske in splošne zadeve,
Kardeljeva ploščad 21, v sejni sobi št.
327/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik bo moral v ponudbi predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 10% vrednosti javnega naročila, ki mora
biti veljavna najmanj 60 dni od javnega od-
piranja ponudb, to je od 6. 4. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: izbrani izvajalec
bo dela obračunal za vsako fazo posebej,
tako da bo naročniku izstavil skladno s stop-
njo izdelave dokumentacije oziroma posa-
meznih faz. Naročnik bo 10% vrednosti po-
godbenih del zadržal do izpolnitve vseh ob-
veznosti izvajalca to je do konca uspešno
opravljene revizije dokumentacije s strani
naročnika.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: v kolikor ponudbo pred-
ložita dva ali več ponudnikov skupaj, morata
predložiti ponudbi overjen in podpisan spo-
razum o skupnem nastopanju in prevzemu
pogodbenih obveznosti.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za izdelavo
prostorske in planske dokumentacije, po-
sedovati mora odločbo ustreznega organa
da izpolnjuje z zakonom določene pogoje
za opravljanje dejavnosti za katero je regi-
striran in ni prenehal opravljati dejavnosti, v
kateri se izvaja javno naročilo. Ponudnik ne
sme biti plačilno nezmožen, v stečaju, likvi-
daciji, njegovo poslovanje ne sme biti pred-
met obravnave pred sodiščem ali sodne
preiskave, njegovo poslovanje pa s sodno
ali drugo odločbo ni ustavljeno. Vodstveni
delavci v preteklih treh letih od objave razpi-
sa ne smejo biti obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem ponudnika. Pro-
ti ponudniku ne sme biti izdana pravnomoč-
na sodna odločba, ki kaže na nestrokov-
nost iz dejavnosti v kateri se izvaja javno
naročilo. Ponudnik mora imeti v celoti po-
ravnane vse zapadle obveznosti do svojih
podizvajalcev. Ponudnik mora imeti mož-
nost izdelave dokumentacije v računalniški
tehniki, zbrani podatki pa bodo morali biti
vneseni v informacijski sistem v grafični in
atributni obliki z uporabo Arc-Info program-
skega orodja.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe od 2. 4. 1999
dalje.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so: po-
nujena cena pogodbenih del – 50%, ponu-
jeni rok izvedbe – 10%, boniteta ponudnika
– 5%, reference ponudnika pri izvajanju to-
vrstnih nalog – 15% in kadrovska usposob-
ljenost ponudnika z referencami – 20%.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki lahko dobijo dodatne informacije o JN
na naslovu: MORS, Uprava za civilno obram-
bo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
pri Mateji Oblak, univ. dipl. inž. geod., tel.
061/171-14-04 do 2. 4. 1999 vsak delov-
ni dan med 8. in 9. uro po predhodnem
telefonskem dogovoru.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: predhodna
objava namere o naročilu ni objavljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: prednodno ni bilo neuspelih javnih raz-
pisov.

Ministrstvo za obrambo

Št. 296/99 Ob-1512
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Lukovica, Lukovica 46, 1225
Lukovica, 061/735-119.

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: redno vzdrževanje jav-
ne razsvetljave; ocenjena vrednost naroči-
la: 16,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Lukovica.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih, odredba o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumenta-
cije, predpisi o varstvu pri delu.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vedbe so sestavni del razpisne dokumenta-
cije.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
ponudbo, ki je v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek 15. 4. 1999
in dokončanje storitve 15. 4. 2003.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Lukovica, Oddelek za komunalo, Lu-
kovica 46, 1225 Lukovica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno vplačati 5.000 SIT na ŽR
50120-630-810246.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: najkasneje do 8. 4.
1999 do 12. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Lukovica, Od-
delek za komunalo, Lukovica 46, 1225
Lukovica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 4. 1999, ob 13. uri v sejni sobi Občine
Lukovica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ponudbene
vrednosti.

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
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo 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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do odpiranja
ponudb 8. 4. 1999.

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

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije so na razpolago na Občini
Lukovica, Lukovica 46, Lukovica, pri Toma-
žu Cerarju, tel. 160-735-119, vsak delovni
dan med 8. in 12. uro.

19., 20.
Občina Lukovica

Št. 8/99 Ob-1511
1. Naročnik, poštni naslov, št. faksa: Ob-

čina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škof-
ljica, št. faksa: 667-872.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: redno vzdrževanje, var-
stvo in obnavljanje lokalnih cest in jav-
nih poti na območju občine Škofljica.
Ocenjena vrednost naročila: ca.
12,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: območje celotne obči-
ne Škofljica.

5. a)
b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97); zakon
o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97); pravil-
nik o vrstah vzdrževalnih del na javnih ce-
stah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
cest.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo samo za
del storitev: delo bo oddano samo v celoti.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 5. 1999,
dokončanje 15. 11. 2001. Z izbranim izva-
jalcem se bo sklepala pogodba letno, glede
na zagotovljena proračunska sredstva.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Škofljica, Šmarska c. 3, 1291 Škof-
ljica.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 15. do 25. 3.
1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom v navedenem roku, in
sicer proti podpisu in plačilu 3.000 SIT na
žiro račun Občine Škofljica št.
50106-630-810134.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 8. 4. 1999 do 11. ure. Ponud-
be, poslane po pošti morajo do navedene-
ga roka prispeti na naslov.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Škofljica, Šmarska
3, Škofljica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 4. 1999
ob 12. uri na naslovu: Občina Škofljica,
Šmarska 3, Škofljica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se:

a) bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT, z veljavnostjo do 15. 6.
1999;

b) bančna garancija za dobro izvedbo
posla v višini 10% ponudbene vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po določilih vzorč-
ne pogodbe iz razpisne dokumentacije.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 8. 4. 1999
po 11. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Škofljica, Šmarska 3, Škofljica; tel.
666-311, vsak dan od 8. do 11. ure do
2. 4. 1999.

Občina Škofljica

Št. 011-04-20/98 Ob-1543
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in zve-

ze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: LD+PGD, PZI: ureditve
regionalne ceste R1-225 odsek 1085
Črnivec-Radmirje, pododsek skozi Gor-
nji grad od km 11+450 do km 12.200.

Ocenjena vrednost 7,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Gornji grad.

5. (a), (b).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (po-
glavje 10).

6.
7. (a), (b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 5 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni (soba 416) oziroma z vir-
manom na račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 7. 4. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba 105/I. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj - LD+PGD, PZI: ureditev ceste
R1-225/1085 Gornji grad.“ - K.D. Na hrbt-
ni strani mora biti označen naslov pošilja-
telja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 7. 4. 1999
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije Ur.l. št. 5/96, 78/97, 87/97,
34/98 in 91/98 in na njegovi podlagi izda-
nih podzakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavju 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
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18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Karmen Deš-
man, dipl. inž.

Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, tel. 061/178-84-36.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-1544
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: idejni projekt krožne-
ga križišča glavne ceste G2-107 odsek
1274 Celje-Šentjur pri Celju z lokalno
cesto Celje-Teharje od km 2+600 do
km 2+900 križišče Teharje.

Ocenjena vrednost 6,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Teharje.
5. (a), (b).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (po-
glavje 10).

6.
7. (a), (b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 3 mesece po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni (soba 416) oziroma z vir-
manom na račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 7. 4. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; Vlo-
žišče, soba 105/I. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj - IP: krožnega križišča G2-107 od-
sek 1274 - križišče Teharje.“ - K. D.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 7. 4. 1999
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev

Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije: Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98 in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavju 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Karmen Deš-
man, dipl. inž. Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-84-36.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-1545
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: PZI modernizacije
RT-935 Frajham-kmetije MOM, IP mo-
dernizacije RT-935 kmetija MOM-Zarja.

Ocenjena vrednost 8,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Hoče - Areh.
5. (a), (b).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

6.
7. (a), (b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 120 dni po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni (soba 416) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 4. 1999 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste

d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; Vlo-
žišče, soba 105/I. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom “Ne od-
piraj - PZI modernizacije RT-935 Fraj-
ham-kmetije MOM, IP modernizacije
RT-935 kmetija MOM-Zarja.“ - D.L.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 4. 1999
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98 in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavju 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Draga Lavrič,
dipl. inž. Družba za državne ceste, d.o.o.,
Tržaška 19a, tel. 061/178-84-32. Rok v
katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu
javnega razpisa je 15 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-1546
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: idejni projekt rekon-
strukcije regionalne ceste R1-230 Vuč-
ja vas-Križevci in R 2-439 Križevci-Bra-
tonci.

Ocenjena vrednost 7,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Vučja vas-Križevci.
5. (a), (b).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
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polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (po-
glavje 10).

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 70 dni po sklenitvi po-
godbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni (soba 416) oziroma z vir-
manom na račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 4. 1999 do 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; Vlo-
žišče, soba 105/I. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj - IP: rek. regionalne ceste R1-230
Vučja vas-Križevci in R2-439 Križevci-Bra-
tonci.“ - D.L.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 4. 1999
ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98 in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavju 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Draga Lavrič,
dipl. inž. Družba za državne ceste, d.o.o.,

Tržaška 19a, tel. 061/178-84-32. Rok v
katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu
javnega razpisa je 15 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-1547
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje avtomat-
skih števcev prometa v letu 1999/2000
na 105 števnih mestih na glavnih in re-
gionalnih cestah v Republiki Sloveniji.

Ocenjena vrednost 18,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a), (b).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

6.
7. (a), (b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev po skleni-
tvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni (soba 416) oziroma z vir-
manom na račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 6. 4. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; Vlo-
žišče, soba 105/I. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom “Ne od-
piraj - Vzdrževanje avtomatskih števcev pro-
meta v letu 1999/2000 na 105 števnih me-
stih na glavnih in regionalnih cestah v
Republiki Sloveniji.“ - D.K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 4. 1999
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od razpisane vrednosti, ki
mora veljati vsaj 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike

Slovenije Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98 in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposo-bno-
sti priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji. (poglavju 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 od odpiranja
ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Dževad Kule-
nović, dipl. inž. Direkcija Republike Slove-
nije za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
tel. 061/178-80-58. Rok v katerem bodo
ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
je 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-1548
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in zve-

ze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: IP: ureditev G1-5/286
Arja vas – Celje, pododsek Magistrala
Zahod v Celju.

Ocenjena vrednost 9,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Celje.
5. (a), (b).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (po-
glavje 10).

6.
7. (a), (b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 4 mesece.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni (soba 416) oziroma z vir-
manom na račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 3. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj - Ponudba za
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IP: G1-5/286 Arja vas–Celje, pododsek
Magistrala Zahod v Celju.” - K.D.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 3. 1999
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98 in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (Poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Karmen Deš-
man, dipl. inž., Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-84-36.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-1549
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze - Di-
rekcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: PGD, PZI obvoznice
G2-103 odsek 1010 Solkan.

Ocenjena vrednost 50,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Solkan.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (po-
glavje 10).

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 240 dni.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, Ljubljana, soba št. 416/IV, kont. oseba
je Irena Skubic, tel. 178-8336, faks
178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
sno dokumnetacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni (soba 416) oziroma z vir-
manom na račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 6. 4. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za PGD, PZI obvoznice G2-103 odsek
1010 Solkan.” - L.W.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 4. 1999 ob 9. uri na naslovu:
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna
soba št. 220/II.

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 3% od razpisane vrednosti ki mora veljati
vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98 in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 90 dni od
odpiranja ponudb.

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

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne inforamcije posreduje Ladi Wohinz,
dipl. inž., Družba za državne ceste, d.o.o.,
Tržaška 19a, tel. 061/178-84-29.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Ob-1596
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 26, Ljubljana, telefaks
061/131-81-64.

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: požarno zavarovanje z
zavarovanjem za primer potresa in stro-
jelomno zavarovanje.

Ocenjena vrednost: ca. 52,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponuditi
obe vrsti zavarovanj na zahtevane zavaroval-
ne vsote, ki so razvidne iz razpisne doku-
mentacije.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1999–2000 (12 me-
secev).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Uprava za logisti-
ko, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont. ose-
ba Boštjan Purkat, tel. 171-25-86, soba št.
365, vsak delovni dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS BO 3/99), na račun št.
50100-637-55216.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 12. 4. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna - vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
BO 3/99 – požarno in strojelomno zavaro-
vanje”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 4. 1999 ob
9. uri na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardelejva pl. 24, Ljubljana, soba št.
150.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% predvidene pogodbene vred-
nosti, veljavna 120 dni od dneva odpiranja
ponudb,

– izjava banke, da bo dala bančno ga-
rancijo za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti, ki bo veljavna 13 me-
secev od dneva izdaje.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 12. 4. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): razvid-
no iz razpisne dokumentacije.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se dobijo na naslovu: Mini-
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strstvo za obrambo RS, Kardeljeva pl. 24,
kont. oseba Marko Škerbina, dipl. jur., tel.
061/171-2153.

19., 20.
Ministrstvo za obrambo

Ob-1614
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): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje storitev čišče-
nja poslovnih prostorov in fizičnega va-
rovanja v RTH, d.o.o., – področje Trbo-
velj.

Ocenjena vrednost naročila:
49,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Rudnik Trbovlje–Hrast-
nik, d.o.o. – področje Trbovelj.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih, odredba o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumenta-
cije, predpisi o varstvu pri delu.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vedbe so obvezni del razpisne dokumenta-
cije.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 36 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revo-
lucije 12, Trbovlje, tajništvo – Ladislava
Kramžar.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazilo na ŽR
RTH, d.o.o., Trbovlje, št.
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 12. 4. 1999, do
10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, tajništvo
– Ladislava Kramžar.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 4. 1999 ob 11.30, sejna soba upravne
zgradbe RTH, d.o.o., Trbovlje, Trg revoluci-
je 12.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: garancija prvovrstne banke v višini 10%
od ponudbene vrednosti za čas opcije po-
nudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: navedeno 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:

registracija dejavnosti, odločba o opravlja-
nju dejavnosti, odlična boniteta, reference.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 12. 4. 1999.

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

– cena – do 40 točk,
– plačilni pogoji – do 30 točk,
– ukrepanje ob nujnih primerih – do 10

točk,
– boniteta – do 10 točk,
– stalnost zaposlenih delavcev – 10

točk.
Način uporabe meril je določen v razpi-

sni dokumentaciji.
18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 22. 1. 1999 pod št.
410, objava o izidu pa dne 12. 3. 1999.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Ob-1615
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): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje storitev pra-
nja in šivanja delovnih oblačil v RTH,
d.o.o., – področje Trbovelj.

Ocenjena vrednost naročila: 8,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Rudnik Trbovlje–Hrast-
nik, d.o.o. – področje Trbovelj.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih, odredba o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumenta-
cije, predpisi o varstvu pri delu.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: naved-
be so obvezni del razpisne dokumentacije.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 36 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, tajništvo – Ladislava Kramžar.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazilo na ŽR
RTH, d.o.o., Trbovlje, št.
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 24. 3. 1999, do
10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, tajništvo
– Ladislava Kramžar.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 3. 1999 ob 11.30, sejna soba upravne
zgradbe RTH, d.o.o., Trbovlje, Trg revoluci-
je 12.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

garancija prvovrstne banke v višini 10% od
ponudbene vrednosti za čas opcije ponud-
be vnovčljiva na prvi poziv.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: navedeno 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:
registracija dejavnosti, odločba o opravljan-
ju dejavnosti, odlična boniteta, reference.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 24. 3. 1999.

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

– cena – do 40 točk,
– plačilni pogoji – do 30 točk,
– ukrepanje ob nujnih primerih – do 10

točk,
– boniteta – do 10 točk,
– stalnost zaposlenih delavcev – 10

točk.
Način uporabe meril je določen v razpi-

sni dokumentaciji.
18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 13. 2. 1999 pod št.
890, objava o izidu pa dne 12. 3. 1999.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 2.-571/99 Ob-1616
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska ul. 11, 1000 Ljubljana, tel.
061/29-12-908.

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: zamenjava usmernikov
v ENP Divača.

Ocenjena vrednost 14,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: ENP Divača, Divača.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: pravne osebe morajo navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja od-
govornega za izvedbo storitve.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ni posamičnih delov.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek del takoj po
podpisu pogodbe. Dokončanje del dva me-
seca po podpisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Slovenske železnice, d.d., Sekcija za
elektroenergetiko, Tivolska 41, 1000 Ljub-
ljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, plačljivo na ŽR
št. 50100-601-5014744, pri Novi LB, d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana.
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 1. 4. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d., Sek-
cija za elektroenergetiko, Tivolska 41, 1000
Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 1. 4. 1999 ob 10.
uri v prostorih Slovenske železnice, d.d., Sek-
cija za elektroenergetiko, Tivolska 41, 1000
Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija v višini 10% ocenjene vrednosti
javnega naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in plači-
la in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji financiranja so pred-
stavljeni v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni določeno.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: zah-
teve navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 1. 4. 1999 do
9.30.

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

cena: 20%,
rok izdelave: 20%,
reference ponudnika: 20%,
način zagotavljanja in dokazovanja kakovo-

sti: 20%,
skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji:

10%,
dodatne ugodnosti: 10%.
18. Druge informacije o naročilu: Mitja Žni-

darčič P., univ. dipl. inž. el., tel.
061/29-12-790, GSM 041/535-651 od 8.
do 15. ure.

19., 20.
Slovenske železnice

Ob-1617
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vr-
bina 12, 8270 Krško, faks 0608/21-006.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: avtobusni prevoz delavcev
Nuklearne elektrarne Krško na delo in z
dela.

Ocenjena vrednost naročila: 45,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Krško.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naroči-

la te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
določbami rezervirana za specifičen poklic:
da, po razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: po razpisni
dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: po razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: po razpisni dokumentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: po razpisni dokumen-
taciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek: predvideno 1. 5.
1999, zaključek: 3 leta po začetku.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo: Nuklear-
na elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, nabava – domača nabava, soba 228.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 2. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: razpisna dokumentacija je brez-
plačna.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 4. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško (soba 235 –
pošta).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 4. 1999 ob 11. uri v Nuklearni elektrarni
Krško (soba 223).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe,
če so v tem postopku zahtevana: garancija za
resnost ponudbe v znesku 5% vrednosti ponud-
be z veljavnostjo do 15. 5. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: ni zahtev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahtev.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 6. 4. 1999 po 13.
uri.

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

– cena in plačilni pogoji: 40%,
– kvaliteta avtobusov, razpoložljivost, za-

menljivost: 35%,
– reference ponudnika: 15%,
– finančna moč podjetja: 10%.
18. Druge informacije o naročilu:
– za splošni del pri Jani Longo, tel.

0608/242-176, faks 0608/21-528,
– za komercialni del pri Miroslav Bračun,

tel. 0608/242-181, faks 0608/21-006.
19., 20.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-1628
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP – Geodetska uprava Republike Sloveni-

je, Zemljemerska ulica 12, telefon 061/17-84-800, faks 061/17-84-834.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez

omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena  vrednost naročila: naročilo obsega servisno vzdrže-

vanje in popravila službenih vozil po posameznih območjih (Glavni urad Ljubljana in
dvanajst Območnih geodetskih uprav) in posameznih znamkah vozil:

3.1.  Glavni urad Renault 200.000 SIT,
3.2.  Glavni urad Škoda 150.000 SIT,
3.3.  Glavni urad Opel 250.000 SIT,
3.4.  Glavni urad Nissan 200.000 SIT,
3.5.  OGU Celje Renault 300.000 SIT,
3.6.  OGU Celje Škoda 250.000 SIT,
3.7.  OGU Celje Lada 150.000 SIT,
3.8.  OGU Celje Fiat 150.000 SIT,
3.9.  OGU Koper Renault 350.000 SIT,
3.10.  OGU Koper Lada 200.000 SIT,
3.11.  OGU Kranj Renault 350.000 SIT,
3.12.  OGU Kranj Škoda 350.000 SIT,
3.13.  OGU Kranj Fiat 100.000 SIT,
3.14.  OGU Ljubljana Renault 50.000 SIT,
3.15.  OGU Ljubljana Škoda 100.000 SIT,
3.16.  OGU Ljubljana Lada 300.000 SIT,
3.17.  OGU Ljubljana Fiat 100.000 SIT,
3.18.  OGU Ljubljana Zastava 300.000 SIT,
3.19.  OGU Ljubljana Daewoo 100.000 SIT,
3.20.  OGU Ljubljana Subaru 150.000 SIT,
3.21.  OGU Ljubljana Nissan 200.000 SIT,
3.22.  OGU Maribor Renault 200.000 SIT,
3.23.  OGU Maribor Lada 150.000 SIT,
3.24.  OGU Maribor Hyundai 100.000 SIT,
3.25.  OGU Murska Sobota  Renault 300.000 SIT,
3.26.  OGU Murska Sobota  Škoda 350.000 SIT,
3.27.  OGU Nova Gorica  Renault 500.000 SIT,
3.28.  OGU Nova Gorica  Lada 350.000 SIT,
3.29.  OGU Nova Gorica  Wartburg  100.000 SIT,
3.30.  OGU Novo mesto  Renault 250.000 SIT,
3.31.  OGU Novo mesto  Lada 100.000 SIT,
3.32.  OGU Ptuj Zastava 250.000 SIT,
3.33.  OGU Sevnica Lada 150.000 SIT,
3.34.  OGU Sevnica Opel 100.000 SIT,
3.35.  OGU Slovenj Gradec  Renault 200.000 SIT,
3.36.  OGU Slovenj Gradec  Škoda 200.000 SIT,
3.37.  OGU Slovenj Gradec  Lada 400.000 SIT,
3.38.  OGU Slovenj Gradec  Nissan 250.000 SIT,
3.39.  OGU Velenje Renault 150.000 SIT,
3.40.  OGU Velenje Škoda 100.000 SIT,
3.41.  OGU Velenje Lada 200.000 SIT,
3.42.  OGU Velenje Zastava 100.000 SIT.
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4. Kraj izvedbe: Glavni urad Geodetske
uprave Republike Slovenije v Ljubljani, Zem-
ljemerska ulica 12, ter vse spodaj naštete
Območne geodetske uprave:

– Celje, Ulica XIV.divizije 12,
– Koper, Cankarjeva ulica 1,
– Kranj, Slovenski trg 1,
– Ljubljana, Cankarjeva cesta 1/III,
– Maribor, Ulica heroja Tomšiča 2,
– Murska Sobota, Slomškova ulica 19,
– Nova Gorica, Kidričeva ulica 14,
– Novo mesto, Rozmanova ulica 38,
– Ptuj, Krempljeva ulica 2,
– Sevnica, Glavni trg 19a,
– Slovenj Gradec, Francetova cesta 7,
– Velenje, Prešernova cesta 1.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: brez omejitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: jih ni.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: kot je dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko potegujejo
za vse dele storitev opisanih v točkah od
3.1. do 3.42. skupaj ali za vsako posamez-
no storitev opisano v točkah od 3.1. do 3.42.
posebej ali pa za več storitev opisanih v toč-
kah od 3.1. do 3.42. skupaj.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: izvedba posamezne naloge poteka
po zahtevah naročnika, opredeljenih v razpi-
sni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja posa-
mezne naloge je opredeljen z uveljavitvijo
posamezne pogodbe, dokončanje pa je do-
ločeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za okolje in prostor, Geodetska upra-
va Republike Slovenije, Glavni urad, Ljublja-
na, Zemljemerska ulica 12, kontaktna ose-
ba: Nives Jurcan, soba P3,
tel. 061/178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 18. 3. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT, na ŽR št.
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 3. 1999, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je, Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska uli-
ca 12, kontaktna oseba: Nives Jurcan, so-
ba P3.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 3. 1999 ob 8. uri; Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana, Zem-
ljemerska ulica 12, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% vrednosti ponudbe, veljavne do 31. 5.
1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila

v drugih dokumentih: vse naloge od 3.1. do
3.42. financira 100% naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 24. 3. 1999 po
12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): navede-
na v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kontakt-
na oseba iz 9.točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavlje-
na namera o naročilu.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo: Ur.l. RS, št. 1, dne 19. 2. 1999,
Ob-1069.

Geodetska uprava RS

Št. 90315-6/1999-2 Ob-1657
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Sloveni-
je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana;
faks: 061-178-48-34.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: Naročilo obsega naslednje na-
loge, in sicer:

3.1. izdelava DKN - območje 99-6:
8,600.000 SIT

3.2. izdelava DKN - območje 99-7:
8,700.000 SIT

3.3. izdelava DKN - območje 99-8:
8,100.000 SIT

3.4. izdelava DKN - območje 99-9:
7,700.000 SIT

3.5. izdelava DKN - območje 99-10:
8,200.000 SIT

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: naročilo obsega naloge, ki jih lahko
opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
niki morajo navesti imena in strokovne kvali-
fikacije osebja, ki je odgovorno za izvedbo
naloge kot je določeno v razpisni dokumen-
taciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: deli stroritve oziroma naloge so
že opredeljeni v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: izvedba posamezne naloge poteka
po zahtevah naročnika, opredeljenih v razpi-
sni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanje posa-
mezne naloge je opredeljen z uveljevitvijo

posamezne pogodbe, dokončanje pa je do-
ločeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P3, tel.
061-178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 9. 4. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo: cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
4.000 SIT - ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 4. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P3.

11. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb: 12. 4. 1999 ob 10.30 uri; Geodet-
ska uprava Republike Slovenije, Zemljemer-
ska ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v
pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od okvirne vrednosti posamezne naloge –
veljavnost do 31. 5. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: vse naloge financira
naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik lahko ima podizva-
jalce, njihovo pravno razmerje določa razpi-
sna dokumentacija.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 12. 4. 1999 do
9. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so dolo-
čena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kontakt-
na oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila ob-
javljena – 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo: to je prva objava.

Geodetska uprava RS

Št. 90105-1/1999-1 Ob-1658
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor - Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, faks: 178-48-45.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: predmet razpisa je vzpostavi-
tev centralne baze geodetskih točk.

Orientacijska vrednost naročila glede na
predvidene potrebe v letu 1999: 6,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.
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6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od podpisa pogodbe
do 30. 11. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, po predhodni
najavi pri Nives Jurcan po telefonu št.
178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 19. 3. 1999 do 14.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 2.500
SIT na ŽR 50100-630-10014 (MOP).

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 3. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 3. 1999 ob 9. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ponudbene vred-
nosti z veljavnostjo do 30. 5. 1999.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: 24. 3. 1999.
17.
18. Druge informacije o naročilu: Območ-

na geodetska uprava Maribor, Ulica Heroja
Tomšiča 2, Maribor, kontaktna oseba Cveto
Pečar, telefon št. 062/227-356.

19., 20.
Geodetska uprava RS

Št. 90415-2/1999-1 Ob-1659
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Sloveni-
je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana;
faks: 061-178-49-09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: naročilo obsega naslednje na-
loge in sicer:

3.1. Izdelava DOF 5 – območje 1,
4.200.000 SIT,

3.2. Izdelava DOF 5 – območje 2,
4.200.000 SIT,

3.3. Izdelava DOF 5 – območje 3,
7.000.000 SIT,

3.4. Izdelava DOF 5 – območje 4,
8.400.000 SIT,

3.5. Izdelava DOF 5 – območje 5,
7.000.000 SIT,

3.6. Izdelava DOF 5 – območje 6,
8.400.000 SIT,

3.7. Izdelava DOF 5 – območje 7,
3.500.000 SIT,

3.8. Izdelava DOF 5 – območje 8,
6.300.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: naročilo obsega naloge, ki jih lahko
opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
geodetski službi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
niki morajo navesti imena in strokovne kvali-
fikacije osebja, ki je odgovorno za izvedbo
naloge kot je določeno v razpisni dokumen-
taciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: deli oziroma naloge so že opre-
deljene v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: izvedba posamezne naloge poteka
po zahtevah naročnika, opredeljenih v razpi-
sni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanje posa-
mezne naloge je opredeljen z uveljavitvijo
posamezne pogodbe, dokončanje pa je do-
ločeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P03. tel.
061-178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 9. 4. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo; cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
2.500 SIT - ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 4. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P03.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
13. 4. 1999 ob 11. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od okvirne vrednosti posamezne naloge- ve-
ljavnost do 14. 7. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naloge financira v prib-
ližnem razmerju: naročnik 80%, sofinancerji
20%.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik lahko ima podizva-
jalce vendar mora več kot 50% dela opraviti
sam, njihovo pravno razmerje določa razpi-
sna dokumentacija.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 13. 4. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so dolo-
čena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kontakt-
na oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila ob-
javljena - 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo: to je prva objava.

Geodetska uprava RS

Št. 8173/1999/451 Ob-1661
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila:

a) izdelava prostorske dokumentacije
– lokacijskega načrta za DV 2 × 400 kV
Beričevo–Krško, ocenjena vrednost 60 mio
SIT in

b) izdelava poročila o vplivih na okolje
za DV 2 × 400 kV Beričevo–Krško, oce-
njena vrednost 20 mio SIT.

4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: izvedba naročila je vezana na zakone,
predpise, odločbe in zahteva usposobljenost
izvajalca v ta namen.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko ponudi iz-
vedbo le izdelave prostorske dokumentaci-
je – lokacijskega načrta ali le izvedbo izde-
lave poročila o vplivih na okolje ali za oboje
hkrati.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevana bo le ce-
lovita ponudba.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 5. 1999 do
31. 10. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago pri na-
ročniku med 10. in 12. uro, v tajništvu Sek-
torja za investicije, II. nadstropje, Andreja Mi-
hevc, tel. 061/174-24-33, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 2. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z vključenim pro-
metnim davkom, virmansko nakazilo na žiro
račun št. 50106-601-90093.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 4. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: pri naročniku, vložišče, soba
3 C 5, prevzemnik Katarina Lipovec, tel.
061/174-25-11, faks 061/174-25-02, Haj-
drihova 2, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 4. 1999 ob 10. uri, pri naročniku, sejna
soba B/IV. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:

a) 3 mio SIT, bančna garancija za resnost
ponudbe za izdelavo prostorske dokumenta-
cije – lokacijskega načrta, trajanje veljavnosti
45 dni,

b) 1 mio SIT, bančna garancija za resnost
ponudbe za izdelavo poročila o vplivih na
okolje, trajanje veljavnosti 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: avansa ni, naročnik bo



Stran 1252 / Št. 14 / 12. 3. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

plačeval storitev skladno s potrjeno stopnjo
gotovosti.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo z izbranim po-
nudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni do-
kumentaciji mora biti priložen spisek podi-
zvajalcev in navedena pravna oblika odnosa
med njimi.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 13. 6. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena 40%, zagotavljanje kvalitete 10%,
reference ponudnika 20%, plačilni pogoji 5%,
lastni strokovni kader 17%, zunanji strokovni
kader 5%, ISO standard 3%. Merila so po-
drobno prikazana v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kontakt-
na oseba naročnika, za dodatne informacije
je Aleš Kregar, tel. 061/174-25-70, faks
061/174-24-32.

19., 20.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 110-1/99 Ob-1666
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divi-
zije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana; Eins-
pielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: uporaba površin ob avtoce-
stah za opravljanje sezonske ali celolet-
ne gostinske ponudbe na počivališčih.

Ocenjena vrednost povračila za leto 1999
je ocenjena na najmanj 55.280 SIT/meseč-
no za vsako od razpisanih lokacij, oziroma
497.520 SIT/mesečno za vse razpisane lo-
kacije.

4. Kraj izvedbe: počivališča:
Lipce – desno in levo,
Povodje – desno in levo,
Zima – desno in levo,
Studenec – desno in levo,
Divača – desno.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: v okviru ene lokacije ne.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: uporaba površin se od-
daja za 3 leta.

9. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178-84-39, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 13. 4. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 13. 4. 1999 do 8.30.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Uporabo površine ob avtocesti za opravljanje
sezonske ali celoletne gostinske ponudbe in
drugih dejavnosti in storitev na počivališčih”
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 13. 4. 1999 ob 9.
uri na naslovu: Direkcija Republike Slovenije
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba
št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 50.000 SIT za vsako ponujeno
lokacijo in veljavnostjo 91 dni od datuma
odpiranja ponudb.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-

pina ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nasto-
panje (joint venture) z opredelitvijo in poobla-
stilom vodilnega partnerja.

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in

način uporabe meril: najvišja ponudbena ce-
na in druga merila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Irena Jančič
Osterc, dipl. ek. – DARS d.d., Ljubljana,
Einspielerjeva 6, tel. 13-222-41, faks
13-24-238.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 90105-2/1999-1 Ob-1686
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor - Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, faks 178-48-45.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet razpisa so sto-
ritve pri razvoju temeljnih geodetskih
mrež.

Orientacijska vrednost naročila glede na
predvidene potrebe v letu 1999:
15,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: za obdobje enega leta
od podpisa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, po predhodni
najavi pri Nives Jurcan po tel. 178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 2. 4. 1999 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT na ŽR
50100-630-10014 (MOP)

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 4. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 4. 1999 ob 10. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ponudbene vred-
nosti z veljavnostjo do 30. 6. 1999.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: 6. 4. 1999 do
14. ure.

17.
18. Druge informacije o naročilu: Geo-

detska uprava Republike Slovenije, Zem-
ljemerska 12, Ljubljana, kont. oseba Dušan
Miškovič, tel. 178-48-60.

19., 20.
Geodetska uprava RS

Št. 90105-3/1999-1 Ob-1685
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor – Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, faks: 178-48-45.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavi-
telja.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: predmet razpisa je dobava
GPS opreme.

Orientacijska vrednost naročila glede na
predvidene potrebe v letu 1999:
20,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: za obdobje enega leta
od podpisa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, po predhodni
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najavi pri Nives Jurcan po telefonu št.
178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 4. 1999 do
15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT na ŽR
50100-630-10014 (MOP).

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 4. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljub-
ljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 4. 1999 ob 10. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ponudbene vred-
nosti z veljavnostjo do 30. 6. 1999.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: 13. 4. 1999 do
14. ure.

17.
18. Druge informacije o naročilu: Geo-

detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, kontaktna oseba
Dušan Mišković, telefon št. 178-48-60.

19., 20.
Geodetska uprava RS

Št. 90425-7/1999-1 Ob-1695
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Sloveni-
je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana;
faks: 061/178-49-09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: naročilo obsega naslednje na-
loge, in sicer:

3.1 zajem zemljepisnih imen iz temelj-
nih topografskih načrtov v merilu 1:5.000

3.2 dodatni zajem zemljepisnih imen
iz topografske karte v merilu 1:50.000,

3.3 zajem zemljepisnih imen iz pre-
gledne karte v merilu 1:250.000.

Predvidena vrednost naročila je
13,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: brez omejitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
geodetski službi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki
morajo navesti imena in strokovne kvalifikaci-
je osebja, ki je odgovorno za izvedbo naloge
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: delov storitev ni.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: izvedba posamezne naloge poteka
po zahtevah naročnika, opredeljenih v razpi-
sni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanje posa-
mezne naloge je opredeljen z uveljavitvijo

posamezne pogodbe, dokončanje pa je do-
ločeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P03. tel. 061/
178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 3. 1999 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo; cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
2.500 SIT – ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 4. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P03.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 4. 1999 ob 10. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do
30. 5. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naloge 3.1, 3.2 in 3.3
v celoti financira naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik ima lahko podizva-
jalce. Njihovo pravno razmerje določa razpi-
sna dokumentacija.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne more-
jo odstopiti od ponudbe: 1. 4. 1999 po 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so dolo-
čena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kontakt-
na oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila ob-
javljena – 1. objava.

20.
Geodetska uprava RS

Št. 90425-6/1999-1 Ob-1696
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Sloveni-
je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
faks 061/178-49-09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: naročilo obsega naslednje na-
loge, in sicer:

3.1. Vzdrževanje programske opreme
in podatkov Registra zemljepisnih imen,

3.2. Razrez sloja zajetih zemljepisnih
imen iz listov TTN 10 na liste TTN 5.

Predvidena vrednost naročila je
6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-

nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: brez omejitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
geodetski službi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki
morajo navesti imena in strokovne kvalifikaci-
je osebja, ki je odgovorno za izvedbo naloge
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: delov storitev ni.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: izvedba posamezne naloge poteka
po zahtevah naročnika, opredeljenih v razpi-
sni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanje posa-
mezne naloge je opredeljen z uveljavitvijo
posamezne pogodbe, dokončanje pa je do-
ločeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, Kontaktna
oseba Nives Jurcan, soba P03. tel. 061/
178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpi-
sno dokumentacijo: 26. 3. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo; cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
2.500 SIT - ŽR 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 4. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P03.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
1. 4. 1999 ob 11. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do
30. 5. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: Nalogi 3.1 in 3.2 v
celoti financira naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik ima lahko podizva-
jalce. Njihovo pravno razmerje določa razpi-
sna dokumentacija.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne more-
jo odstopiti od ponudbe : 1. 4. 1999 po 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so dolo-
čena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kontakt-
na oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila ob-
javljena - 1. objava.

20.
Geodetska uprava RS
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Zbiranje ponudb

Št. 167/99 Ob-1537
1. Naročnik: Občina Štore.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: zbiranje ponudb.
3. Kraj izvedbe: Štore.
4. Predmet razpisa: dobava in monta-

ža opreme OŠ Štore.
5. Dela se bodo izvajala s predvidenim

začetkom 10. 7. 1999 in končana 10. 8.
1999.

6. Dokumentacija je na vpogled v tajniš-
tvu Občine Štore. Za dvig razpisne doku-
mentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu 15.000 SIT na ŽR
50700-630-10110, pri APP Celje.

7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbo v
zaprti kuverti na naslov: Občina Štore, Ce-
sta XIV. divizije 15, Štore, z oznako “Ne
odpiraj – ponudba: dobava in montaža opre-
me v OŠ Štore”.

Rok za oddajo ponudbe je 15. 4. 1999
do 12. ure, ne glede na vrsto prinosa.

8. Odpiranje ponudb bo 16. 4. 1999 ob
10. uri, v mali sejni sobi Občine Štore, Ce-
sta XIV. divizije 15, Štore.

9. Vrednost del je ocenjena na
20,000.000 SIT.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena, fiksnost cen do kon-
ca montaže,

– plačilni pogoji, možnost kreditiranja,
– reference,
– rok izvedbe,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo ponudbenih del,
– garancijski rok,
– kompleksnost ponudbe in
– druge ugodnosti.
11. Stroške priprave ponudbe nosijo po-

nudniki sami.
12. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa

– izbiri najugodnejšega ponudnika obveš-
čeni v roku 15 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Štore

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. 044/98 Ob-1522
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 15. 2. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): ekonomska cena in plačilni pogo-
ji, tehnična ustreznost, garancija, reference
in druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

za I. blagovno skupino: Sony, Anglija,
za II. blagovno skupino: Fujinon, Nem-

čija,
za III. blagovno skupino: Pro Motions,

Ljubljana,
za IV. blagovno skupino: Sony, Anglija.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– I. blagovna skupina: 4 kompleti ka-

mernih verig s priborom,
– II. blagovna skupina: 4 kompleti ob-

jektivov s servo komandami,
– III. blagovna skupina: 4 kompleti sta-

tivov,
– IV. blagovna skupina: 3 kosi merilnih

monitorjev in 1 kos magnetoskop.
7. Pogodbena vrednost:
I. blagovna skupina: 24,886.518,68

SIT,
II. blagovna skupina: 9,685.904,28 SIT,
III. blagovna skupina: 4,764.736,80 SIT,
IV. blagovna skupina: 7,280.953,87

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:

za I. blagovno skupino: 4,
za II. blagovno skupino: 6,
za III. blagovno skupino: 6,
za IV. blagovno skupino: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

I. blagovna skupina: 49,337.640 SIT,
24,470.785 SIT,

II. blagovna skupina: 15,439.246,25
SIT, 9,685.904,28 SIT,

III. blagovna skupina: 6,237.000 SIT,
4,764.736,80 SIT,

IV. blagovna skupina: 8,750.562 SIT,
7,280.953,87 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 87-90 z dne 28. 12. 1998.

RTV Slovenija

Št. 14/99 Ob-1651

1. Naročnik, poštni naslov: Dom starej-
ših občanov Ljubljana Moste-Polje, Ob so-
točju 9, 1110 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 19. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja končna cena,
– kvaliteta blaga,
– ostala merila, ki so bila navedena v

razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
Skupina A: meso, mesni izdelki in jajca:
– Mesarija Javornik, Javornik Andrej,

s.p., Adamičeva 20, Grosuplje,

– Mesarija “Lajči”, Mira Cigut, s.p., Žab-
nica 12, 1357 Notranje Gorice,

– MIR, d.d., Lackova 22, 9230 Gornja
Radgona,

– MIP, d.d., Panovška 1, 5000 Nova
Gorica,

– Pomurka trženje, d.o.o., Parmova 45,
1000 Ljubljana,

– Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj,

– A5: jajca: Repar Marko, Kamnik pod
Krimom 13, 1352 Preserje,

Skupina B: mlevski izdelki:
– Žito, d.o.o., Šmartinska 154, 1000

Ljubljana,
– Dolenjske pekarne, Ločna 2, 8000

Novo mesto,
Skupina C: sadje in zelenjava:
– Citrus, d.o.o., Dolenjska c. 244, 1000

Ljubljana,
– Agro Mrkac, Cesta v Šmartno 29,

1000 Ljubljana,
– Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000

Ljubljana,
Skupina D: pijače:
– Fructal, d.d., Tovarniška 7, 5270 Aj-

dovščina,
– Mercator, d.d., Dunajska 10, 1000

Ljubljana,
Skupina E: mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva

63, 1000 Ljubljana,
– Mariborske mlekarne, Osojnikova 5,

2000 Maribor,
Skupina F: ribe in ribji izdelki:
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova

55, 1000 Ljubljana,
– Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000

Ljubljana,
Skupina G: olja:
– Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000

Ljubljana,
Skupina H: kava prava:
– Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000

Ljubljana,
Skupina I: drugo prehrambeno blago:
– Čebelarstvo Božnar, Polhov Gradec

72, 1355 Polhov Gradec,
– Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000

Ljubljana,
– Kolinska, d.d., Šmartinska c. 30,

1000 Ljubljana,
– Podravka, d.o.o., Tivolska 50, 1000

Ljubljana.
Čas priznanja sposobnosti 12 mesecev

od 1. marca 1999 do 1. marca 2000.
6. (a) Kraj dobave: Dom starejših obča-

nov Ljubljana Moste-Polje, Ob sotočju 9,
1110 Ljubljana.

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

– meso in jajca: 14,708.562 SIT,
– mlevski izdelki: 6,198.271,65 SIT,
– sadje in zelenjava: 6,303.787 SIT,
– pijače: 4,153.808,90 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 8,285.042

SIT,
– ribe in ribji izdelki: 421.105 SIT,
– olja: 742.618 SIT,
– kava prava: 583.737 SIT,
– drugo prehrambeno blago:

4,234.376 SIT.
7. Pogodbena vrednost: 45,631.307,55

SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 33.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: razpis
za predhodno ugotavljanje sposobnosti je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 84 z
dne 11. 12. 1998; Ob-8778.

Dom starejših občanov
Ljubljana Moste-Polje

Št. 26/99 Ob-1652
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, tehnične karakteristike, re-
ference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Medicop, Murska Sobota.

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

trebno dobaviti: urgentno vozilo v skladu
s standardom 75080 in dodatno medi-
cinsko opremo, 1 kos.

7. Pogodbena vrednost: 21,200.505,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,843.776 SIT, 19,680.100 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 1 z dne 9. 1. 1999; Ob-36.

Zdravstveni dom Velenje, p.o.

Ob-1653
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad občine Celje, Trg celjskih knezov 8,
3000 Celje, tel. 063/481-511, faks
063/481-512.

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

3. Datum izbire: 29. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila vsa merila,
objavljena v razpisni dokumentaciji (cena in
plačilni pogoji, stanje stanovanja, ustreznost
potrebam naročnika glede površine, števila
prostorov in starosti stanovanja, lokacija in
lega, ostale ugodnosti).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Žohar Dragan, Košnica pri
Celju 51/J, Celje, Krevh Ivanka in Gvidon,
Milčinskega 14, Celje, Salobir Bojan, Do-
brova 57, Celje, Media Publikum, d.o.o.,
Zasavska 54/a, Ljubljana.

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

trebno dobaviti:
– Žohar Dragan: 2 sobno stanovanje

v izmeri 53 m2, Trubarjeva 34, Celje,
– Krevh Ivanka in Gvidon: 2,5 sobno

stanovanje v izmeri 71,89 m2, Milčin-
skega 14, Celje,

– Salobir Bojan: 2,5 sobno stanova-
nje v izmeri 71,48 m2, Pohorska 4, Ce-
lje,

– Media Publikum, d.o.o., 2 sobno
stanovanje v izmeri 58,76 m2, Podja-
vorškova 7, Celje.

7. Pogodbena vrednost:
23,402.084,40 SIT (skupna).

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 106,268,90 SIT/m2, 94,604 SIT/m2.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ena
ponudba ni ustrezala razpisnim pogojem.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 86 z dne 18. 12. 1998;
Ob-8976.

Stanovanjski sklad občine Celje

Ob-1654
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 28. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna cena ob ustrezni
kvaliteti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Piramida, d.o.o., Zagorje, za sku-
pini A in B,

2. Mladinska knjiga Trgovina, Papirni-
ca in birotehnika Slovenj Gradec – za sku-
pini A in B,

3. DZS Trgovina, PC Maribor – za
skupini A in B,

4. Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Ljubljana – za skupini A in B,

5. Contal, d.o.o., Slovenj Gradec, za
skupini A in B.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, Gosposvetska 3, 2380
Slovenj Gradec.

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

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81-82 z dne 4. 12. 1998;
Ob-8570.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Ob-1655
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 28. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna cena ob ustrezni
kvaliteti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Kolinska, d.d., Ljubljana – za sku-
pino H,

2. Kmetija Lah, Zg. Polskava – za sku-
pino E,

3. KZ Laško, z.o.o., Laško – za sku-
pino E in podskupino F/c,

4. Mariborska mlekarna, d.d., Mari-
bor – za skupini A in G ter podskupino F/b,

5. Pekarna Zorman, s.p., Slovenj Gra-
dec – za skupino C,

6. Cvetko Milan, Velika Nedelja – za
podskupino B/b,

7. Oskrba, d.d., Dravograd – za sku-
pini D in H,

8. Perutnina Ptuj, d.d., Ptuj – za pod-
skupino F/d,

9. Celjske mesnine Celje – za pod-
skupine F/a, F/b, F/c in F/d,

10. Mesarija Strašek, Slovenske Ko-
njice – za podskupini F/a in F/c,

11. Pivka, d.d., Košana – za podsku-
pini F/c in F/d ter skupino E,

12. Kruh – pecivo, Maribor – za sku-
pino C,

13. Koroške pekarne, d.d., Dravo-
grad – za skupino C,

14. ERA, d.d., TE Živila Velenje – za
skupine B, C, D, E in H,

15. ŽITO, Pekarstvo in testeninarstvo,
d.o.o., Ljubljana – za skupini C in D,

16. Jata reja, d.d., Ljubljana Polje –
za skupino E,

17. Trgovina Aroma, Mežica – za pod-
skupini B/a in B/b,

18. Klasje MPP, d.d., Celje – za sku-
pini C in D,

19. Košaki TMI, d.d., Maribor – za
podskupine F/a, F/c in F/d,

20. Mesarija Lečnik Ravne na Koroš-
kem – za podskupini F/a in F/c,

21. Ledina, z.b.o., Slovenj Gradec –
za podskupini F/a in F/c in F/d,

22. Družina Cvahte, Loče pri Poljča-
nah – za podskupino B/a,

23. Anton Hrustel, Žalec – za pod-
skupino B/a,

24. Pekarna Hlebček, Dravograd – za
skupino C,

25. Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrov-
če – za skupini A in G ter podskupino F/b,

26. Ribarnica – Pavel Popič, Slovenj
Gradec – za skupino G in podskupino F/b,

27. ESA, d.o.o., Žalec – za sku-
pino A,

28. Povrtnina, d.d., Maribor – za pod-
skupini B/a in B/b,

29. Sadjarstvo in vinogradništvo KUK
Slovenske Konjice – za podskupino B/a.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, Gosposvetska 3, 2380
Slovenj Gradec.

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

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 34.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81-82 z dne 4. 12. 1998;
Ob-8568.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
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Ob-1656
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 28. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna cena ob ustrezni
kvaliteti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Biotop, d.o.o., Ravne na Koroš-
kem – za skupino D,

2. E.L.F. Branko Lampret, s.p.,
Šmartno – za skupine A, B, C in D,

3. Diversey Lever, d.o.o., Maribor –
za skupino B,

4. Ivec, d.o.o., Maribor – za skupini
B in C,

5. Oskrba, d.d., Dravograd – za sku-
pine A, B in C,

6. Henkel Ecolab, d.o.o., Maribor –
za skupini A in B,

7. Vafra Comerce, d.o.o., Griže, za
skupine A, B, C in D,

8. Petrol, d.d., Ljubljana – za skupine
A, B, C in D,

9. Europap, d.d., Ljubljana, za skupi-
no C,

10. Dentacom, d.o.o., Velenje – za
skupini B in C,

11. Založba obzorja, d.d., Maribor –
za skupini C in D,

12. ERA, d.d., TE Živila, Velenje – za
skupino C,

13. Paloma, d.o.o., Sladki vrh – za
skupino C,

14. Mavrica, d.d., Ljubljana – za sku-
pini A in B,

15. Ledina, z.b.o., Slovenj Gradec –
za skupini C in D.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, Gosposvetska 3, 2380
Slovenj Gradec.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pralna in čistilna sreds-
tva.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 16.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81-82 z dne 4. 12. 1998;
Ob-8569.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 8174/1999/430 Ob-1703
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 1. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– zagotavljanje kvalitete,
– skupna ponudbena cena ob upošteva-

nju fiksnih cen v pogodbenem roku,

– reference ponudnika na daljnovodih
pod 110 kV,

– reference ponudnika na daljnovodih
110, 220 in 400 kV,

– rok plačila,
– lastni strokovni kader,
– zunanji strokovni kader,
– ISO standard.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: IBE, d.d., Svetovanje, pro-
jektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, 1000
Ljubljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga (storitev), ki ga

je potrebno dobaviti: izdelava dokumen-
tacije za objekt DV 400 kV Maribor–Krš-
ko, OPGW, kabelski sistem in terminal-
ska TK oprema.

7. Pogodbena vrednost: 29,988.164
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,311.000 SIT, 29,988.164 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 7 z dne 5. 2. 1999; Ob-830.

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

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-1520
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
8000 Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 19. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena, druga merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra Elektrozveze, Tran-
smission, d.o.o., Stegne 11, 1000 Ljublja-
na.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: projektiranje, doba-
va, montaža in vključitev v promet na-
prav radijskega sistema Mirna gora –
TKC Metlika (vključno z antenskimi kon-
strukcijami).

7. Pogodbena vrednost: 7,449.272 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 1,189.650
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,082.251,50 SIT, 7,449.272 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bilo razpis za ugotavljanje sposob-
nosti.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999, Ob-369.

Telekom Slovenije, d.d.
PE Novo mesto

Št. 515/99 Ob-1521

1. Naročnik, poštni naslov: Krajevna
skupnost Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mir-
na, ki jo po pogodbi št. 1989/96 zastopa
Komunala Trebnje, Goliev trg 9, 8210 Treb-
nje.

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

3. Datum izbire: 25. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): druga merila, navedena v razpi-
sni dokumentaciji: najugodnejši finančni po-
goji, reference, ponudbena cena, popolnost
ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunala Trebnje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

a) gradbena dela, obrtniška dela,
električne inštalacije, vodovodne inšta-
lacije, zunanja ureditev,

b) dela se bodo izvajala v KS Mirna, Ce-
sta na Gradec, 8233 Mirna.

7. Pogodbena vrednost: 9,926.478 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani po-
nudnik bo izvršil celotno naročilo.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,345.000 SIT, 9,926.478 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6 z dne 29. 1. 1999, Ob-622.

Komunala Trebnje, d.o.o.

Ob-1701
1. Naročnik, poštni naslov: Ortopedska

bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran.

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

3. Datum izbire: 23. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena in plačilni pogoji, rok izved-
be, reference in popolnost ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Adriaing, d.o.o., Vojkovo na-
brežje 34, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija, nadzi-
dava in dozidava upravne stavbe Orto-
pedske bolnišnice Valdoltra, Jadranska
c. 31, Ankaran.

7. Pogodbena vrednost: 141,917.526
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 152,790.403 SIT, 141,917.526 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999; Ob-423.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

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-1523
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Upravna enota Kranj, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj.

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

3. Datum izbire: 28. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– fiksnost cene,
– kvaliteta in izbira materiala,
– plačilni pogoji,
– dobavni roki,
– način dobave,
– garancija za dobavljeni material.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. – I. skupina: pisarniški material –

Piramida, d.o.o., Polje 10, 1410 Zagorje,
2. – II. skupina: računalniški material

–Mladinska knjiga, Birooprema, Dunajska
cesta 121, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
I. skupina – pisarniški material,
II. skupina – računalniški material.
7. Pogodbena vrednost:
I. skupina: 6,000.000 SIT,
II. skupina: 4,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10., 11., 12.

Upravna enota Kranj

Ob-1646
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje-Hrastnik, d.o.o., Trbovlje, Trg revolu-
cije 12, 1420 Trbovlje.

2.
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb

je bilo 1. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na javni razpis za izvajanje stori-
tev čiščenja in fizičnega varovanja poslovnih
prostorov je prispela samo ena ponudba.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-1647
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje-Hrastnik, d.o.o., Trbovlje, Trg revolu-
cije 12, 1420 Trbovlje.

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

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 3. 3. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): v postopek ocenjevanja ponudb
za oddajo naročila storitev pranja delovnih
oblačil v RTH, d.o.o. – področje Trbovlje,
se nista uvrstili dve popolni ponudbi.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-1648
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.

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

3. Datum izbire: 11. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v postopku vrednotenja so bila
upoštevana merila, ki so bila objavljena v
razpisni dokumentaciji:

– cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– morebitne dodatne ugodnosti ponud-

nika,
– ponujeno prevozno sredstvo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: naročilo ni bilo dodeljeno.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stori-

tev avtobusnega prevoza delavcev TET,
d.o.o., na delo in z dela.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11., 12.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 412-3/99 Ob-1649
1. Naročnik, poštni naslov: Festival Ljub-

ljana, Trg francoske revolucije 1-2, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 25. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): določena v razpisni dokumenta-
ciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: M Grafika, d.o.o., Ljubljana,
Prušnikova 36a, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: tisk
promocijskega gradiva za dejavnost Fe-
stivala Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
a) 7,536.600 SIT,
b) 6,906.600 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) 7,536.600 SIT, 6,185.849 SIT,
b) 6,906.600 SIT, 6,157.852 SIT.
11., 12.

Festival Ljubljana

Ob-1650
1. Naročnik, poštni naslov: Dom starej-

ših občanov Ljubljana Moste-Polje, Ob so-
točju 9, 1110 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 19. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– kakovost storitev,
– cena,
– ostali pogoji, navedeni v razpisni do-

kumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Periteks, d.o.o., Blatnica 2,
Trzin, 1234 Mengeš.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,
od 1. marca 1999 do 1. marca 2000.

Kraj dobave: Dom starejših občanov
Ljubljana Moste-Polje, Ob sotočju 9, 1110
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pra-
nje, likanje, sortiranje in transport dom-
skega perila.

7. Pogodbena vrednost: 12,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 84 z dne 11. 12.
1998, Ob-8739.

Dom starejših občanov
Ljubljana Moste-Polje

Ob-1711
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, faks
061/131-43-99.

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

3. Datum izbire: 15. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za izbor najugodnejšega ponud-
nika so opredeljena v razpisni dokumenta-
ciji naročnika in so:

1. vrednost ponudbe – ponder 0,80,
2. usposobljenost (opremljenost in iz-

kušenost kadrov) – ponder 0,05,
3. reference za tovrstna dela – pon-

der 0,05, (referenčna lista na področju ti-
skanja imenikov – telefonskih oziroma po-
dobnih),

4. roki izvedbe – ponder 0,10.
Izbrani ponudnik je dosegel najvišje šte-

vilo točk na podlagi najnižje cene.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Delo -TČR, d.d., Dunajska
5, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: tisk
knjig telefonskega imenika Slovenije
1999.

7. Pogodbena vrednost: 228,232.180
SIT brez prometnega davka.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 260,050.000 SIT, 228,232.180 SIT.
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 86 z
dne 18. 12. 1998, Ob-8995.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 025-20/1999-3 Ob-1718
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
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: javni razpis
za izbiro izvajalca za čiščenje poslovnih pro-
storov Območne geodetske uprave Kranj ni
uspel, ker naročnik ni prejel dveh popolnih
ponudb.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-

nje poslovnih prostorov OGU Kranj.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 4 z dne
22. 1. 1999.

Geodetska uprava RS

Št. 025-21/1999-3 Ob-1719
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire:11. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisni dokumentaciji (cena, fiksnost cen,
celovitost ponudbe, reference, popusti, do-
datne ponudbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Čistilni servis CSM d.o.o.,
Gregorčičeva 28, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje poslovnih prostorov Območne Geo-
detske uprave Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 123.383,10
SIT (na mesec).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 148.950 SIT (na mesec), 123.383,10
SIT(na mesec).

11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 4 z dne
22. 1. 1999.

Geodetska uprava RS

Št. 025-25/1999-6 Ob-1720
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 23. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisni dokumentaciji (cena, fiksnost cen,
celovitost ponudbe, reference, popusti, do-
datne ponudbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Čistilni servis Jože Meh s.p.,
Trg mladosti 6, 3320 Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje poslovnih prostorov Območne geo-
detske uprave Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 106.450 SIT
(na mesec).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 158.583 SIT (na mesec), 106.450 SIT
(na mesec).

11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 4 z dne
22. 1. 1999.

Geodetska uprava RS

Št. 025-26/1999-6 Ob-1721
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire:19. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisni dokumentaciji (cena, fiksnost cen,
celovitost ponudbe, reference, popusti, do-
datne ponudbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Čistilni servis CSM d.o.o.,
Gregorčičeva 28, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje poslovnih prostorov Območne Geo-
detske uprave Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 136.158,30
SIT (na mesec).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 163.317 SIT (na mesec), 136.158,30
SIT (na mesec).

11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 4 z dne
22. 1. 1999.

Geodetska uprava RS

Št. 025-27/1999-6 Ob-1722
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 23. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisni dokumentaciji (cena, fiksnost cen,
celovitost ponudbe, reference, popusti, do-
datne ponudbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Čistilni servis Jože Meh s.p.,
Trg mladosti 6, 3320 Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del čišče-
nje poslovnih prostorov Območne geo-
detske uprave Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 31.550 SIT (na
mesec).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 55.325 SIT na mesec, 31.550 SIT na
mesec.

11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 4 z dne
22. 1. 1999.

Geodetska uprava RS

Št. 025-28/1999-5 Ob-1723
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 19. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisni dokumentaciji (cena, fiksnost cen,
celovitost ponudbe, reference, popusti, do-
datne ponudbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Briljant, d.o.o. Tomšičeva
3, Slovenj Gradec.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje poslovnih prostorov Območne geo-
detske uprave Slovenj Gradec.

7. Pogodbena vrednost: 91.819,60 SIT
(na mesec).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:153.072 SIT (na mesec), 91.819 SIT
(na mesec).

11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 4 z dne
22. 1. 1999.

Geodetska uprava RS

Št. 025-22/1999-5 Ob-1724
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
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); na podlagi meril, navedenih v
razpisni dokumentaciji (cena, fiksnost cen,
celovitost ponudbe, reference, popusti, do-
datne ponudbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Intel servis, trgovina in stori-
tve Novo mesto d.o.o., Župančičevo spre-
hajališče 1, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje poslovnih prostorov Območne geo-
detske uprave Sevnica.

7. Pogodbena vrednost: 45.795 SIT (na
mesec ).

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 63.054 SIT (na mesec), 45.795 SIT (na
mesec).

11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije : Uradni list RS, št. 4 z
dne 22. 1. 1999.

Geodetska uprava RS

Št. 025-23/1999-6 Ob-1725
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire10. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisni dokumentaciji (cena, fiksnost cen,
celovitost ponudbe, reference, popusti, do-
datne ponudbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Pelikan, d.o.o, Budicinova
ul. 8, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje poslovnih prostorov Območne geo-
detske uprave Koper.

7. Pogodbena vrednost: 207.462 SIT
(na mesec).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 237.407 SIT (na mesec), 180.000 SIT
(na mesec).

11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 4 z dne
22. 1. 1999.

Geodetska uprava RS

Št. 025-19/1999-3 Ob-1726
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire:15. 2. 1999.
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: po pregledu
in ocenjevanju ponudb naročniku nista os-
tali popolni ponudbi dveh ponudnikov. Na-
ročnik je po 41. členu ZJN sprejel sklep o
ponovnem javnem razpisu. Sklep z obrazlo-
žitvijo je bil poslan vsem ponudnikom.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-

nje poslovnih prostorov Območne geo-
detske uprave Nova Gorica.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 4 z dne
22. 1. 1999.

Geodetska uprava RS

Št. 025-18/1999-4 Ob-1727
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire:11. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisni dokumentaciji (cena, fiksnost cen,
celovitost ponudbe, reference, popusti, do-
datne ponudbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Čistilni servis Jože Meh s.p.,
Trg mladosti 6, 3320 Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje poslovnih prostorov Območne geo-
detske uprave Celje.

7. Pogodbena vrednost: 199.435,50
SIT (na mesec).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 212.155 SIT (na mesec), 199.435,50
SIT (na mesec).

11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 4 z dne
22. 1. 1999.

Geodetska uprava RS

Ob-1732
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za znanost in tehnolo-
gijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 16. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: (a) refe-

rence o dosedanjih delih – 25%, (b) rok
izvedbe – 30%, kvaliteta – 30%, cene stori-
tev – 10%, druge ugodnosti, kot npr. koli-
činski popust – 5%. Utemeljitev izbire pod
točko A. – Tiskanje publikacij in drugih
glasil Ministrstva za znanost in tehnolo-
gijo:

Na osnovi javnega razpisa, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 86/98 z dne
18. 12. 1998 in razpisne dokumentacije
Ministrstva za znanost in tehnologijo je iz-
bran ponudnik Biro m, d.o.o., Podmilšča-
kova 28 A, 1000 Ljubljana, glede na po-
stavljena merila v razpisni dokumentaciji
zbral najvišjo oceno (85%).

Merila za dodelitev naročila (a) referen-
ce o dosedanjih delih – 25%, (b) rok izved-
be – 30%, kvaliteta – 30%, cene storitev –
10%, druge ugodnosti, kot npr. količinski
popust – 5%. Utemeljitev izbire pod točko
B. – Izdelava strategije učinkovitega ko-
municiranja z javnostjo po predhodni iz-
delavi in predstavitvi analize že poteka-
jočih komunikacijskih poti za obdobje
zadnjih dveh let.

Ponudba Illumine d.o.o., Kolodvorska 8,
1000 Ljubljana, je bila glede na razpisano
okvirno vrednost predmeta javnega razpisa
cenovno najustreznejša. Ob ponudbenih ce-
nah je dobil izbran ponudnik najvišjo oceno
(87%), glede na postavljena merila v razpi-
sni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno pod točko A: Biro m, d.o.o.,
Podmilščakova 28 A, 1000 Ljubljana, in pod
točko B: Illumina, družba za vizualne in trž-
ne komunikacije d.o.o., Kolodvorska 8,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: Pod
točko A: Tiskanje publikacij in drugih glasil
(priprava na tisk, tiskanje, distribuiranje,
sprotno ažuriranje baze podatkov naročni-
kov publikacij Ministrstva za znanost in teh-
nologijo in pod točko B: Izdelava analize že
potekajočih komunikacijskih poti za obdob-
je zadnjih dveh let.

7. Pogodbena vrednost znaša: pod toč-
ko A:15,000.000 SIT in pod točko B:
500.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: za A. (4), za

B. (1) za A in B (1).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ponudniki so predložili splošne cenike.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ne.
12.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

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. 384/3464 Ob-1503
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: v skladu s
3. točko 55. člena zakona o javnih naročilih
se odda javno naročilo brez javnega razpisa
proizvajalcu reaktorske črpalke, firmi We-
stinghouse, ker je edina sposobna za doba-
vo rezervnih delov za reaktorsko črpalko.
Westinghouse je verificirana kot edina na
podlagi zahtevanih predpisov.

3. Datum izbire: 22. februar 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kvaliteta, cene rezervnih delov
ter varnostni razlog.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Westinghouse Technology
Services, Agustin De Foxa, 29, 28036 Ma-
drid, Espagna.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: matice in vijaki reaktor-
ske črpalke – 50 kom.

7. Pogodbena vrednost: 14,193.252
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 404-08-101/98 Ob-1573
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, Ljubljana.
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2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 3. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 23. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra Elektrozveze Transmis-
sion, d.o.o., Stegne 11, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišča v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup digitalne radiore-
lejne in multipleksne opreme.

7. Pogodbena vrednost: 18,923.746
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,923.746 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-69/98 Ob-1574
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 4. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 14. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tehnounion, d.o.o., Devova
18, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišča v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup blindiranega vozi-
la Land Rover Discovery.

7. Pogodbena vrednost: 14,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,000.000 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-36/98 Ob-1575
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 3. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 11. 5. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Trival Antene, d.o.o., Ba-
kovnik 3, Kamnik.

6. (a) Kraj dobave: skladišča v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 12 kompletov anten TRI-
VAL JAS-12/M.

7. Pogodbena vrednost: 1.523.350 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,523.350 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-34/98 Ob-1576

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 3. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 24. 4. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KIK, d.d., Fužine 9, Kam-
nik.

6. (a) Kraj dobave: skladišča v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup učnih sredstev.
7. Pogodbena vrednost: 116.341.365

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 116,341.365 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-49/98 Ob-1577

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 3. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 24. 4. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IKOR, d.o.o., Šujica 74, Do-
brova pri Ljubljani.

6. (a) Kraj dobave: skladišča v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup poveljniškega kon-
tejnerja.

7. Pogodbena vrednost: 15.876.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,876.000 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-353/98 Ob-1578
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 4. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 24. 4. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cetis, d.d., Čopova 24,
Celje.

6. (a) Kraj dobave: skladišča v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 22.500 izvodov vojaških
knjižic.

7. Pogodbena vrednost: 13,924.080
SIT. SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,924.080 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-101/98 Ob-1579
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 3. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 18. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Inženiring plus, d.o.o., Steg-
ne 21, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišča v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup akumulatorjev in
napajalnikov sistema Latrasys.

7. Pogodbena vrednost: 5,916.750 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,916.750 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-219/98 Ob-1580
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 3. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 18. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Heledi’s, d.o.o., Kersnikova
17, Celje.

6. (a) Kraj dobave: skladišča v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup znakov, značk in
nadomestnih trakcev za leta službova-
nja.

7. Pogodbena vrednost: 1,822.629,90
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,822.629,90 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-257/98 Ob-1581
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 3. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 28. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hermes Plus, d.d., Šlandro-
va ul. 2, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišča v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup računalniške, stroj-
ne in programske opreme.

7. Pogodbena vrednost: 11.302.194
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,302.194 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-139/98 Ob-1582
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 3. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 14. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Color, Industrija sintetičnih
smol in lakov, Cesta Komandanta Staneta
4, Medvode.

6. (a) Kraj dobave: skladišča v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup sredstev za anti-
korozijsko zaščito s ciljem maskiranja
in komuflaže vojaške oborožitve.

7. Pogodbena vrednost: 7.750.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 7,750.500 SIT.

11.
Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-159/98 Ob-1583
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 3. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 28. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Skill informatika, d.o.o., Tr-
žaška 330, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišča v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup navigacijske opre-
me GPS 165TSO za uporabo v letalstvu.

7. Pogodbena vrednost: 904.152,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 904.152,50 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-363/98 Ob-1584
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 4. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 9. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Infotel, d.o.o., Cankarjeva
ulica 6, Postojna.

6. (a) Kraj dobave: skladišča v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup opreme za digital-
ni linijski sistem za prenos 2 Mbit/s.

7. Pogodbena vrednost: 5,015.001 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,015.001 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-292/98 Ob-1585
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 3. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 26. 10. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: NIP, d.o.o., Slomškova 5a,
Slovenske Konjice.

6. (a) Kraj dobave: skladišča v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup elektroagregatov
in notranje opreme kabine Netopir.

7. Pogodbena vrednost:
10.379.617,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,379.617,50 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-200/98 Ob-1586
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 4. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 15. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Šenk Trade, d.o.o., Britof
23, Kranj.

6. (a) Kraj dobave: skladišča v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup in montaža pohiš-
tva Šenk.

7. Pogodbena vrednost: 7,844.217 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,844.217 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-214/98 Ob-1587
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 4. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 30. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Veplas, d.d., Štrbenkova 1,
Velenje.

6. (a) Kraj dobave: skladišča v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup vojaških čelad
ČVA-400.

7. Pogodbena vrednost: 2.740.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.



Stran 1262 / Št. 14 / 12. 3. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 2,740.500 SIT.

11.
Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-224/98 Ob-1588
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 3. in 4. točki prvega odstavka
55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 3. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Induplati Holding, d.d., Kam-
niška c. 24, Domžale.

6. (a) Kraj dobave: skladišča v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup šotorov in cerad
proizvajalca Induplati.

7. Pogodbena vrednost: 21.044.310
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,044.310 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-496/98 Ob-1589
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 3. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 18. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ZZI, d.o.o., Valvazorjeva 12,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišča v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup aplikativne pro-
gramske opreme – aplikacije “Delovod-
nik”.

7. Pogodbena vrednost: 1.205.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,205.500 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-225/98 Ob-1590
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 4. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 28. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tosama, d.d., Šaranovičeva
35, Domžale.

6. (a) Kraj dobave: skladišča v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup sanitetnega mate-
riala – Tosama.

7. Pogodbena vrednost:
23.230.848,10 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,230.848,10 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-272/98 Ob-1591

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 4. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 8. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Danipac Trzin, d.o.o., Kidri-
čeva 49, Trzin.

6. (a) Kraj dobave: skladišča v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 1 kos reflektomer Tek-
tronix.

7. Pogodbena vrednost: 991.210,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 991.210,50 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-343/98 Ob-1592

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 1. in 3. točki prvega odstavka
55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 9. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Avtomerkur vozila, d.o.o.,
BTC - Šmartinska 152, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišča v MORS.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nakup rezervnih delov za
letalo ZLIN-242.

7. Pogodbena vrednost: 100.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 100.000 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-395/98 Ob-1593

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 3. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 6. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: TAB, d.d., Polena 6, Meži-
ca.

6. (a) Kraj dobave: skladišča v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup akumulatorjev za
oklepna vozila.

7. Pogodbena vrednost: 15.086.379
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,086.379 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-264/98 Ob-1594
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 3. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 13. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: TAB, d.d., Polena 6, Meži-
ca.

6. (a) Kraj dobave: skladišča v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup 24 kosov akumu-
latorjev 12V/140Ah in 216 litrov žve-
plene kisline.

7. Pogodbena vrednost: 1,534.911 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,534.911 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo
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Št. 404-08-281/98 Ob-1595
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 4. točki prvega odstavka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 6. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Arex, d.o.o., Trubarjeva 7,
Šentjernej.

6. (a) Kraj dobave: skladišča v MORS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup menašk s čutaro.
7. Pogodbena vrednost: 14,356.440

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,356.440 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Ob-1700
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovš-
kova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po prvem
odstavku 3. točke 55. člena zakona o jav-
nih naročilih.

3. Datum izbire: 4. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): dobavitelj zaradi specifičnih po-
gojev obratovanja omrežja ustreza našim
zahtevam. Navedeno opremo imamo že
vgrajeno v naš sistem.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ADAMS Armaturen.
D-44653 Herne, Baukauer Strasse 55.

6. (a) Kraj dobave: Skladišče Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 62, Ljubljana.

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

1. zaporna loputa tip MAK DN 200
PN 16; 4 kom,

2. zaporna loputa tip MAK DN 250
PN 16; 2 kom,

3. zaporna loputa tip MAK DN 400
PN 16; 2 kom,

4. zaporna loputa tip MAK DN 500
PN 16; 4 kom,

5. lamelno tesnilo za zaporno lo-
puto MAK DN 400 PN 16; 1 kom,

6. lamelno tesnilo za zaporno lo-
puto ARUEMAT DN 500 PN 16; 6 kom,

7. grafitno tesnilo za zaporno lo-
puto ARUEMAT DN 500 PN 16; 6 kom,

8. lamelno tesnilo za zaporno lo-
puto HPV DN 500 PN 16; 1 kom,

9. grafitno tesnilo za zaporno lo-
puto HPV DN 500 PN 16; 8 kom,

10. grafitni vložki mašilnih puš za
zaporno loputo HPV DN 500 PN 16;
2 kompleta,

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. 388/3545 Ob-1501
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, Slovenija.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: strokovna komisija za izvedbo jav-
nega naročila, ki je bila imenovana s skle-
pom ob pričetku oddaje javnega naročila,
št. NAB-15 z dne 25. 2. 1999, je na podla-
gi dokumentacije, prejete od tehnične služ-
be ugotovila, da je firma Enera International
AB edini dobavitelj programske opreme za
aktiviranje in obveščanje v primeru izredne-
ga dogodka v Nuklearni elektrarni Krško.

Na podlagi te ugotovitve se je strokovna
komisija odločila, da odda zadevno javno
naročilo po 3. točki prvega odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 26. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): specifični tehnični zahtevki in us-
trezni strokovni kader.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Enera International AB, Sis-
jö Kullegata 6, S-421 32 Västra Frölunde,
Sweden.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: na-
ročanje inženirske storitve za dobavo in
instalacijo programskega paketa za ak-
tiviranje in obveščanje v primeru izdred-
nega dogodka v NEK-u.

7. Pogodbena vrednost: 6,504.800 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 46/0 Ob-1502
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. in 8.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih.

11. grafitni vložki mašilnih puš za
zaporno loputo HPV DN 700 PN 16;
2 kompleta,

12. grafitni vložki mašilnih puš za
zaporno loputo HPV DN 900 PN 16;
2 kompleta.

7. Pogodbena vrednost: 9,631.820 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.,

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

3. Datum izbire: 2. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za dodeljeno naročilo je uspo-
sobljen samo en ponudnik, ki razpolaga za
zahtevano tehnično opremo, ustreznimi
strokovnimi kadri ali s pravicami intelektual-
ne lastnine.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE, d.d., Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava projekta za izvedbo DMP za akvi-
zicijo PIS signalov faze II./26 signalov.

7. Pogodbena vrednost: 9,878.911 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 404-08-210/98 Ob-1597
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 9. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gisdata, d.o.o., Zemljemer-
ska 12, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje programske opreme.

7. Pogodbena vrednost: 3,689.075 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

3,689.075 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-11/98 Ob-1598
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 1. in 2.
točki prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih.

3. Datum izbire: 29. 7. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Investbiro Koper, d.d., Trg
brolo 12, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava projektne dokumentacije spre-
memb centralnega dela in 1. nadstropja
trakta B v upravno nastanitvenem ob-
jektu 430. Mornariškega odreda v An-
karanu.

7. Pogodbena vrednost: 3,149.365 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

3,149.365 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo
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Št. 404-08-96/98 Ob-1599
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 23. 6. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kemijska industrija, d.d., Fu-
žine 9, Kamnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
vedba storitev za določitev kemijske sta-
bilnosti eksplozivnih snovi in kolekcio-
niranje.

7. Pogodbena vrednost: 12,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

12,000.000 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-213/98 Ob-1600
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 1. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Javno letališko podjetje Ae-
rodrom Portorož, d.o.o., Sečovlje 19, 6333
Sečovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
uporaba letaliških in drugih storitev na
letališču Portorož.

7. Pogodbena vrednost: 750.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

750.000 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-5/98 Ob-1601
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 8. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 12. 6. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ISA.IT., d.o.o., Tehnološki
park Instituta “Jožef Stefan”, Jamova 39,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
vajanje svetovalske, analitske in pro-
gramske pomoči pri razvoju projekta
ORGMOB IS.

7. Pogodbena vrednost: 10,480.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

10,480.000 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-198/98 Ob-1602

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 9. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IGEA, d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
nadgradnja in vzdrževanje računalniške
aplikacije iz raziskovalne naloge “Prikaz
ocen ogroženosti zaradi naravnih in dru-
gih nesreč v RS”.

7. Pogodbena vrednost: 4,650.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

4,650.000 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-113/98 Ob-1603

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 9. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hermes Plus, d.d., Šlandro-
va ul. 12, 1231 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje računalniške strojne in pro-
gramske opreme proizvajalca Hewlett
Packard.

7. Pogodbena vrednost:
15,281.146,40 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

15,281.146,40 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-208/98 Ob-1604
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 4. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 28. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SAIC, 1710 Goodridge Dri-
ve, MS 1-5-9 Mclean, Virginia 22102.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
uporaba satelitske zveze med Republi-
ko Slovenijo in zvezo NATO ter plačilo
porabljenih časovnih enot – impulzov sa-
telitske zveze.

7. Pogodbena vrednost: 1,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

1,500.000 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-182/98 Ob-1605
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 2. in 7.
točki prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih.

3. Datum izbire: 2. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskrateling, d.o.o., Iskrate-
ling, Teleinformacijski sistemi in storitve,
d.o.o., Ljubljanska 24a, Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
ureditev prostorov za potrebe vaje
“CAE-98”.

7. Pogodbena vrednost: 47,234.467,29
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

47,234.467,29 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-222/98 Ob-1606
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 4. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 30. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Procom Inženiring, d.o.o.,
Kidričeva 53, 4000 Kranj.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzpostavitev CB povezav.

7. Pogodbena vrednost: 3,447.345,60
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

3,447.345,60 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-217/98 Ob-1607
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 4. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 30. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Veplas, d.d., Štrbenkova 1,
3320 Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: po-
pravilo vojaških čelad.

7. Pogodbena vrednost: 15,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

15,000.000 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-216/98 Ob-1608
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 4. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 6. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Center za prenos znanja in
tehnologije Ljubljana – CPZT PE Požarni
inženiring, 4240 Radovljica, Triglavska 38.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava študije požarne varnosti in po-
žarnega reda za objekte centralnega
skladišča MORS v Šentvidu.

7. Pogodbena vrednost: 995.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

995.000 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-271/98 Ob-1609
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 4. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 28. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Telekom Slovenije, d.d., PE
Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Mur-
ska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
predložitev telefonskega kabla v kabel-
sko kanalizacijo.

7. Pogodbena vrednost: 3,403.324 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

3,403.324 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-88/98 Ob-1610
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih (MORS 55-4/98).

3. Datum izbire: 9. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: TOMYcom, s.p., Šlajmarje-
va 2, 2106 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje programskih paketov mate-
rialnega poslovanja, investicij in skla-
dišč.

7. Pogodbena vrednost: 7,156.800 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

7,156.800 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-88/98 Ob-1611

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih (MORS 55-13/98).

3. Datum izbire: 12. 6. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kompas Ingpos, d.d., Tr-
žaška 37, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje programskih paketov FPS.

7. Pogodbena vrednost: 2,600.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

2,600.000 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-367/98 Ob-1612
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 4. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 29. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Rapro, d.o.o., Kompolje 55,
1312 Videm-Dobrepolje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: na-
kup programskih paketov varne elek-
tronske pošte in zaščito podatkov na
osebnih računalnikih.

7. Pogodbena vrednost: 4,719.810 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

4,719.810 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-275/98 Ob-1613
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 1. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Univerza v Ljubljani za grad-
beništvo in geodezijo, Institut za zdravstve-
no hidrotehniko, Hajdrihova 28, 1000 Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
nadgradnja raziskovalne naloge “Vars-
tvo vodnih virov in odpadnih vod”.

7. Pogodbena vrednost: 400.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najugodnejše ponudbe:

400.000 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 2.-571/99 Ob-1641
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 11.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: za iz-
vedbo javnega naročila je usposobljen sa-
mo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano
tehnično opremo in ustreznimi strokovnimi
kadri.

3. Datum izbire: 26. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini izvajalec.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Iskra, Sistemi za avtomatiza-
cijo procesov, d.d., Ljubljana, Stegne 21.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: sa-
nacija relejnih skupin signalnovarnost-
nih naprav sistema SI-Te-I-30 in modu-
lov TKo.

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Slovenske železnice, d.d.
SVTK Pivka

Št. 10/99 Ob-1642
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Urad RS za mladino,
Štefanova 1, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 11. 2.1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini, ki je
usposobljen za izvedbo javnega naročila in
razpolaga z ustreznimi strokovnimi kadri ter
zahtevano tehnično opremo.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference ponudnika, tehnična
oprema in kadrovska struktura.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zavod MISSS, Kunaverjeva
2, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-
deljena sredstva so namenjena izvajanju
dejavnosti informiranja in svetovanja za
mlade, ki bo mladim v Sloveniji omogo-
čala dostop do informacij, pomembnih
zanje.

7. Pogodbena vrednost: 42,999.997
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino

Št. 10/99 Ob-1643
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Urad RS za mladino,
Štefanova 1, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 11. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini, ki je
usposobljen za izvedbo javnega naročila in
razpolaga z ustreznimi strokovnimi kadri.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference ponudnika in kadrov-
ska struktura.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Društvo za prostovoljno de-
lo – MOST, Breg 12, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-
deljena sredstva so namenjena izvajanju
mednarodnih izmenjav prostovoljcev, ki
obsega:

– posredovanje zainteresiranim medna-
rodnih izmenjav informacij o programih med-
narodnih izmenjav,

– podporo pri pripravah in pomoč pri
organizaciji ter vodenju projektov,

– pripravo udeležencev izmenjav na kva-
litetno sodelovanje v programih mednarod-
nih izmenjav,

– zagotavljanje evropske ravni kakovo-
sti, pri izmenjavah prostovoljcev in izvedbi
projektov,

– izobraževanje vodij projektov po evrop-
skem standardu SCI-ja.

7. Pogodbena vrednost: 7,247.296 SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino

Št .10/99 Ob-1644
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Urad RS za mladino,
Štefanova 1, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 11. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini, ki je
usposobljen za izvedbo javnega naročila in
razpolaga z ustreznimi strokovnimi kadri.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference ponudnika in kadrov-
ska struktura.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zveza za tehnično kulturo
Slovenije, Lepi pot 6, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-
deljena sredstva so namenjena izvajanju
celoletne organizacije in koordinacije
projektov za mlade, in sicer:

– srečanj in tekmovanj mladih razisko-
valcev, mladih tehnikov, poklicnih šol elek-
tro stroke, tekmovanj oračev Slovenije in
modelarjev,

– tekmovanj v znanju računalništva, ke-
mije, logike in sodelovanju z drugimi organi-
zacijami, ki izvajajo tekmovanja in srečanja,

– mladinskih raziskovalnih taborov, po-
letnih šol in delavnic,

– izobraževanju in izvedbi ostalih, pogod-
beno določenih nalog in tisku publikacij.

7. Pogodbena vrednost: 14,500.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb; 1.
10., 11., 12.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino

Št. 10/99 Ob-1645
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Urad RS za mladino,
Štefanova 1, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 18. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini, ki je
usposobljen za izvedbo javnega naročila.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mladinski svet Slovenije, Lin-
hartova 13, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-
deljena sredstva so namenjena financira-
nju delovanja Mladinskega sveta Slove-
nije, in sicer:

– financiranju sodelovanja v aktivnostih
evropskih in svetovnih mladinskih reprezen-
tativnih in koordinativnih telesih;

– financiranju izvajanja informativno-ser-
visne dejavnosti za potrebe mladinskih or-
ganizacij – članic MSS, ki obsega posredo-
vanje informacij in obvestil, svetovanje ipd.;

– financiranju izvajanja izobraževanja in
usposabljanja mladinskih voditeljev.

7. Pogodbena vrednost: 9,640.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino

Št. 90335-1/1999-4 Ob-1697

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.

3. Datum izbire: 12. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za izvedbo spodaj omenjenega
dela je usposobljen samo en ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Inštitut za geodezijo in foto-
grametrijo FGG, Jamova cesta 2, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: pri-
lagoditev rezultatov projekta ONIX za te-
rensko identifikacijo stavb na testnem
območju Mestne občine Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): 4,800.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,000.000 SIT.
11., 12.

Geodetska uprava RS

Ob-1702
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih:

3. Datum izbire: 24. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): osnovna pogodba iz leta 1987,
podpisana med velikimi termoenergetskimi
proizvajalci in EIMV. Sodelovanje EIMV od
idejne zasnove preko vseh faz izgradnje
Ekološko informacijskega sistema in izvaja-
nju obratovalnega monitoringa. Poseduje tu-
di pooblastilo s strani MOP in MGD za oprav-
ljanje dejavnosti na področju ekologije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektroinštitut Milan Vidmar,
Ljubljana, Hajdrihova 2.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
vajanje obratovalnega monitoringa in
programa za varstvo zraka, zagotavlja-
nje kakovosti in kontrole kakovosti obra-
tovalnega monitoringa, izdelava poročil
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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

Ob-1571

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerče-
va 6, 1000 Ljubljana, številka telefaksa:
061/218-567.

2. (a) Kraj dobave: UL Fakulteta za stroj-
ništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: strojna in programska ra-
čunalniška oprema.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: najmanj eno
leto po sklenitvi pogodbe.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: UL Fakulteta za strojniš-
tvo, Ljubljana, Aškerčeva 6, Silva Zitta, so-
ba VP/1, tel. 17-71-122.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 12. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun Fa-
kultete za strojništvo št. 50100-603-40456
ali pri blagajni fakultete.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 4. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: UL Fakulteta za strojništvo,
Aškerčeva 6, Ljubljana, z oznako - ne odpi-
raj - ponudba “Strojna in programska raču-
nalniška oprema“.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 21. 4. 1999 ob 12.
uri, v sejni sobi št. 115.

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): glavni pogoji bodo navedeni v
razpisni dokumentaciji.

obratovalnega monitoringa in vodenje
baze podatkov.

7. Pogodbena vrednost: 28,163.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

gradbena dela

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih

Ob-1540
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje - Zavod za pla-
niranje in izgradnjo – Trg celjskih knezov 9,
Celje, faks 063/442-874.

2. Kraj izvedbe del: Območje Mestne
občine Celje.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično:

3.1. Raziskave, študije, analize, sve-
tovanja, projekti:

– ekonomsko področje,
– pravno področje,
– inženiring izgradnje gradbenih ob-

jektov nizke in visoke izgradnje,
– nadzor,
– projektiranje objektov visokih in

nizkih gradenj,
– predhodne raziskave objektov niz-

ke in visoke izgradnje.
3.2. Izvajanje gradbenih, obrtnih in

instalacijskih del:
– na področju izvajanja nizkih gra-

denj,
– na področju vzdrževanja objektov

visokih gradenj,
– rušenje objektov.
(a), (b), (c)
4. Predvideni čas izvedbe: 12 mesecev

od dneva izdaje sklepa o priznani sposob-
nosti.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Celje – Zavod za planiranje
in izgradnjo, Trg celjskih knezov 9, Celje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od torka 16. 3.
1999 do petka 19. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na št. žiro raču-
na: 50700-630-8010105 sklic: 260299.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti položnico o plačilu za raz-
pisno dokumentacijo.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: rok za oddajo ponudbene dokumentaci-
je je sreda, 14. aprila 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: v tajništvo Mestne občine
Celje - Zavoda za planiranje in izgradnjo -
Trg celjskih knezov 9, Celje z označbo: “Ne
odpiraj” – Javni razpis za sposobnost – Za-
vod za planiranje in izgradnjo Celje.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek 16. 4. 1999 ob 8. uri v sejni sobi
Zavoda za planiranje in izgradnjo Mestne
občine Celje, Trg celjskih kenzov 9, Celje.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: bodo navedene v razpisni dokumenta-
ciji.

10.
Univerza v Ljubljani

Fakulteta za strojništvo

Št. 160/99 Ob-1688

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Dijaški dom Maribor, Gosposvetska
89, 2000 Maribor, faks 062/212-014.

2. (a) Kraj dobave: naslov naročnika.

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

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

3. Predvideni čas dobave: 1 leto od dne-
va sklenitve kupoprodajne pogodbe.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dijaški dom Maribor, Gos-
posvetska 89, 2000 Maribor, odgovorna
oseba: Željko Gumzi, tel. 062/222-485,
int. 217.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 26. 3. 1999, med
8. in 14. uro, po enodnevni predhodni naja-
vi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, vplačljivo z vir-
manom ali s položnico na ŽR 51800-603-
31359, Dijaški dom Maribor, sklicna št. 00
78901.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 4. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dijaški dom Maribor, Gos-
posvetska 89, 2000 Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj”
in s številko javnega razpisa v Uradnem listu
RS.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 4. 1999 ob
11. uri, na naslovu: Dijaški dom Maribor,
Gosposvetska 89, v zbornici doma.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
je skladna z razpisno dokumentacijo.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji iz razpisne dokumenta-
cije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse dodatne informacije se dobijo na
naslovu Dijaški dom Maribor, Gosposvet-
ska 89, Maribor, pri Gumzi Željku.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.

Dijaški dom Maribor
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8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: osnutek po-
godbe, ki jo ob oddaji izvedbe storitve skle-
neta pogodbeni stranki: Mestna občina Ce-
lje in usposobljeni ponudnik.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– popolnost ponudbe in ponudbene do-
kumentacije,

– reference ponudnika,
– ponujena cena oziroma ceniki stori-

tev.
10. Morebitne druge informacije o

naročilu: dodatne informacije se dobijo na
naslovu: Mestna občina Celje - Zavod za
planiranje in izgradnjo - kont. oseba
Milanez Aleksander, tel. 063/441-528 int.
368.

Mestna občina Celje

Ob-1689
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Zavod za plani-
ranje in izgradnjo, Trg celjskih knezov 9,
3000 Celje, faks 063/442-874.

2. Kraj izvedbe del: območje Mestne ob-
čine Celje.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično:

– na področju vzdrževanja objektov
nizkih gradenj – ca. 20 mio SIT/letno,

– na področju izvajanja nizkih gra-
denj – ca. 80 mio SIT/letno,

– na področju vzdrževanja objektov
visokih gradenj – ca. 40 mio SIT/letno,

– rušenje objektov – ca. 6 mio SIT/let-
no.

(a), (b)
(c) Ocenjena vrednost naročila: glej toč-

ko 3!
4. Predvideni čas izvedbe: 12 mesecev

od dneva izdaje sklepa o priznani sposob-
nosti.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Celje, Zavod za planiranje in
izgradnjo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Ce-
lje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od torka, 16. 3.
1999 do petka, 19. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na št. žiro raču-
na: 50700-630-8010105, sklic: 260299.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti položnico o plačilu za raz-
pisno dokumentacijo.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: rok za oddajo ponudbene dokumentaci-
je je sreda, 14. aprila 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Zavod
za planiranje in izgradnjo, Trg celjskih kne-
zov 9, Celje, z označbo: “Ne odpiraj – Javni
razpis za sposobnost – Zavod za planiranje
in izgradnjo Celje”.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek, 16. 4. 1999 ob 8. uri, v sejni sobi
Zavoda za planiranje in izgradnjo Mestne
občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: osnutek po-
godbe, ki jo ob oddaji izvedbe storitve skle-
neta pogodbeni stranki: Mestna občina Ce-
lje in usposobljeni ponudnik.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– popolnost ponudbe in ponudbene do-
kumentacije,

– reference ponudnika,
– ponujena cena oziroma ceniki stori-

tev.
10. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Mestna občina Celje, Zavod za plani-
ranje in izgradnjo, kontaktna oseba Milanez
Aleksander, tel. 063/441-528, int. 368.

Mestna občina Celje

Ob-1698
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.,
Krekov trg 10, Ljubljana; faks
061/317-851.

2. Kraj izvedbe del: območje Ljubljane z
okolico.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično:

(a) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov:
gradnja in obnova vodovodnega in ka-
nalizacijskega omrežja, gradnja in ob-
nova črpališč, vodohranov, čistilnih na-
prav in ostalih objektov v sklopu vodo-
vodnega in kanalizacijskega omrežja.

(b) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost va-
riant.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
800,000.000 SIT.

4. Predvideni čas izvedbe: naročnik bo
priznal sposobnost izbranim ponudnikom za
obdobje 12 mesecev od dneva veljavnosti
pisnega sklepa o priznanju sposobnosti.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, Ljubljana, II.nadst., pri Francu Vizjaku,
tel. 061/17-29-473, faks 061/317-851,
pod šifro ZJN 100 spos / 98.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 4. 1999 do
9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, na žiro račun št. 50100-601-11581 ali
na naši blagajni na Krekovem trgu 10 med
8. in 13. uro (navesti je potrebno št. objave
razpisa v Uradnem listu RS); ponudnik mora
ob dvigu razpisne dokumentacije pustiti svoj
naslov, številko telefona, številko faksa in
ime in priimek kontaktne osebe.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: do 15. 4. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Vodovod - Kanalizacija,
d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 4. 1999 ob 9. uri na JP Vodovod -

Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, Ljublja-
ja, II.nadstropje, sejna soba.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogoji iz razpi-
sne dokumentacije.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): popolna ponudba, reference po-
nudnika, strokovna usposobljenost zaposle-
nega kadra, tehnične zmogljivosti poudni-
ka, ostalo, pozitivna mnenja naročnikov…

10., 11.
JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Ob-1690
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Zavod za plani-
ranje in izgradnjo, Trg celjskih knezov 9,
3000 Celje, faks 063/442-874.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

2.1. ekonomsko področje – ca. 6 mio
SIT/letno,

2.2. pravno področje – ca. 2 mio
SIT/letno,

2.3. tehnično svetovanje – ca. 3 mio
SIT/letno,

2.4. inženiring izgradnje gradbenih
objektov nizke in visoke izgradnje – ca.
3 mio SIT/letno,

2.5. nadzor nad gradbenimi, obrtni-
mi in instalacijskimi deli – ca. 2,5 mio
SIT/letno,

2.6. predhodne raziskave in študije
za izdelavo objektov nizke in visoke iz-
gradnje – ca. 4 mio SIT/letno,

2.7. projektiranje objektov visokih in
nizkih gradenj – ca. 7 mio SIT/letno.

3. Kraj izvedbe: območje Mestne obči-
ne Celje.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: 12
mesecev od dneva izdaje sklepa o priznani
sposobnosti.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mest-
na občina Celje, Zavod za planiranje in iz-
gradnjo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od torka, 16. 3.
1999 do petka, 19. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na št. žiro raču-
na: 50700-630-8010105, sklic: 260299.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti položnico o plačilu za raz-
pisno dokumentacijo.
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6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za oddajo ponud-
bene dokumentacije je sreda, 14. aprila
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: v tajništvo Mestne občine
Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo, Trg
celjskih knezov 9, Celje, z označbo “Ne
odpiraj – Javni razpis za sposobnost – Za-
vod za planiranje in izgradnjo Celje”.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek, 16. 4. 1999 ob 8. uri, v sejni sobi
Zavoda za planiranje in izgradnjo Mestne
občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: osnutek pogodbe, ki jo ob
oddaji izvedbe storitve skleneta pogodbeni
stranki: Mestna občina Celje in usposoblje-
ni ponudnik.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– popolnost ponudbe in ponudbene do-
kumentacije,

– reference ponudnika,
– ponujena cena oziroma ceniki stori-

tev.
10. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Mestna občina Celje, Zavod za plani-
ranje in izgradnjo, kontaktna oseba Milanez
Aleksander, tel. 063/441-528, int. 368.

11.
Mestna občina Celje

Ob-1691
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 26, Ljubljana, faks
061/131-81-64.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: pranje, kemično čišče-
nje in drobna popravila opreme po loka-
cijah.

Ocenjena vrednost naročila: 90,000.000
SIT.

3. Kraj izvedbe: vojašnice Dravograd,
Ankaran, Vipava, Cerklje, Ilirska Bistrica in
Novo mesto.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: eno
leto po veljavnosti podpisane pogodbe.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Uprava za logisti-
ko, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, kont.
oseba Boštjan Purkat, tel. 061/171-25-86,
soba št. 365, vsak delovni dan med 11. in
12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS PUS 4A/98) na račun št.
50100-637-55216.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 12. 4. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
PUS 4A/98 – Pranje in kemično čiščanje”.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 4. 1999 ob
10. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana, soba
št. 150.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): cena, druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: prvi neuspeli javni razpis za to naročilo
je bil objavljen dne 11. 9. 1998 pod št.
6454.

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 25, Ljubljana, kont. oseba Andjel-
ko Bogdanov, tel. 061/171-1477.

11.
Ministrstvo za obrambo

Javni razpisi

Št. 442-5/99,6 Ob-1531
Na podlagi 3. člena zakona o merilih in

postopku za dajanje poroštev Republike
Slovenije (Ur. l.RS, št. 21/95 in 18/96),
59. člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97 in 34/98 in 91/98), sklepa Vlade
RS, št. 446-04/98-4(N) Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj objavlja

javni razpis
za dajanje poroštev Republike

Slovenije za plačilo posojilnih in drugih
obveznosti pravnih oseb v letu 1999 na

področju pristojnosti Ministrstva za
ekonomske odnose in razvoj

Predmet razpisa
1. S tem javnim razpisom Ministrstvo za

ekonomske odnose in razvoj zbira zahteve
upnikov za pridobitev poroštev Republike
Slovenije v letu 1999 za plačilo posojilnih in
drugih plačilnih obveznosti drugih pravnih
oseb z območja Republike Slovenije.

2. Poroštva Republike Slovenije na po-
dročju pristojnosti Ministrstva za ekonom-
ske odnose in razvoj za dodeljujejo v skladu
z določbami zakona o merilih in postopku
za dajanje poroštev Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 21/95 in 18/96), in sicer za terja-
tve, sprejete z namenom financiranja izvo-
za, razvoja trgovine, investicij in pospeševa-
nja enakomernejšega regionalnega razvoja.
Prednost pri tem imajo terjatve do oseb, ki
izpolnjujejo pogoje iz četrtega odstavka 3.
člena zakona.

Pogoji za pridobitev poroštev
3. Posamezno poroštvo je po višini ome-

jeno na tisti del terjatve, ki je upnik ne more
izterjati na noben zakonit način.

4. Poroštva se dajejo za terjatve, katerih
zapadlost ni daljša od sedmih let in pri kate-
rih obrestna mera:

– za kratkoročne terjatve ne presega
TOM + 4%,

– za dolgoročne pa TOM + 5%.
5. Upnik, ki želi pridobiti poroštvo, mora

vlogi priložiti:
– predpogodbo z bodočim dolžnikom,

da bosta sklenila pogodbo, katere pogoji
ne bodo odstopali od najbolj ugodnih poso-
jilnih pogojev, ki v času sklepanja pogodbe
veljajo v Republiki Sloveniji za ustrezno ka-
tegorijo dolžnika in katera bo natančno opre-
deljevala zavarovanje terjatve (hipoteka, ce-
sija terjatev, zastava vrednostnih papirjev
ipd.), in sicer najmanj v trikratni dolžnikovi
obveznosti;

– poročilo o vseh bilančnih in izvenbi-
lančnih obveznostih in terjatvah dolžnika,
prikazanih po rokih plačil (kratkoročne, dol-
goročne) in s pripisanimi obrestmi po stanju
na dan predložitve predloga za izdajo po-
roštvene izjave;

– svojo pisno izjavo, da je dolžnik po
stanju na dan odobritve posojila razvrščen v
skupino A, B ali C po klasifikaciji terjatev, ki
jo predpisuje Banka Slovenije;

– obrazec BON 2 Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet;

– dokazilo, da zoper dolžnika niso poda-
ni razlogi za uvedbo stečajnega postopka;

– poslovni poročili za leto 1997 in 1998
skupaj z bilancami stanja in uspeha ter po-
slovni načrt za leto 1999.

6. Za izdajo poroštva za terjatve z zapad-
lostjo v času, ki je daljši od enega leta je
upnik dolžan predložiti potrjen investicijski
program iz katerega mora biti razvidna stop-
nja rizičnosti naložbe.

7. Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj lahko zahteva od upnika dodatne po-
datke in informacije.

8. Republika Slovenija za izdana poroš-
tva zaračunava provizijo v višini 0,50% letno
od dela glavnice, zavarovanega s poroš-
tvom. Postopek za plačilo provizije je pred-
pisan z navodilom, objavljenim v Uradnem
listu RS, št. 15/96.

Ča sprejemanja vlog in obravnavanja
9. Upniki smejo vlagati prijave za prido-

bitev poroštev do 31. 12. 1999 oziroma do
izčrpanja poroštvenega potenciala. Vloge
morajo biti poslane po pošti ali predane v
vložišču Ministrstva za ekonomske odnose
in razvoj na Kotnikovi 5, Ljubljana, v zaprti
ovojnici z navedbo imena in sedeža vložnika
ter z oznako “Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis za pridobivanje poroštev Republike
Slovenije”.

10. Odpiranje prijav bo vsak prvi četrtek
v mesecu ob 10. uri v prostorih Ministrstva
za ekonomske odnose in razvoj.

11. Vložniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni najpozneje v 45 dneh po odpiranju
prijav. V primeru, da je bila kvota sredstev
za dajanje poroštev že izčrpana pred odpi-
ranjem prijav, bodo neodprte prijave skupaj
z obvestilom o tem dejstvu vrnjene vložni-
kom, in sicer v osmih dneh od dneva, dolo-
čenega za odpiranje ponudb.

12. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo interesenti na Ministrstvu za eko-
nomske odnose in razvoj na tel.
061/178-35-84.

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj
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Ob-1665
Na podlagi 5. člena pravilnika o postop-

kih in pogojih porabe sredstev Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije d.d.,
Ljubljana, (Ur. l. RS, št. 75/97), Ekološko
razvojni sklad Republike Slovenije d.d.,
Ljubljana objavlja

javni razpis
Ekološko razvojnega sklada Republike

Slovenije, d.d., Ljubljana za
dodeljevanje kreditov za zmanjšanje

onesnaževanja zraka
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodeljevanje kredi-

tov Ekološko razvojnega sklada Republike
Slovenije, d.d., Ljubljana (ERSRS) za zmanj-
šanje onesnaževanja zraka.

Krediti so namenjeni fizičnim in pravnim
osebam za investicije na območju Republi-
ke Slovenije v naslednje namene:

A) zamenjavo sistemov za ogrevanje pro-
storov oziroma pripravo sanitarne tople vo-
de, ki uporabljajo okolju bolj škodljiva gori-
va (premog, druga trdna goriva ali težko
kurilno olje) s sistemi, ki uporabljajo okolju
prijaznejše vire energije (npr. daljinsko ogre-
vanje, zemeljski plin, utekočinjen naftni plin);

B) zamenjavo sistemov, ki uporabljajo
ekstra lahko kurilno olje s sistemi, ki upo-
rabljajo enega izmed okolju prijaznejših vi-
rov energije;

C) namestitev ogrevalnih sistemov, ki iz-
koriščajo obnovljive vire energije in zmanj-
šujejo emisije v ozračje (toplotne črpalke,
solarni sistemi, itd.) v obstoječih in novih
objektih območju Republike Slovenije.

D) namestitev ogrevalnih sistemov v no-
vih objektih, pri katerih je izkoristek kotla
višji od 90%.

Iz razpisanih sredstev bo mogoče finan-
cirati vsa dela in nakupe opreme, potrebne
za nadomestitev starih ogrevalnih sistemov
z novimi in / ali namestitev novih sistemov iz
prejšnjega odstavka, vključno z morebitnim
priklopom na omrežje, izvedbo celotnega
ogrevalnega sistema v zgradbi in ureditvijo
odvoda dimnih plinov.

2. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev po tem razpi-

su znaša 1 milijardo SIT.
3. Pogoji kreditiranja
a) usposobljenost kandidata
Do pridobitve kredita po tem razpisu so

upravičeni:
– lastniki objektov ali njihovih zaključe-

nih delov;
– najemniki ali upravljalci objektov ali nji-

hovih zaključenih delov s pisnim dovolje-
njem lastnika;

– ožji družinski člani (zakonec, oseba s
katero upravičenec živi v dalj časa trajajoči
življenjski skupnosti, njuni otroci oziroma
posvojenci, starši ali posvojitelji) upravičen-
cev iz predhodnih alinej s pisnim dovolje-
njem lastnika.

Za kredite za posamezno investicijo lah-
ko zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer
skupna višina tako odobrenih kreditov ne
more preseči 80% predračunske vrednosti
investicije.

Kredit lahko pridobijo:
– občani, ki imajo zadostne redne meseč-

ne dohodke in kredit zavarujejo pri Zavaroval-
nici Triglav, ki jo je ERSRS izbral na razpisu;

– samostojni podjetniki ali pravne ose-
be, ki ob sklenitvi kreditne pogodbe prido-
bijo ustrezno zavarovanje:

– za ERSRS sprejemljivo bančno ga-
rancijo;

– če je kreditojemalec pravna oseba,
razvrščena v bonitetni razred A ali B, tržno
zanimivo, bremen prosto hipoteko s tržno
vrednostjo v vsaj trikratni vrednosti kredita;

– drugo za ERSRS sprejemljivo zava-
rovanje.

b) finančni pogoji kreditiranja
S krediti ERSRS je mogoče financirati

do 80% predračunske vrednosti investicij iz
prve točke. Najvišji posamični kredit znaša
za občane 1,2 mio SIT, za samostojne pod-
jetnike 6 mio SIT (velja samo za poslovne
prostore), za pravne osebe pa 60 mio SIT.

Krediti občanom in samostojnim podjet-
nikom bodo dodeljeni za dobo do 6 let,
krediti pravnim osebam pa za dobo do 10
let.

Občani bodo kredit vračali v mesečnih
anuitetah, ki praviloma ne smejo biti nižje
od 9.000 SIT in ne višje od 25% povpreč-
nih rednih dohodkov v zadnjih treh mese-
cih. Pri obračunu anuitet se bo uporabljal
konformni način izračuna, s praviloma pol-
letnim spreminjanjem anuitet.

Samostojni podjetniki bodo kredit vrača-
li v četrtletnih obrokih, ki ne smejo biti nižji
od 120.000 SIT.

Pravne osebe bodo kredit vračale v če-
trtletnih obrokih, ki praviloma ne smejo biti
nižji od 300.000 SIT.

Krediti bodo obračunavani v tolarski pro-
tivrednosti DEM (ob dodelitvi kredita nakup-
ni, ob odplačevanju prodajni tečaj Nove Kre-
ditne banke Maribor, d.d. (NKBM) za pod-
jetja), z obrestno mero, ki bo določena kot
obrestna mera Mednarodne banke za ob-
novo in razvoj (IBRD), povečana za eno in
pol odstotne točke. Obrestna mera se bo
spreminjala dvakrat letno, pod enakimi po-
goji, kot bo IBRD spreminjala obrestno me-
ro kredita za Slovenski ekološki projekt, do-
deljenega ERSRS.

Za prvo polletje leta 1999 velja obrestna
mera 4,91% letno.

c) ostale določbe
Kreditojemalec se bo ob podpisu po-

godbe obvezal, da bodo vsa dela opravlje-
na skladno z razpisnimi pogoji in veljavnimi
predpisi. Nespoštovanje tega določila po-
meni nenamensko porabo sredstev.

Kreditne pogodbe bodo vsebovale klav-
zulo, s katero se bo kreditojemalec zavezal
v primeru navajanja neresničnih navedb v
prijavi ali nenamenske porabe sredstev ta-
koj vrniti celotni znesek kredita, obrestovan
od dneva dodelitve kredita po zakonski za-
mudni obrestni meri. Ta klavzula ne izklju-
čuje možnosti, da ERSRS proti takemu kre-
ditojemalcu uporabi tudi druga pravna sred-
stva.

4. Vsebina vloge
Kandidati oddajo vloge na obrazcih, ki

jih dobijo v pooblaščenih poslovalnicah
bank. V razpisni dokumentaciji bodo po-
drobno opredeljena dokazila, ki jih mora
kandidat kot sestavni del vloge predložiti za
posamezen tip investicije. Vloga mora vse-
bovati:

a) prijavo s podatki o kreditojemalcu in
objektu;

b) dokazilo o lastniškem statusu objekta;
c) dovoljenje pristojnega upravnega or-

gana za nameravano investicijo;
d) predračun izbranega izvajalca del (3

neodvisne predračune za kredite nad 1,2
mio SIT), izdelan v skladu z razpisnimi po-
goji na osnovi zakonsko opredeljene pro-
jektne dokumentacije, s popisom del in ma-
teriala ter navedbo odgovorne osebe za iz-
vedbo del;

e) izjavo izvajalca (sestavni del razpisne
dokumentacije):

– da bo opravil poseg skladno z razpi-
snimi pogoji in veljavnimi predpisi;

– da bodo vsa dela končana najkasneje
v treh (fizične osebe) oziroma šestih mese-
cih (pravne osebe in samostojni podjetniki);

– da bo ob zaključku del pridobil stro-
kovno mnenje o ustreznosti izvedenih del
(opredeljeno v razpisni dokumentaciji);

Sestavni del izjave je tudi rekapitulacija
predračuna (na hrbtni strani obrazca “Izjava
izvajalca”);

f) kopijo sklepa o registraciji izvajalca (druž-
be) oziroma priglasitvenega lista pri Upravi za
javne prihodke (samostojni podjetniki), iz ka-
tere je razvidno, da izvajalec izpolnjuje pogoje
za opravljanje ustrezne dejavnosti;

g) pri novih objektih atest proizvajalca ali
dobavitelja kotla oziroma pooblaščene usta-
nove, ki dokazuje, da kotel ustreza zahtevi
iz točke 1.D tega razpisa in fotokopijo tiste-
ga dela projekta, iz katerega je razvidno, da
je pooblaščeni projektant predpisal vgrad-
njo takega kotla (opredeljeno v razpisni do-
kumentaciji);

h) dokazila o zavarovanju kredita:
Občani:
1. zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav.
Samostojni podjetniki in pravne osebe:
2. štiri bianco podpisane akceptne nalo-

ge s pooblastilom za izpolnitev (pravne ose-
be) in štiri bianco podpisane menice z
ustrezno menično izjavo ter

3. eno od naslednjih dokazil:
– v primeru zavarovanja z bančno garan-

cijo pismo o nameri izdaje bančne garanci-
je, ali

– v primeru hipotečnega zavarovanja
oceno vrednosti objekta s strani cenilca s
certifikatom za cenilca nepremičnin Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo ter
predložitev pogodbe o zastavi nepremični-
ne ter sporazuma strank, ali

– v primeru drugega zavarovanja dokazi-
lo o drugem sprejemljivem zavarovanju,
predhodno potrjenem s strani ERSRS.

i) dokazila o dohodkih kandidata (sestav-
ni del razpisne dokumentacije - občani);

j) razvrstitev v bonitetni razred, ki jo po
računovodskih standardih opravi NKBM
(pravne osebe in samostojni podjetniki);

k) potrdilo banke o mesečnem prometu
na žiro računu in tekočih računih za zadnjih
12 mesecev ter o mesečnih obveznostih iz
naslova najetih kreditov (samostojni podjet-
niki).

5. Informiranje kandidatov
Razpisna dokumentacija in obrazci za

prijavo so kandidatom na voljo proti plačilu
stroškov v znesku 1.000 SIT v pooblašče-
nih poslovalnicah bank, navedenih v sezna-
mu, ki ga ERSRS ob izidu javnega razpisa in
vsaki spremembi objavi v dnevnem časopis-
ju. Informacije o pooblaščenih poslovalni-
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cah bank je mogoče dobiti tudi pri NKBM
(tel. 062/229-2830).

Dodatne informacije lahko dobijo zainte-
resirani pri pooblaščenih delavcih teh bank.

6. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od

12. 3. 1999 dalje. Razpis velja do porabe
razpisanih sredstev, vendar najkasneje do
29. 2. 2000.

Kandidat osebno vloži vlogo z vsemi do-
kazili na okencih pooblaščenih poslovalnic
bank.

7. Postopek sprejemanja vlog
Kandidat skladno z navodili, ki jih prejme

v pooblaščeni poslovalnici banke, predloži
prijavo in vsa dokazila, zahtevana v 4. točki
tega razpisa. Če kandidat ne predloži vseh
zahtevanih dokazil, banka vlogo zadrži in
informira kandidata o potrebnih dopolnitvah.
Če kandidat ne dopolni vloge v 30 dneh,
banka vlogo zavrne po postopku, ki je opi-
san v 8. točki.

Stroške obdelave in spremljanja vlog
NKBM zaračuna kandidatu po ceniku, uskla-
jenem z ERSRS.

8. Dodelitev in vračanje kreditov
Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo vseh

razpisnih pogojev, NKBM zavrne in o tem
pisno obvesti kandidata in ERSRS.

Kreditne pogodbe kandidatov, ki izpol-
njujejo vse razpisne pogoje, bodo podpisa-
ne s strani ERSRS oziroma njegovega poob-
laščenca v desetih delovnih dneh po predlo-
žitvi vseh zahtevanih dokazil. Kreditojemalec
mora skleniti kreditno pogodbo v roku deset
dni po dnevu, ko mu je NKBM poslala pripo-
ročeno pošiljko z obvestilom o dodelitvi kre-
dita, sicer se smatra, da je odstopil od vloge.

Pogoj za črpanje sredstev po pogodbi je
za pravne osebe predložitev dokazil o zava-
rovanju kredita - bančna garancija ali zapi-
snik z naroka za vknjižbo hipoteke s klavzu-
lo o odpovedi pravice do pritožbe, s potrdi-
lom, da so plačani vsi stroški vknjižbe ali
dokazilo o drugem, za ERSRS sprejemlji-
vem zavarovanju.

V petih delovnih dneh po prejemu veljav-
ne pogodbe NKBM nakaže na žiro račun
izbranega izvajalca del sredstva v višini 60%
odobrenega zneska. Po izplačilu začne
NKBM za izplačani del kredita obračunavati
pogodbene obresti.

Preostalih 40% odobrenega zneska
NKBM nakaže na žiro račun izvajalca v še-
stih delovnih dneh po predložitvi dokazila o
zaključku del, ki je za vsak tip investicije
opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Pred
izplačilom preostalih 40% odobrenega zne-
ska lahko kreditojemalec pisno zaprosi za
znižanje že odobrenega kredita.

Če kreditojemalec najpozneje pet delov-
nih dni pred potekom roka treh oziroma šestih
mesecev ne dostavi dokazila iz prejšnjega od-
stavka, ga NKBM pisno obvesti o prekoračitvi
roka. V primeru upravičenih razlogov lahko
kreditojemalec pred potekom tri oziroma šest-
mesečnega roka pisno zaprosi za podaljšanje
roka za predložitev dokazila o zaključku del.
Če se ne odzove na obvestilo NKBM, pravica
do preostalih 40% odobrenega zneska kredi-
ta zapade, hkrati pa zaradi nenamenske pora-
be sredstev ERSRS lahko sproži postopek za
takojšnje vračilo dotlej izplačanih sredstev,
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za
čas od črpanja sredstev in s stroški izterjave.

Po črpanju celotnega odobrenega zne-
ska ali po črpanju 60% odobrenega zneska
in zapadlosti pravice do preostanka kredita
po določilih predhodnega odstavka, banka
prenese kredit v odplačilo prvega v nasled-
njem mesecu in prične z zaračunavanjem
anuitet oziroma obrokov kreditojemalcu. O
prenosu kredita v odplačilo banka pisno ob-
vesti kreditojemalca.

9. Postopek za pritožbo
Kolikor se kandidat ne strinja s postopki

dodeljevanja kredita in nesporazuma ne us-
pe razrešiti s pooblaščenim delavcem v
pooblaščeni bančni poslovalnici, lahko v
sedmih dneh po zavrnitvi vloge vloži pisno
pritožbo na Upravni odbor Ekološko razvoj-
nega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljub-
ljana, Trg republike 3, v kuverti z napisom -
Program APAP - pritožba. UO ERSRS mora
v roku 10 dni po izteku roka iz predhodne-
ga stavka odločiti o pritožbi.

Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.d.

Ljubljana

Seznam bančnih poslovalnic, ki spreje-
majo vloge za kredit

Pravne osebe:
Maribor: NKBM, Vita Kraigherja 4, g.

Jelenovec, telefon 062/229-2441,
Ljubljana: NKBM, Slovenska 27/III, g.

Južnič, telefon 061/220-633.

Samostojni podjetniki:
Maribor: NKBM, Vita Kraigherja 4, ga.

Krištof, telefon 062/229 2157.

Občani:

Ljubljansko območje:
Domžale: LB Domžale, Ljubljanska 82,

ga. Knuplež, telefon 061/712-192,
Domžale: LB Domžale, Ljubljanska 62,

ga. Kremzer, telefon 061/715-422,
Ljubljana: Dolenjska banka, Tavčarjeva

7, ga. Zahirovič, telefon 061/133-31-35,
Ljubljana: NKBM, Slovenska 56, g. Mi-

lavec, telefon 061/131-40-30,
Ljubljana: Gorenjska banka, Dalmatino-

va cesta 4, ga. Kastelic, telefon
061/312-250,

Mengeš: LB Domžale, Slovenska 61, ga.
Blažič, telefon 061/737-016.

Mariborsko območje:
Maribor: NKBM, Odsek kreditiranja ob-

čanov, Tyrševa 2, ga. Serdt, telefon
062/229-2830,

Lenart: NKBM, Ob partizanski cesti, ga.
Krautič, telefon 062/724-208,

Ormož: NKBM, Ptujska 2, Križe, telefon
062/701-091,

Ptuj: NKBM, Odsek kreditiranja obča-
nov, Miklošičeva 5, ga. Gobec, telefon
062/772-631,

Slovenska bistrica: Titova 55, ga. Šega
Kukolja, telefon 062/811-021.

Pomursko območje:
Gornja Radgona, LB Pomurska banka,

Partizanska 9 a, ga. Rogač, telefon
069/61-050,

Lendava: LB Pomurska banka, Mlinska
cesta 2, ga. Hebar, telefon 069/78-121,

Ljutomer: LB Pomurska banka, Ormoška
cesta 8, ga. Dunaj, telefon 069/84-404,

Murska Sobota: LB Pomurska banka,
Trg zmage 7, ga. Zadravec, telefon
069/32-710.

Celjsko območje:
Celje: Banka Celje, Vrunčeva 1, ga. Le-

ben, telefon 063/431-502,
Laško: Banka Celje, Valvasorjev trg 5, g.

Šolaja, telefon 063/731-440,
Mozirje: LB Splošna banka Velenje, Na

trgu 9, ga. Žunter, telefon 063/831-392,
Rogaška Slatina: Banka Celje, Kidričeva

5, ga. Leskovar, telefon 063/813-841,
Šentjur pri Celju: Banka Celje, Mestni

trg 8, ga. Turk, telefon 063/743-154,
Velenje: LB Splošna banka Velenje, Ša-

leška 18, ga. Koren, telefon 063/854-251,
Žalec: Banka Celje, Savinjska 20, ga.

Grobelnik, telefon 063/715-227.

Zasavsko območje:
Trbovlje: LB Zasavje, Sallaumines 2, ga.

Kostanjevič, telefon 0601/21-156.

Koroško območje:
Dravograd: LB Koroška banka, Trg 4.

julija 44, g. Rupar, telefon 0602/83-071,
Mežica: LB Koroška banka, Trg svobo-

de 16, ga. Miklavžina, telefon
0602/35-178,

Muta: LB Koroška banka, Cesta 4. julija
11 a, ga. Klakočar, telefon 0602/61-160,

Prevalje: LB Koroška banka, Trg 1a, g.
Mežnar, telefon 0602/31-269,

Radlje ob Dravi: LB Koroška banka, Ma-
riborska 7, ga. Gerold, telefon
0602/71-169,

Ravne na Koroškem: LB Koroška ban-
ka, Prežihova 3, ga. Skarlovnik, telefon
0602/22-363,

Slovenj Gradec: LB Koroška banka,
Glavni trg 30, ga. Rozman, telefon
0602/49-111.

Gorenjsko območje:
Jesenice: Gorenjska banka, Cesta M.

Tita 8, ga. Radanič, telefon 064/82-681,
Kranj: Gorenjska banka, Bleiweisova 1,

ga. Tičar, telefon 064/28-40,
Radovljica: Gorenjska banka, Gorenjska

16, ga. Staroverski, telefon 064/715-646,
Škofja Loka: Gorenjska banka, Kapucin-

ski trg 7, ga. Tušek, telefon 064/624-080,
Tržič: Gorenjska banka, Trg svobode 1,

ga. Dolinar-Bohinc, telefon 064/53-661.

Dolenjsko območje:
Brežice: Dolenjska banka, Cesta prvih

borcev 42, ga. Kranjc, 0608/61-442,
Brežice: NKBM, Maistrova 2, ga. Novo-

sel, 0608/62-522,
Črnomelj: Dolenjska banka, Trg svobo-

de 2, ga. Vardjan, telefon 068/51-113,
Krško: Dolenjska banka, Kolodvorska 1,

ga. Balas, telefon 0608/22-762,
Krško: NKBM, Cesta krških žrtev 135 b,

g. Horvat, telefon 0608/22-877,
Metlika: Dolenjska banka, Trg svobode

7, ga. Vrviščar, telefon 068/58-132,
Novo mesto: Dolenjska banka, Trdinova

2, ga. Brulc, telefon 068/391-121,
Trebnje: Dolenjska banka, Gubčeva 8,

ga. Florjančič, telefon 068/44-279.
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Primorsko območje:
Ajdovščina: NKBM, Goriška 25, ga.

Curk, telefon 065/61-633,
Idrija: NKBM, Lapajnetova 41, ga. Bon-

čina, telefon 065/73-443,
Ilirska Bistrica: Banka Koper, Bazoviška

18, ga. Baša Možina, telefon 067/41-981,
Izola: Banka Koper, Drevored 1. maja 5,

ga. Vodopija, telefon 066/67-016,
Koper: NKBM, Ferrarska ulica 12, ga.

Dobnikar Bubnič, telefon 066/38-291,
Nova Gorica: NKBM, Kidričeva 11, ga.

Fučko, telefon 065/27-345, ga. Bastjan-
čič, telefon 065/127-346,

Piran: Banka Koper, Tartinijev trg 12,
ga. Mikuletič, telefon 066/746-961,

Postojna: Banka Koper, Tržaška 2, ga.
Batista, telefon 067/25-751,

Sežana: Banka Koper, Partizanska 50,
ga. Guštin, telefon 067/32-051,

Tolmin: NKBM, Trg M. Tita 14, ga. Vouk,
telefon 065/81-141.

Ob-1667
Republika Slovenija, Ministrstvo za šols-

tvo in šport na podlagi pravilnika o strokov-
nem spopolnjevanju, izobraževanju in uspo-
sabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izo-
braževanju in o postopku za izbiro progra-
mov (Ur. list RS, št. 80/98) in odredbe o
načinu oddajanja subvencij, dotacij in dru-
gih transferov iz sredstev proračuna RS, (Ur.
list RS, št. 5/98), objavlja

javni razpis
za izvajanje programov stalnega

strokovnega spopolnjevanja,
izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in

izobraževanju v Republiki Sloveniji v
šolskem letu 1999/2000

1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa so
programi stalnega strokovnega spopolnje-
vanja, izobraževanja in usposabljanja stro-
kovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: progra-
mi) in njihova izpeljava.

2.1. Programi
Programi so razvrščeni:
2.1.1. Prednostna področja:
1. programi za pripravnike in mentorje

pripravnikov,
2. programi za šolstvo narodnosti, za-

mejske Slovence, učitelje otrok zdomcev in
medkulturno sodelovanje,

3. programi za spopolnjevanje učiteljev
za pripravo na maturo in poklicno maturo,

4. programi za spopolnjevanje učiteljev
otrok s posebnimi potrebami,

5. programi za preprečevanje in razre-
ševanje vzgojne problematike (zasvojeno-
sti, nasilje, suicidalnost…),

6. programi za spopolnjevanje vodilnih
in vodstvenih,

7. programi računalništva in uporabe ra-
čunalnika iz programa “Računalniško opi-
smenjevanje”.

2.1.2. Drugi programi po področjih na-
vedenih v razpisni dokumentaciji

Morebitni prejemniki (v nadaljevanju: pre-
jemniki) lahko ponudijo programe za eno ali
več področij.

2.2. Merila za izbor in stopnjo financira-
nja programov

Merila za izbor in stopnjo financiranje
programov so:

1. prednostna področja,
2. strnjenost in povezanost vsebin v pro-

gramu spopolnjevanja,
3. skladnost metod in oblik dela s cilji,
4. možnost priznavanja programov spo-

polnjevanja v izrednem ali podiplomskem
študiju,

5. da je program spopolnjevanja nada-
ljevalni ali že uveljavljen,

6. deficitarnost področja, s katerega je
ponujen program spopolnjevanja,

7. reference predavateljev za izpeljavo
programa spopolnjevanja,

8. evalvacijske reference izvajalcev,
9. cena izpeljave in ekonomičnost izpe-

ljave programa spopolnjevanja,
10. prednost pri izbiri programov raču-

nalništva in uporabe računalnika bodo imeli
programi usposabljanja, ki podpirajo upora-
bo že nameščene licenčne programske
opreme in doseženo raven računalniške
strojne opreme na šolah.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pre-
jemniki

Na javni razpis se lahko prijavijo vse prav-
ne in fizične osebe, ki opravljajo vzgojnoizo-
braževalno ali raziskovalno dejavnost in iz-
polnjujejo naslednje pogoje:

1. so registrirane za opravljanje izobra-
ževalne ali raziskovalne dejavnosti.

2. morajo razpolagati z ustreznimi pro-
stori in opremo (tehnologija, računalniška
tehnologija, učne delavnice in drugo) za iz-
peljavo programov v primeru, da jih ne bo-
do izpeljali v regionalnih enotah Oddelka za
stalno strokovno spopolnjevanje Zavoda RS,
za šolstvo.

3. imajo zaposlene predavatelje z ustrez-
nimi strokovnimi referencami ali sklenjene
predpogodbe s pogodbenimi predavatelji za
šolsko leto 1999/2000.

4. imajo reference, ki izkazujejo, da pre-
jemnik izvaja programe, ki so predmet raz-
pisa ali druge izobraževalne programe.

Javni zavodi, ki v skladu z zakonom or-
ganizirajo strokovno spopolnjevanje se ne
morejo prijaviti na javni razpis s programi
spopolnjevanja, ki jih naročnik v celoti finan-
cira iz proračunskih sredstev. Na javni raz-
pis se tudi ne morejo prijaviti javni zavodi s
področja vzgoje in izobraževanja z naroče-
nimi programi.

4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev tega razpisa zna-

ša:
– za programe stalnega strokovnega

spopolnjevanja, izobraževanja in usposab-
ljanja 125 milijonov tolarjev,

– programi za računalniško opismenje-
vanje in uporabo računalnika v višini 12 mili-
jonov tolarjev iz posebnih sredstev progra-
ma Računalniško opismenjevanje.

5. Določitev obdobja porabe sredstev
Dodeljena sredstva morajo prejemniki

porabiti v šolskem letu 1999/2000.
6. Rok za oddajo vloge in način oddaje

vloge
Vloga mora biti pripravljena v skladu z

Navodili prejemnikom za izdelavo vloge, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.

Vloga mora biti oddana na originalnih ob-
razcih in disketah iz razpisne dokumentacije.

Zapečatene ovojnice z vlogami morajo
prejemniki oddati v Oddelku za stalno stro-
kovno spopolnjevanje Zavoda RS, za šols-
tvo, Poljanska 26, Ljubljana (pritličje desno)
pri Mateji Peterca. Rok za oddajo vloge je
16. april 1999 do 12. ure. Prejemniki lahko
oddajo vlogo tudi priporočeno po pošti s
tem, da se kot pravočasna šteje vloga, ki
prispe do istega dne in ure, kot je predvide-
no za osebno oddajo vloge.

Ovojnice z vlogami morajo prejemniki od-
dati z jasno oznako ter napisom »ponudba -
ne odpiraj«, s številko objave javnega razpi-
sa v Uradnem listu RS, ter z navedbo pred-
meta naročila in sicer »Javni razpis za izva-
janje programov stalnega strokovnega spo-
polnjevanja za šolsko leto 1999/2000«.

Na ovojnici mora biti na sprednji strani
jasno označen naročnik in na hrbtni strani
prejemnik.

Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane vloge bo komisija zavrnila v postop-
ku odpiranja vlog.

7. Razpisna dokumentacija in informaci-
je o razpisni dokumentaciji: razpisno doku-
mentacijo lahko prejemniki dvignejo v Od-
delku za stalno strokovno spopolnjevanje
Zavoda RS, za šolstvo, Poljanska 26, Ljub-
ljana (pritličje desno) pri Mateji Peterca vsak
delovni dan od 9. do 11. ure, na podlagi
dokazila o vplačilu.

Razpisna dokumentacija obsega:
1. navodila prejemnikom za izdelavo vlo-

ge z navedbo potrebnih dokumentov, ki jih
mora prejemnik predložiti naročniku,

2. podatke o področjih stalnega strokov-
nega spopolnjevanja strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju v šolskem letu
1999/2000,

3. okvirno višino sredstev, ki so na raz-
polago prejemnikom,

4. način določanja deleža, ki ga prejme
posamezni prejemnik – Načini določanja de-
leža za vrednotenje programov in navodila
za izpeljavo programov strokovnega spo-
polnjevanja, izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževa-
nju v letu 1999/2000,

5. predstavitev regionalnih enot Oddel-
ka za stalno strokovno spopolnjevanje Za-
voda RS, za šolstvo s kapacitetami razpo-
ložljive AV tehnologije,

6. vzorec pogodbe,
7. merila za izbor in stopnjo financiranja

programov,
8. – diskete in izpise programov,

– obrazec za razpolaganje z ustrezni-
mi prostori in opremo (IC, obr. 01))

– obrazec za predstavitev predavate-
ljev (IC, obr. 02)

– obrazec za dosedanje reference
(IC, obr. 03)

Za vse izobraževalne programe, ki so
vezani na programe računalništva in upora-
be računalnika iz programa »Računalniško
opismenjevanje« in so financirani iz progra-
ma Računalniško opismenjevanje, izjavo, da
bo izvajal izobraževanje v skladu s progra-
mom in načinom dela v programu Računal-
niško opismenjevanje.

Razpisno dokumentacijo je možno dobi-
ti proti plačilu 8.800 SIT na žiro račun:
50100-603-401756 (obvezno dokazilo - fo-
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tokopija virmana ali položnice). Pri plačilu v
namen nakazila obvezno navedite šifro 7007.

V ceno razpisne dokumentacije so vra-
čunani materialni stroški za pripravo razpi-
sne dokumentacije.

Prejemnik lahko dobi vse informacije v
zvezi z izdelavo vloge in pojasnila k razpisni
dokumentaciji pri Vereni Balažic na tel.
061/13-222-77, faks 061/13-222-65.

Za prejemnike bodo organizirani infor-
mativni dnevi:

19. 3. 1999 ob 10. uri za dosedanje
izvajalce,

22. 3. 1999 ob 10. uri za dosedanje
izvajalce,

23. 3. 1999 ob 10. uri za nove izvajalce,
29. 3. 1999 ob 10. uri rezervni termin.
Drugih informativnih dni ne bomo orga-

nizirali.
Vsi organizirani informativni dnevi se bo-

do izvedli v prostorih Zavoda RS, za šols-
tvo, Poljanska 28, soba št. 215, 2. nad-
stropje.

8. Javno odpiranje vlog: javno odpiranje
vlog, na katerega so vabljeni vsi prejemniki,
bo 20. aprila 1999 ob 11. uri v prostorih
Zavoda RS, za šolstvo, Poljanska 28, soba
215/2, Ljubljana.

Pred odpiranjem vlog morajo predstavni-
ki prejemnikov predložiti pisno pooblastilo.

9. Rok za obvestilo
Prejemniki bodo o izidu razpisa obveš-

čeni najkasneje v 45 dneh od dneva odpira-
nja vlog.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-1731
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg

OF 13, Ljubljana, organizira izvajanje nacio-
nalnega raziskovalnega programa ter v ta
namen na podlagi 27. člena zakona o razi-
skovalni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 8/91) ter
na podlagi pravilnika o usposabljanju in vklju-
čevanju mladih raziskovalcev v raziskoval-
ne, visokošolske in druge organizacije (Ur.
l. RS, št. 38/94, 53/95 in 1/98) objavlja

javni razpis
za financiranje podiplomskega študija

in raziskovalnega usposabljanja mladih
raziskovalcev

1. Naročnik in predmet razpisa: Mini-
strstvo za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana, razpisuje financiranje podi-
plomskega študija in raziskovalnega uspo-
sabljanja mladih raziskovalcev v letu 1999.

2. Pogoji: kandidate za mlade raziskoval-
ce prijavijo na razpis raziskovalne skupine-or-
ganizacijske enote visokošolskih in drugih
zavodov, ki opravljajo raziskovalno dejavnost
in izvajajo vsaj en raziskovalni projekt, ki ga
(so)financira ministrstvo ter raziskovalne sku-
pine tuje pravne osebe, ki so jo v zamejstvu
ustanovili Slovenci oziroma je v njihovi večin-
ski lasti in je nacionalnega pomena za ohra-
njanje Slovencev v zamejstvu (v nadaljeva-
nju: raziskovalna skupina).

I. Kandidat, ki ga prijavlja raziskovalna
skupina v usposabljanje

a) mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. mora biti državljan Republike Slo-

venije ali Slovenec brez slovenskega držav-
ljanstva, ki se lahko izobražuje v Republiki
Sloveniji pod enakimi pogoji kot državljan
Republike Slovenije,

2. mora imeti visoko strokovno izo-
brazbo ustrezne smeri in biti vpisan na podi-
plomski študij, oz. izjaviti, da bo vpisal podi-
plomski študij v šolskem letu 1999/2000,

3. mora imeti povprečno oceno dodi-
plomskega študija najmanj 8 (ocena diplo-
me se v povprečni oceni ne upošteva),

4. starost do 28 let za magistrski ozi-
roma enovit doktorski študij in do 31 let za
doktorski študij v primeru, da ima kandidat
že opravljen magisterij.

Prednost bodo imeli kandidati vpisani v
študijski program za pridobitev doktorata
znanosti.

b) vloga za financiranje mora vsebovati:
1. izpolnjen prijavni obrazec,
2. potrdilo o opravljeni diplomi oziro-

ma zagovoru magisterija (potrdilo je potreb-
no ministrstvu dostaviti najkasneje do 15.
septembra 1999) in potrdilo o povprečni
oceni z uradno potrjenim seznamom oprav-
ljenih izpitov in vaj kot dokazilo, da so oprav-
ljene vse obveznosti po programu dodiplom-
skega študija,

3. okvirni program študijskega in razi-
skovalnega usposabljanja,

4. pregled raziskovalnih projektov, ki
jih izvaja raziskovalna skupina,

5. potrdilo visokošolskega zavoda o
vpisu na podiplomski (doktorski) študij/izja-
vo kandidata o nameravanem vpisu,

6. potrdilo o slovenskem državljanstvu
oziroma dokazilo, da je kandidat tujec slo-
venskega porekla,

7. izjavo kandidata, da se lahko oseb-
ni podatki, navedeni v vlogi za financiranje,
uporabijo za evidence oziroma sezname,
določene s pravilnikom o usposabljanju in
vključevanju mladih raziskovalcev v razisko-
valne, visokošolske in druge organizacije
(Ur. list RS, št. 38/94 in 53/95),

c) merila za ocenjevanje vlog za financi-
ranje:,

– ocena dodiplomskega študija
– ocena programa usposabljanja,
– ustreznost mentorja in raziskovalne

skupine, izvajalke usposabljanja,
– dosedanje izvrševanje obveznosti mla-

dih raziskovalcev in njihovih mentorjev,
– prekinitve usposabljanja oziroma neiz-

polnjevanje pogodbenih obveznosti,
– zaposlitev mladih raziskovalcev po za-

ključenem usposabljanju,
d) čas financiranja usposabljanja glede

na vrsto usposabljanja:
– za specializacijo največ do dveh let,
– za magisterij največ do dveh let in pol,
– za doktorat (po magisteriju) največ do

dveh let in pol,
– za enovit doktorski študij (doktorat brez

magisterija) do štirih let.
II. Kandidat, ki ga prijavlja raziskovalna

skupina za doktorsko usposabljanje v tujini
a) mora izpolnjevati naslednje pogoje:

1. mora biti državljan Republike Slo-
venije,

2. mora imeti visoko strokovno izo-
brazbo ustrezne smeri oziroma opravljen
magisterij,

3. mora imeti povprečno oceno dodi-
plomskega študija najmanj 8 (ocena diplo-
me se v povprečni oceni ne upošteva),

4. starost praviloma do 28 let;
b) vloga za financiranje mora vsebovati:

1. izpolnjen prijavni obrazec,

2. potrdilo o opravljeni diplomi oziro-
ma zagovoru magisterija (potrdilo je potreb-
no ministrstvu dostaviti najkasneje do 15.
septembra 1999) in potrdilo o povprečni
oceni z uradno potrjenim seznamom oprav-
ljenih izpitov in vaj kot dokazilo, da so oprav-
ljene vse obveznosti po programu dodiplom-
skega študija,

3. program študija in usposabljanja v
tujini na področju potrebnem vitalizacije,

4. podatke o instituciji in kvalificirano-
sti tujega mentorja,

5. izjavo predlagatelja vloge za finan-
ciranje, da je zainteresiran za zaposlitev mla-
dega raziskovalca po opravljenem doktora-
tu v tujini, predvidene raziskovalne zadolži-
tve mladega raziskovalca po vrnitvi ter zago-
tovilo predlagatelja vloge za financiranje
glede potrebne opreme in druge infrastruk-
ture, ki bo omogočala popolno izrabo in
prenos v tujini pridobljenega znanja,

6. dokazilo o sprejemu kandidata na
doktorski študij,

7. potrdilo o slovenskem državljanstvu,
8. izjavo kandidata, da se lahko oseb-

ni podatki, navedeni v vlogi za financiranje,
uporabijo za evidence oziroma sezname,
določene s pravilnikom o usposabljanju in
vključevanju mladih raziskovalcev v razisko-
valne, visokošolske in druge organizacije
(Ur. l. RS, št. 38/94 in 53/95),

c) merila za ocenjevanje vloge za finan-
ciranje:

– dosedanji študijski in raziskovalni re-
zultati kandidata,

– ocena programa usposabljanja,
– zagotovilo, da v Sloveniji ni ustreznih

možnosti za dokončanje doktorata znanosti
zaradi pomanjkanja ustreznih mentorjev ali
raziskovalne opreme

3. Orientacijska vrednost za izvedbo pro-
grama razpisa je 300 mio SIT.

4. Vloge za financiranje morajo biti od-
dane na predpisanih obrazcih, skladno z
navodili in v dveh izvodih.

5. Ovojnica z vlogo za financiranje mora
z oznako: “Ne odpiraj - vloga za sofinancira-
nje podiplomskega študija in raziskovalne-
ga usposabljanja mladih raziskovalcev”, pris-
peti na naslov: Ministrstvo za znanost in teh-
nologijo, Trg OF 13, Ljubljana, ne glede na
vrsto prenosa te pošiljke, do vključno 30.
aprila 1999 do 12. ure oziroma 31. maja
1999 do 12. ure oziroma do 30. junija 1999
do 12. ure.

Nepravočasno prispelih in nepravilno oz-
načenih vlog za financiranje ter vlog za kandi-
date, ki do izteka razpisnega roka ne bodo
imeli opravljenih vseh izpitov na dodiplom-
skem študiju, ministrstvo ne bo obravnavalo.

6. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana, in sicer: 3. maja 1999 za
vloge, ki bodo prispele do 30. aprila 1999;
3. junija 1999 za vloge, ki bodo prispele do
31. maja 1999 in 2. julija 1999 za vloge,
prispele do 30. junija 1999.

7. Ministrstvo bo s pomočjo ekspertnih
teles opravilo ocenitev vlog za financiranje
in sprejelo sklep o izboru kandidatov, kate-
rim bo financiralo podiplomski študij oz. ra-
ziskovalno usposabljanje. O izbiri bodo zain-
teresirani obveščeni predvidoma v 45 dneh
od zaključka razpisa. Začetek financiranja
bo predvidoma možen s 1. oktobrom 1999.
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8. Prijavne obrazce za obe obliki usposab-
ljanja z navodili lahko zainteresirani dvignejo
vsak delovnik od 7. do 16. ure pri recepciji
Ministrstva za znanost in tehnologijo, Ljublja-
na, Trg OF 13. Informacije dajeta osebno ali
po telefonu Marta Sluga tel. 178-46-62 in
Mateja Ahčin tel. 178-46-60 vsak torek, sre-
do in četrtek med 10. in 14. uro.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-1674
Na podlagi določil zakona o pospeševa-

nju turizma (Ur. l. RS, št. 57/98), uredbe o
podrobnejših pogojih in merilih za spodbuja-
nje razvoja turistične infrastrukture (Ur. l. RS,
št. 11/99), proračuna Republike Slovenije
za leto 1999 (Ur. l. RS, št. 91/98), zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98
in 91/98), pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 91/98) in odredbe o načinu oddaja-
nja subvencij, dotacij in drugih transferov iz
proračuna (Ur. l. RS, št. 5/98), Ministrstvo
za malo gospodarstvo in turizem objavlja

javni razpis
za sofinanciranje investicij v obnovo in

razvoj turističnih objektov
I. Predmet razpisa
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turi-

zem v letu 1999 razpolaga s sredstvi za
sofinanciranje investicij v obnovo in razvoj
turističnih objektov v višini 900 mio SIT (pro-
računska postavka 3987, konto 4404). Od
tega zneska po tem javnem razpisu name-
nja 895 mio SIT za sofinanciranje investicij v
turistično infrastrukturo in sicer za:

– sofinanciranje investicij v turistično in-
frastrukturo, namenjeno izboljšanju gostin-
ske ponudbe (investicije v izgradnjo in pre-
novo gostinskih obratov niso predmet tega
razpisa) ,

– sofinanciranje izgradnje in prenove žič-
nic in umetno zasneževanje,

– izkoriščanje termalnih vod za razvoj tu-
rizma.

Sredstva bodo prosilcem, izbranim na
tem javnem razpisu dodeljena izključno v
obliki kreditov in to največ do 50% predra-
čunske vrednosti celotne naložbe.

II. Splošni pogoji
Na javnem razpisu lahko sodelujejo pro-

silci, ki so po standardni klasifikaciji dejav-
nosti glede na svojo glavno dejavnost raz-
vrščeni v naslednje skupine:

H Gostinstvo - dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov (šifra 55.1)

I Promet, skladiščenje in zveze - dejav-
nost žičnic (šifra 60.213)

O Druge javne, skupne in osebne stori-
tvene dejavnosti - dejavnost smučarskih
centrov in smučišč (šifra 92.622)

Sredstev iz naslova tega razpisa ni mo-
goče nameniti za potrebe refinanciranja.

Do sredstev ni upravičen prosilec, za ka-
terega je bilo z revizijskim poročilom ali revi-
zijsko odločbo ugotovljeno oškodovanje
družbenega premoženja.

III. Posebni pogoji
Prosilec, ki kandidira za dodelitev kredi-

ta po tem razpisu, mora izpolnjevati nasled-
nje pogoje:

– imeti mora izdelan investicijski pro-
gram, ki ga je sprejel organa upravljanja in

potrdila poslovna banka, ki sodeluje v fi-
nančni konstrukciji,

– iz investicijskega programa, ki mora biti
razvojno naravnan, mora izhajati ugotovitev o
nujnosti dopolnitve turistične ponudbe,

– finančna konstrukcija naložbe mora bi-
ti trdna,

– za zavarovanje posojila mora biti spo-
soben predložiti zanesljive instrumente za
zavarovanje plačila (bančna garancija, hipo-
teka, vrednostni papirji ipd.),

– imeti mora izoblikovan svoj tržni pro-
gram, naravnan skladno z usmeritvami Re-
solucije o strateških ciljih na področju raz-
voja turizma v Republiki Sloveniji in zagotov-
ljeno tržišče za svoje storitve,

– ne sme biti v stečajnem postopku ali
postopku prisilne poravnave,

– imeti mora poravnane vse svoje ob-
veznosti iz naslova davkov, prispevkov, taks
in drugih dajatev, določenih z zakonom,

– predhodno mora v celoti izterjati mo-
rebitno terjatev, ki je bila ugotovljena v nje-
govo korist v revizijskem poročilu ali revizij-
ski odločbi, ki jo je izdala Agencija Republi-
ke Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij.

IV. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih kriterijev iz točke II. in III. tega
razpisa in drugi dokumenti, ki morajo biti
obvezno priložena k vlogi:

– Splošni podatki o prosilcu: polni naziv
in naslov prosilca, matična številka, davčna
številka, številka žiro računa, ime in tele-
fon/fax odgovorne osebe,

– Obvestilo Urada Republike Slovenije
za statistiko o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti,

– investicijski program, izdelan v skladu
z uredbo o enotni metodologiji programov
za javna naročila investicijskega značaja (Ur.
l. RS, št. 82/98) ozirom Navodilom o pri-
pravi investicijske dokumentacije in sprem-
ljanju investicije (Ur. l. RS, št. 16/97),

– dokazilo o sklepu organa upravljanja o
sprejetju oziroma potrditvi investicijskega pro-
grama,

– oceno investicijskega programa, ki jo iz-
dela poslovna banka, ki sodeluje pri naložbi,

– fotokopija kreditne pogodbe, sklenje-
ne s poslovno banko,

– izvleček iz bilance stanja in bilance us-
peha za leti 1997 in 1998,

– izjava poslovne banke o razvrstitvi pod-
jetja v bonitetni razred po klasifikaciji terja-
tev, ki jo predpisuje Banka Slovenije,

– dokazila, da ima prosilec, upoštevaje
tudi zaprošena kreditna sredstva na podlagi
tega razpisa, v celoti zagotovljena sredstva
za zaprtje finančne konstrukcije (lastna sred-
stva, bančni kredit, blagovni kredit, sovlaga-
nje, sredstva lokalne skupnosti),

– veljavno lokacijsko dovoljenje,
– dokazilo o pravici do uporabe zem-

ljišč, namenjenih za smučišča (velja le za
skupini 60.213 in 92.622),

– izjavo odgovorne osebe, da prosilec
ni v stečajnem postopku ali postopku prisil-
ne poravnave,

– izjavo o instrumentih zavarovanja pla-
čila, ki jih je prosilec pripravljen ponuditi za
zavarovanje svoje obveznosti,

– dokazilo, da ima prosilec poravnane
vse svoje obveznosti iz naslova davkov, pris-
pevkov, taks in drugih dajatev, določenih z
zakonom,

– izjavo odgovorne osebe, da za prosil-
ca z revizijskim poročilom ali revizijsko od-
ločbo ni bilo ugotovljeno oškodovanje druž-
benega premoženja, oziroma da je prosilec
v celoti izterjal morebitno terjatev, ki je bila
ugotovljena v njegovo korist v revizijskem
poročilu ali revizijski odločbi, ki jo je izdala
Agencija Republike Slovenije za revidiranje
lastninskega preoblikovanja podjetij.

V. Prednosti pri dodeljevanju kreditov bo-
do imeli prosilci:

– katerih investicija se izvaja na območ-
ju, ki mu je bil podeljen status turističnega
območja,

– katerih projekt ima izrazite pozitivne
multiplikativne učinke na razvoj turizma in
drugih dejavnosti na širšem turističnem ob-
močju,

– katerih projekt ima poudarjen infra-
strukturini značaj,

– ki so v finančni konstrukciji naložbe
zagotovila večji del potrebnih sredstev za
dokončanje naložbe iz lastnih virov,

– katerih investicijski program izkazuje
večjo razvojno naravnanost,

– ki so v zadnjih dveh letih dosegli pozi-
tivne ali celo nadpovprečne rezultate poslo-
vanja,

– ki so pri so domači poslovni banki -
kreditodajalki razvrščeni v bonitetni razred
A ali B,

– ki bodo dokumentirala (na podlagi stati-
stičnih obrazcev TU-11), da so neto izvoznik
in to s tem , da je delež nočitev tujih gostov v
skupnem številu nočitev v zadnjem letu zna-
šal vsaj 45% (velja le za skupino 55.1),

– ki izkazujejo višjo stopnjo zasedenosti
ležišč (velja le za skupino 55.1),

– katerih projekt finančno podpira lokal-
na skupnost,

– katerih projekt prispeva k odpiranju no-
vih delovnih mest,

– katerih projekt je usmerjen v prilagodi-
tev prostorov ali opreme sodobnim standar-
dom poslovanja,

– katerih naložbe so že v teku,
– katerih projekti bodo že v letošnjem

letu prispevali k doseganju ugodnejših fi-
nančnih rezultatov poslovanja,

– ki bodo predložili najzanesljivejše in-
strumente zavarovanja plačila (bančna ga-
rancija),

– ki se nahajajo na območju, ki ga je leta
1998 prizadel rušilni potres,

– katerih projekti so izrazito ekološko na-
ravnani (varčevanje z energijo, okoljska pri-
mernost).

VI. Pogoji, pod katerimi bodo odobreni
krediti

Rok vračila: do petnajst let od začetka
črpanja posojila.

Obrestna mera: veljavna temeljna obrest-
na mera (TOM).

Če v času obračuna obresti zaradi po-
manjkanja podatkov ali iz drugih razlogov ni
mogoče ugotoviti višine TOM za posamez-
no obdobje, se šteje, da je TOM v takšnem
obdobju enaka kot TOM v zadnjem obdobju
pred takšnim obdobjem, za katerega jo je
še mogoče ugotoviti. Takšen obračun obre-
sti se šteje kot dokončen, tudi v primeru, če
postane TOM kasneje znana.

Odplačevanje glavnice: v enakih četrt-
letnih obrokih s pričetkom najkasneje po
treh letih od črpanja posojila.
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Plačevanje obresti: obresti za obdobje mo-
ratorija iz prejšnje alinee se pripišejo glavnici,
obresti od tako povečane glavnice pa se pla-
čujejo skupaj z odplačili obrokov glavnice od
vključno prvega obroka glavnice dalje.

Stroški kredita: plačilo stroškov, pove-
zanih z najetjem in spremljanjem kredita bo
določeno s pogodbo, pri čemer kreditoje-
malec sam nosi najmanj vse stroške, pove-
zane z zavarovanjem kredita.

VII. Roki prijave
Rok za vložitev vloge je 30 dni od objave

v Uradnem listu RS.
Vlogo skupaj z dokazili prosilec dostavi v

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem
Kotnikova 5, Ljubljana, v zaprti kuverti z ime-
nom in naslovom podjetja in oznako: “Ne od-
piraj - vloga, Javni razpis za sofinanciranje
naložb v obnovo in razvoj turističnih objektov.

VIII. Postopek pri izbiri vlog
Minister za malo gospodarstvo in turizem

bo s sklepom imenoval strokovno komisijo,
ki bo vodila postopek javnega razpisa. Komi-
sija bo v 8 dneh od odpiranja vlog pozvala
tiste predlagatelje, katerih vloge niso bile po-
polne, da jih najkasneje v 15 dneh dopolnijo.
Prosilci bodo o izidu razpisa obveščeni naj-
kasneje v 45 dneh po odpiranju vlog.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
posreduje Marko Podrekar, svetovalec Vla-
de, tel. 061/178-32-92.

Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem

Ob-1693
Na podlagi odredbe o načinu oddajanja

subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/98) objavlja Ministrstvo za
zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana

javni razpis
za dodelitev subvencij, dotacij in

drugih transferov za sofinanciranje
programov in projektov terapije

zasvojenosti v letu 1999
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za zdravstvo Republike Slo-
venije, Štefanova 5, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: sofinanci-
ranje programov in projektov terapije
zasvojenosti v letu 1999.

3. Osnovni pogoji in merila za izbiro vlog:
– vseslovenski značaj programa;
– usklajenost z obstoječimi nacionalnimi

prioritetami, programi in akcijami;
– celostni programi in projekti, ki jih iz-

vajajo nevladne organizacije;
– neposredna vključenost uživalcev pre-

povedanih drog v okviru programov življenje
brez droge;

– reference ponudnika;
– sofinanciranje programa, projekta ozi-

roma gradiva;
– stroški programa oziroma projekta.
4. Predlagatelji programov in projektov

morajo izhajati iz specifičnih razmer v Re-
publiki Sloveniji in upoštevati celostno obrav-
navo zasvojenih od prepovedanih drog.

5. Višina sredstev, ki so na razpolago:
4,000.000 SIT.

6. Terminski plan porabe dodeljenih
sredstev: dodeljena sredstva bodo prejem-
niku izplačana v roku 30 dni po potrditvi
računa in končnega poročila o opravljenem

delu, ki ju bo prejemnik posredoval naročni-
ku najkasneje do 10. 11. 1999.

7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo v vložišču Ministrstva za
zdravstvo, 1. nadstropje, soba št. 22, vsak
delovnik med 8. in 15. uro pri Maji Šifrer, Jelki
Galič ali Martini Eberl ali poiščejo na internetu
(http://www.gov.si/mz/razpisi.htm).

8. Vloge morajo biti predložene na Mini-
strstvu za zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana,
do 1. aprila 1999 do 15. ure v zapečateni
kuverti z oznako “Ne odpiraj - vloga“ progra-
mi terapije zasvojenosti in s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS.

9. Odpiranje vlog ne bo javno.
10. Prejemniki bodo obveščeni o izidu jav-

nega razpisa najkasneje do 26. aprila 1999.
Ministrstvo za zdravstvo

Ob-1694
Na podlagi odredbe o načinu oddajanja

subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 5/98) objavlja Ministrstvo
za zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana

javni razpis
za dodelitev subvencij, dotacij in

drugih transferov za sofinanciranje
programov in projektov preprečevanja

zasvojenosti v letu 1999
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za zdravstvo Republike Slo-
venije, Štefanova 5, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: sofinanci-
ranje programov in projektov prepreče-
vanja zasvojenosti v letu 1999.

3. Osnovni pogoji in merila za izbiro vlog:
– vseslovenski značaj programa, akcije

oziroma gradiva;
– usklajenost z obstoječimi nacionalnimi

prioritetami, programi, projekti in gradivi;
– možnost ugotavljanja razširjenosti in

značilnosti uživanja drog med različnimi sta-
rostnimi skupinami prebivalcev Slovenije, z
možnostjo kontinuiranega spremljanja tren-
dov;

– zmanjševanje škode zaradi uporabe
prepovedanih drog na podlagi večje infor-
miranosti, osveščanja ter spremembe vzor-
cev vedenja, povezanega z uživanjem drog,
namenjeni visoko rizičnim skupinam in mla-
dim ter tistim, namenjeni zgodnjemu odkri-
vanju uživanja drog ter zgodnji intervenciji
na terenu;

– uporaba v didaktične oziroma informa-
tivne namene;

– reference ponudnika;
– sofinanciranje programa, projekta ozi-

roma gradiva;
– stroški programa, akcije oziroma gra-

diva.
4. Predlagatelji programov in projektov

morajo izhajati iz specifičnih razmer v Re-
publiki Sloveniji in se nanašati na enega
izmed naslednjih prednostnih področij:

– epidemiološko raziskovalno razvojni
projekti;

– preventivni programi in projekti;
– izobraževalno vzgojna in informativna

gradiva, programi in akcije.
5. Višina sredstev, ki so na razpolago:

12,701.000 SIT.
6. Terminski plan porabe dodeljenih

sredstev: dodeljena sredstva bodo prejem-

niku izplačana v roku 30 dni po potrditvi
računa in končnega poročila o opravljenem
delu, ki ju bo prejemnik posredoval naročni-
ku najkasneje do 10. 11. 1999.

7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v vložišču Ministrstva za
zdravstvo, 1. nadstropje, soba št. 22, vsak
delovnik med 8. in 15. uro pri Maji Šifrer, Jelki
Galič ali Martini Eberl ali poiščejo na internetu
(http://www.gov.si/mz/razpisi.htm).

8. Vloge morajo biti predložene na Mini-
strstvo za zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana,
do 1. aprila 1999 do 15. ure v zapečateni
kuverti z oznako “Ne odpiraj - vloga“ progra-
mi preprečevanja zasvojenosti in s številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

9. Odpiranje vlog ne bo javno.
10. Prejemniki bodo obveščeni o izidu jav-

nega razpisa najkasneje do 26. aprila 1999.
Ministrstvo za zdravstvo

Št. 316-20/98 Ob-1704
Na podlagi proračuna Republike Slove-

nije za leto 1999 (Uradni list RS št.91/98)
in odredbe o načinu oddajanja subvencij,
dotacij in drugih transferov iz sredstev pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list
št.5/98), objavljamo

javni razpis
za oddajo subvencij za Posebne

programe šol na temo učinkovite rabe
in obnovljivih virov energije

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Agencija Republike Slovenije za učinkovito
rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana,
tel.18-88-355, faks 18-88-367.

2. Predmet razpisa
Razpisuje se subvencioniranje priprave in

izvedbe projektov Posebni programi šol na
temo učinkovite rabe in obnovljivih virov ener-
gije, za kar lahko kandidirajo osnovne in sred-
nje šole v Sloveniji. Višina subvencije se v
odvisnosti od obsega programa in material-
nih stroškov določi v skladu s kriteriji in meri-
li, navedenimi v razpisni dokumentaciji. Naj-
višji znesek subvencije za posamezni Poseb-
ni program šole na temo učinkovite rabe in
obnovljivih virov energije znaša 400.000 SIT.

Natančnejši pogoji za dodelitev subven-
cije so podani v razpisni dokumentaciji. Do-
datne informacije posreduje pri Agenciji Re-
publike Slovenije za učinkovito rabo energi-
je Jožef Pogačnik vsak ponedeljek od 9. do
12. ure na telefonu 061/18-88-451.

3. Okvirna višina sredstev: 4,800.000 SIT.
Subvencije se bodo dodeljevale do po-

rabe sredstev po zaporedju predloženih po-
polnih vlog.

4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
od maja 1999 do novembra 1999.

5. Rok v katerem lahko prosilci predloži-
jo vloge in način predložitve vlog: za vsako-
kratno odpiranje vlog bodo upoštevane vlo-
ge, ki bodo vložene najkasneje do pone-
deljka pred javnim odpiranjem do 15. ure v
tajništvu na naslovu Ministrstvo za gospo-
darske dejavnosti, Agencija Republike Slo-
venije za učinkovito rabo energije, Dimiče-
va 12, 1000 Ljubljana.

Ovitki morajo biti zapečateni ali zaprti
tako, da je na odpiranju možno preveriti, da
od predaje niso bili odprti. Na ovitku mora
biti razen naslova jasno označen pripis “Vlo-
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ga za subvencijo: Posebni program šole –
Ne odpiraj!”. Na hrbtni strani mora biti nave-
den naslov pošiljatelja.

Neustrezno dostavljenih in nepopolnih
vlog komisija ne bo obravnavala. Alternativ-
nih vlog (dve ali več) za isti predmet razpisa
istega prosilca komisija ravno tako ne bo
obravnavala.

6. Naslov, prostor, datum in ura odpira-
nja vlog: prvo odpiranje vlog bo v torek, 6.
4. 1999, drugo v sredo 28. aprila, nato pa
vsak četrti torek v mesecu do porabe razpi-
sanih sredstev, na naslovu: Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Agencija za učin-
kovito rabo energije, Dimičeva 12, Ljublja-
na, ob 11. uri v sejni sobi Agencije.

7. Prosilci bodo po vsakem odpiranju
vlog obveščeni o izidu javnega razpisa naj-
pozneje v 45 dneh od dneva odpiranja.

8. Prosilci lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo v tajništvu Agencije Republike Slo-
venije za učinkovito rabo energije, Dimičeva
12, Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 15.
ure. V času trajanja razpisa bo dosegljiva tudi
na Internetu: http: www.mgd.si/aure.
Agencija RS za učinkoviti rabo energije

Ob-1736
Na podlagi določbe 3. člena zakona o

merilih in postopku za dajanje poroštev Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 21/95 in
18/96), skladno s 24. členom zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS,.št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98
in 91/98) in na podlagi  sklepa Vlade Re-
publike Slovenije št. 446-21/99-1 (N), 25.
2. 1999 Ministrstvo za šolstvo in šport ob-
javlja

javni razpis
za pridobivanje poroštev Republike
Slovenije za posojilne obveznosti

pravnih oseb v letu 1999
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sprejemanje prošenj

za izdajo poroštev Republike Slovenije za
posojilne obveznosti in druge obveznosti jav-
nih vzgojno-izobraževalni zavodov  in občin
z območja Republike Slovenije v letu 1999.

Višina poroštvenega potenciala v letu
1999 znaša 2.000,000.000 SIT.

Ministrstvo za šolstvo in šport bo poleg
predpisanih meril, ki jih določa zakon o me-
rilih in postopku za dajanje poroštev Repub-
like Slovenije (Ur.l. RS, št. 21/95 in 18/96)
zahtevalo še izpolnjevanje pogoja, po kate-
rem bo poroštvo namenjeno zagotovitvi
sredstev za izvedbo investicij iz programa
zakona o najetju posojila pri Skladu Sveta
Evrope za socialni razvoj in izvedbi projekta
investiranja v šolski prostor in opremo v Re-
publiki Sloveniji (ZNPSPO, Ur.list RS
52/98) ter prvenstveno zagotovitvi dokon-
čanja že začetih investicij.

II. Pogoji razpisa
Na ta javni razpis se lahko prijavijo javni

vzgojno-izobraževalni zavodi in občine, ki
pri izvedbi investicij  iz programa zakona o
najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za
socialni razvoj in izvedbi projekta investira-
nja v šolski prostor in opremo v Republiki
Sloveniji sodelujejo kot sofinancerji, soinve-
stitorji ali kot soustanovitelji javnih vzgoj-
no-izobraževalnih zavodov s sedežem v Re-
publiki Sloveniji.

1. Posamezno poroštvo se lahko izda v
višini 100% neporavnane obveznosti iz kre-
ditne pogodbe, ki je banka (kreditodajalec)
ni mogla izterjati na noben drug zakonit na-
čin.

2. Poroštvo se daje banki za kredit, ki je
namenjen za plačilo obveznosti do izvajal-
cem del na investicijskih projektih, pri kate-
rih kreditojemalec lahko dokumentira ustrez-
no in poroštvu sorazmerno zavarovanje.

3. Kreditojemalec je z banko dolžan skle-
niti kreditno pogodbo, katere pogoji ne sme-
jo odstopati od najbolj ugodnih kreditnih po-
gojev, ki v trenutku zagotavljanja kredita ve-
ljajo v Republiki Sloveniji za ustrezno kate-
gorijo kreditojemalca.

4. Banka mora predložiti:
– pisno izjavo, da je kreditojemalec po

stanju na dan odobritve posojila razvrščen v
skupino A, B, C  po klasifikaciji terjatev, ki jo
predpisuje Banka Slovenije;

– poročilo o vseh bilančnih in izvenbi-
lančnih terjatvah in obveznostih kreditoje-
malca, s pripisanimi obrestmi po stanju na
dan predložitve predloga za izdajo poroš-
tvene izjave, razdeljenih po ročnosti (krat-
koročne, dolgoročne);

– kreditno pogodbo in pogodbo s kredito-
jemalcem o ustreznem zavarovanju celotnega
zneska terjatve (hipoteka, cesija terjatev, za-
stava vrednostnih papirjev ipd.), oziroma po-
roštveno pogodbe druge pravne osebe.

5. Kreditojemalec mora hkrati z vlogo za
izdajo poroštva Republike Slovenije predlo-
žiti poslovno poročilo za leto 1997 in 1998,
(oboje skupaj z bilancami stanja in uspeha)
in poslovni načrt za leto 1999.

6. Za izdajo poroštva za obveznosti z dos-
pelostjo nad enim letom je kreditodajalec dol-
žan predložiti študijo upravičenosti investicije.

7. Republika Slovenija oziroma pristojno
ministrstvo lahko zahteva od  prosilca do-
datne podatke in informacije.

III. Pogoji poroštva
Poroštvo bo dano za obveznost z dospe-

lostjo do sedmih let;
2. Poslovna banka ponudi kreditojemal-

cu kredit obrestovan po obrestni meri, ki
praviloma:

– za kratkoročne kredite ne presega
TOM+4 %;

– za dolgoročne kredite ne presega
TOM+5 %:

Prednost pri izdaji poroštev bodo imeli
krediti z nižjo obrestno mero;

3. Republika Slovenija za izdana poroš-
tva zaračunava provizijo. Postopek za plači-
lo provizije je predpisan z navodilom, objav-
ljenim v Ur. l. RS, št. 15/96.

IV. Prednost pri pridobivanju poroštev
RS bodo imele pravne osebe, ki:

1. z najetjem posojila zagotavljajo soin-
vestitorski delež v skladu z določili Zakona
o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope
za socialni razvoj za izvedbo projekta inve-
stiranja v šolski prostor in opremo v Repub-
liki Sloveniji;

2. katerih investicije so v teku in uvršče-
ne v program investicij Ministrstva za šolstvo
in šport v letu 1999, 2000 in 2001;

3. izkažejo, da je investicija namenjena
odpravi akutne prostorske stiske, ki jo izka-
zuje pod 50 odstotno doseganja normativa
za ustrezne izobraževalne programe.

V. Realizacija poroštva

Poslovna banka lahko uveljavlja pravico
do izpolnitve poroštvene obveznosti Repub-
like Slovenije, če je preprečila ugasnitev
porokove obveznosti in če je iz dokumenta-
cije, priložene zahtevku, razvidno, da je iz-
koristila vse zakonite možnosti za izterjavo
dolga od dolžnika, pa se kljub temu ni uspe-
la poplačati.

Zahtevku za izpolnitev poroštvene ob-
veznosti morajo biti priloženi dokazi o zava-
rovanjih, ki jih je poslovna banka pridobila
za svojo terjatev, pravnomočne sodne od-
ločbe, ki dokazujejo neuspešnost izterjave
in izračun zahtevanega zneska.

VI. Roki prijave
Rok prijave je odprt do 30. 11. 1999

oziroma do porabe poroštvene kvote. Vlo-
ge morajo biti poslane po pošti ali predane
v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, Ljubljana v zaprti ovojnici z
imenom in naslovom pravnega subjekta ter
oznako “Ne odpiraj, Prijava na razpis - javni
razpis za pridobivanje poroštev Republike
Slovenije”.

Prvo odpiranje prijav bo 29. 3. 1999,
drugo 19. 4. 1999, tretje 17. 5. 1999,
četrto 8. 6. 1999, nadaljna pa vsak prvi
ponedeljek v septembru in naslednjih me-
secih leta 1999, ob 10. uri v sejni sobi
Ministrstva za šolstvo in šport, Služba za
investicije, Trubarjeva 3, Ljubljana.

VII. Pogoji za udeležbo pri razpisu so:
– prijava,
– firma in sedež prosilca (indentifikacij-

ska oznaka, matična številka, davčna števil-
ka),

– dokazi o izpolnjevanju zahtevanih po-
gojev.

VIII. Izbor prijav
Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-

ni najkasneje v 30 dneh po odpiranju po-
nudb.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite pri Mitji Maruško, državni podsekre-
tar, Služba za investicije Ministrstva za šol-
stvo in šport, tel. 061/13-12-249, ob po-
nedeljkih od 9. do 12. ure.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 01/99 Ob-1542
Na podlagi proračuna Republike Slove-

nije (Uradni list RS, št. 91/98) in 5. člena
odredbe o načinu oddajanja subvencij, do-
tacij in drugih transferov iz sredstev prora-
čuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 5/98) objavlja Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad RS za prostorsko planiranje (v
nadaljevanju: Urad)

javni razpis
za subvencioniranje izdelave občinske
prostorske dokumentacije v letu 1999

1. Ime in sedež uporabnika: Ministrstvo
za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Dunajska 47, 1001 Ljubljana,
p.p.653.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
subvencioniranje občin v letu 1999 pri iz-
vedbi urbanističnih delavnic, javnih nateča-
jev in natečajev z vabljenimi udeleženci ter
drugih oblik strokovnega dela za pridobitev
variantnih strokovnih rešitev, s katerimi bo
spodbujeno in pospešeno reševanje po-
membnejših problemov urbanističnega na-
črtovanja v slovenskih mestih in drugih na-
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seljih, krajinskega načrtovanja ter regional-
nega razvoja.

Subvencije so namenjene spodbuditvi
občin k izvedbi tistih strokovnih nalog, ki
presegajo lokalni pomen in katerih cilj je
zlasti priprava načrtovalskih rešitev, ki jih
narekujejo sprejete planske odločitve na dr-
žavni ravni glede graditve državne infrastruk-
ture, varovanja naravnih virov, naravne in
kulturne dediščine ter usmerjanja poselitve.

Prednostna področja dela, ki jih občine
lahko prijavijo za subvencioniranje, so:

– nove dolgoročne prostorske razvojne
vizije mest in naselij oziroma spremembe
strukture urbanega prostora, ki vplivajo na
dosedanji razvojni koncept naselij in pose-
bej mest (vplivi uveljavljanja tržnega gospo-
darstva na gospodarjenje s stavbnimi zem-
ljišči in drugi spremenjeni dejavniki urejanja
naselij),

– sanacija razvrednotenega ali neizkoriš-
čenega urbanega prostora in njegova vključi-
tev v razvojni potencial mesta (dotrajana ali
drugače obremenjena stanovanjska in druga
območja; območja ob novih avtocestah; ob-
močja opuščenih industrijskih, rudarskih, pro-
metnih, vojaških in drugih dejavnosti); preveri-
tve možnosti zadovoljitve razvojnih potreb z
zgostitvami namesto ekstenzivnega širjenja,

– proučitev možnosti ureditve posamez-
nih naselij ali delov naselij mestnega znača-
ja, za katera je zaradi spremenjenih pogojev
lokalne organiziranosti dejavnosti v prostoru
oziroma urbanističnih, krajinskih ali infra-
strukturnih pogojev posledično potrebna pri-
prava oziroma sprememba občinske pro-
storske dokumentacije,

– urejanje prometne in druge infrastruk-
ture z vidika njenega vpliva na celovit razvoj
mesta in z njimi povezanih javnih prostorov
(ureditev prometnih vozlišč regionalnega po-
mena, ki jih določa državni plan; prednostni
pomen uveljavljanja sodobnih oblik javnega
potniškega prometa in alternativnih promet-
nih sredstev),

– prestrukturiranje lokalnih središč s pre-
težno ruralnim značajem, ki prevzemajo ur-
bane funkcije, posebej v primerih novih ob-
činskih središč (preizkus možnosti načrtne-
ga razvoja urbanih elementov v ruralnem
naselju, vplivi na zavarovana območja),

– spremembe poselitvenega vzorca na
podeželju zaradi spremenjenih demograf-
skih, gospodarskih in tehnoloških pogojev
(povečan pritisk za poselitev v bližini urba-
nih središč, dopolnjevanje kmetijske pro-
izvodnje z drugimi dejavnostmi),

– sanacija razvrednotenih krajinskih ob-
močij, ki so nadpovprečno obremenjena z
nasprotujočimi si interesi zaradi že izvede-
nega ali načrtovanega izkoriščanja naravnih
dobrin (izkoriščanje mineralnih surovin, vod-
nogospodarske ureditve, kmetijske prostor-
ske ureditve, posegi v zvezi z rekreacijo v
naravnem okolju, in druge ureditve v pode-
želskem prostoru),

– urejanje javnih površin v mestih, gos-
podarjenje in upravljanje z javnim dobrom,

– prostorske ureditve priobalnih zemljišč
celinskih voda in morja, proučitev možnosti
njihove rabe kot naravno ali grajeno vodno
javno dobro.

3. Upravičenci do prijave
Na razpis se lahko prijavijo občine, ki

imajo:

– pravno-formalno urejene in zakonito
sprejete prostorske planske akte;

– zaposlenega prostorskega planerja –
urbanista, ki je usposobljen za strokovno
pripravo in usmerjanje izvajanja prijavljene
naloge ali kako drugače formalno zagotov-
ljeno opravljanje tehnično-strokovnih nalog
v zvezi z urbanističnim načrtovanjem naselij
in drugih posegov v prostor.

Posamezna občina lahko kandidira s
predlogom za subvencioniranje le ene nalo-
ge. Prijaviti je možno tudi nalogo, ki se že
izvaja in bo zaključena v letu 1999; v takem
primeru je treba posebej utemeljiti potrebo
po dodatnih sredstvih subvencije.

Pri prijavah občin, ki so v preteklih letih
že prejele sredstva za sofinanciranje izdela-
ve strokovnih gradiv ali sredstva za izvedbo
urbanističnih delavnic in natečajev, bo Urad
upošteval tudi lastno oceno smotrnosti po-
rabe dodeljenih sredstev.

4. Pogoji subvencioniranja
Urad bo za dodelitev subvencij izbiral

med nalogami, ki bodo prijavljene v skladu
s tem razpisom in razpisno dokumentacijo
ter bodo izpolnjevale še naslednje pogoje:

– naloga mora biti zasnovana v takem
obsegu, da bo do konca novembra 1999
zagotovljen njen zaključek s konkretnimi re-
zultati;

– pri izvedbi urbanistične delavnice mo-
ra zagotoviti interdisciplinarno sestavo ude-
leženih strokovnjakov s področja urbaniz-
ma, arhitekture, krajinske arhitekture, ko-
munale oziroma gradbeništva in druge infra-
strukture ter drugih izvedencev v odvisnosti
od predmeta dela;

– pri vseh oblikah dela mora praviloma
sodelovati vsaj ena skupina študentov pod
vodstvom mentorja, pri urbanističnih nate-
čajih pa je zaželjena mednarodna udeležba;

– občina mora zagotoviti najmanj 50%
sredstev od predvidenega skupnega zne-
ska sredstev, potrebnih za izvedbo naloge;
samo izjemoma in s posebno utemeljitvijo
(zlasti v primeru izjemno nizkega lastnega
proračuna) lahko občina kandidira za višji
delež subvencije, ki pa ne sme presegati 3
mio SIT.

5. Okvirna višina sredstev in način sub-
vencioniranja

Urad je za subvencioniranje nalog na
podlagi tega razpisa predvidel sredstva v
skupnem znesku 50 mio SIT.

Urad bo na podlagi meril in pogojev iz
tega razpisa ter predpisanih kriterijev upo-
rabe proračunskih sredstev izbral najustrez-
nejše predloge za subvencioniranje strokov-
nih nalog, nato pa bo z izbranimi občinami
sklenil pogodbe o dodelitvi subvencij. V po-
godbi bo določen način nakazila subvenci-
je, praviloma v obrokih po opravljenih fazah
dela. Vzorec pogodbe je sestavni del razpi-
sne dokumentacije.

Prijavljene občine bodo o izboru predlo-
gov obveščene najkasneje v 20 dneh po
zaključenem roku za oddajo prijav. Občine,
katerih predlogi bodo pripravljeni v skladu s
tem razpisom in bodo izbrani za subvencio-
niranje, bomo razvrstili v dve skupini: v prvi
bodo občine, s katerimi bomo takoj nada-
ljevali postopek sklenitve pogodbe o sub-
vencioniranju, v drugi skupini pa tiste obči-
ne, ki bodo prišle v poštev za subvencioni-
ranje v primeru, da katera od občin iz prve

skupine ne bo sklenila pogodbe oziroma ne
bo izpolnila pogodbenih obveznosti.

Občine bodo morale oddajo in izvedbo
subvencioniranega dela opraviti v skladu z
zakonom o javnih naročilih in drugimi pred-
pisi.

Občine bodo dolžne Uradu dostaviti za-
ključno dokumentacijo z dokazili o zakoni-
tosti in smotrnosti porabe subvencije. V ko-
likor občina do pogodbeno določenega ro-
ka Uradu ne bo dostavila navedene doku-
mentacje, bo morala vrniti že nakazana
sredstva subvencije.

6. Vsebina prijave
Prijava za subvencioniranje mora vsebo-

vati:
6.1 Vlogo za dodelitev subvencije s po-

datki o prijavitelju: ime občine in naslov;
številka telefona in telefaxa; pooblaščena
oseba, ki daje na zahtevo Urada tolmačenja
v zvezi s prijavo; matična številka, davčna
številka in številka žiro računa občine.

6.2 Predmet dela z utemeljitvijo sklad-
nosti s prednostnimi področji dela iz 1. toč-
ke tega razpisa.

6.3 Program naloge oziroma projekta s
predstavitvijo ciljev in predvidene uporabe
rezultatov, zlasti pričakovanega učinka pred-
laganih rešitev; obrazložitev in utemeljitev
vsebine in obsega dela po fazah; organiza-
cija izvedbe.

6.4 Ceno celotnega predmeta dela in
predlagani znesek subvencioniranja.

6.5 Izpolnjen in podpisan vzorec pogod-
be o subvencioniranju.

6.6 V primeru prijave za subvencionira-
nje že izvajane naloge še: pogodbo občine
z izvajalcem; dokumentacijo o oddaji dela v
skladu z zakonom o javnih naročilih; uteme-
ljitev potrebe po dodatnih sredstvih subven-
cije.

7. Merila za dodelitev subvencije
Urad bo med prijavami, ki bodo izpolnje-

vale pogoje tega razpisa, izbral naloge za
subvencioniranje na podlagi naslednjih me-
ril:

– skladnost in utemeljenost naloge gle-
de na razpisana prednostna področja dela;

– kakovost programa izvedbe naloge
(celovitost, podrobnost);

– pomembnost problematike (državni,
regionalni pomen);

– sorazmernost obsega dela in predla-
gane cene;

– ocena rezultatov morebitnega pred-
hodnega sofinanciranja.

8. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je petek, 2. aprila

1999. Prijave morajo do tega dne prispeti
po pošti oziroma biti oddane do 13. ure v
tajništvu Urada RS za prostorsko planiranje,
Dunajska 47/I, Ljubljana. Prijava mora biti v
zaprti ovojnici, opremljeni z imenom in na-
slovom predlagatelja ter napisom “Ne odpi-
raj – Vloga za subvencije”.

Razpisno dokumentacijo bo Urad po po-
šti dostavil vsem občinam. Razpisna doku-
mentacija je na voljo tudi v tajništvu Urada
na prej navedenem naslovu od dneva obja-
ve razpisa vsak delovni dan od 9. do 13.
ure.

Občine lahko dobijo dodatne informaci-
je do poteka roka za oddajo prijav na Uradu
na prej navedenem naslovu vsak delovni
dan med 9. in 11. uro – odgovorni osebi:
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Miha Kos, tel. 061/178-7011 in Mojmir
Prelog, tel. 061/178-7037.

Prijavljene občine bodo o izboru predlo-
gov obveščene najkasneje v 20 dneh po
zaključenem roku za oddajo prijav.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 69/99 Ob-1526
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,

Ljubljana objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov

aplikativnih in razvojno raziskovalnih
projektov za potrebe Mestne občine

Ljubljana za leto 1999
1. Predmet razpisa:
A) Izbira izvajalcev za raziskovalne pro-

jekte:
1. Raziskava stanovanjskih potreb v Ljub-

ljani.
2. Javne mirujoče površine in mirujoči

promet v Ljubljani.
3. Ljubljanski grad: usmeritve za razvoj.
4. Zdravstvene potrebe starejših prebi-

valcev Ljubljane.
5. Sistem digitalnih kart za območje

MOL.
6. Lokacijske spremembe terciarnih

(gospodarskih in negospodarskih) dejavno-
sti v Ljubljani.

B) Izbira izvajalcev za druge raziskovalne
projekte, ki ustrezajo razpisanim merilom
pod 3. točko.

2. Pogoji: na razpis se lahko prijavijo
pravne in fizične osebe iz Slovenije, ki so
vpisane v evidenco raziskovalnih organiza-
cij pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo
oziroma imajo status zasbnega razisko-
valca.

3. Merila za izbiro projektov:
– znanstvene in strokovne reference no-

silcev,
– delež sofinanciranja s strani ostalih

upravnih organov oziroma drugih uporab-
niških organizacij,

– varčnost pri izvedbi projekta.
Predlogi projektov iz točke B. bodo raz-

vrščeni na prednostno lestvico, tako da bo-
do imeli prednost predlogi:

– ki bodo izkazali aplikativnost in nepo-
sredno ali posredno korist za Mestno obči-
no Ljubljana,

– ki predstavljajo elemente za izgradnjo
razvojne strategije Mestne občine Ljub-
ljana,

– ki upoštevajo načela trajnostnega raz-
voja mest.

4. Orientacijska vrednost za projekte
pod točko A in B skupaj je 25,000.000
SIT.

5. Rok oddaje predlogov je do vključno
9. 4. 1999 do 13. ure na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za kulturo in raziskovalno dejavnost, Novi
trg 2/I, 1000 Ljubljana. Predloge je treba
oddati v zaprti ovojnici s pripisom “Ne odpi-
raj! Razpis raziskovalnih projektov – A ozi-
roma B“. Predloge bo po preteku tega roka
odprla komisija za odpiranje prijav. Mestna
občina Ljubljana bo z ekspertnim sistemom
opravila postopek evalvacije predlogov. Ne-
pravočasno prispeli predlogi in predlogi, ki

ne bodo popolni oziroma ne bodo ustrezali
razpisnim pogojem, ne bodo obravnavani.

Predlagatelji projektov bodo pisno ob-
veščeni o izboru najkasneje mesec dni po
sprejetju proračuna Mestne občine Ljublja-
na za leto 1999.

6. Obrazci za prijavo, podrobnejše us-
meritve oziroma izhodišča za oblikovanje
predlogov ter morebitne dodatne informaci-
je so na razpolago v Službi za raziskovalno
dejavnost Oddelka za kulturo in raziskoval-
no dejavnost Mestne uprave Mestne občine
Ljubljana, Novi trg 2/I, telefon 125-72-79,
faks 223-063, vsak delovnik med 9. in 14.
uro. Obrazci in izhodišča so dosegljivi tudi
na internetu: http://www.ljubljana.si/razpi-
si/obrazci.htm

Mestna občina Ljubljana

Št. 69/99 Ob-1527
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,

Ljubljana

objavlja
javni razpis za zbiranje ponudb za

sofinanciranje znanstvenega
in strokovnega tiska in znanstvenih

oziroma strokovnih posvetov za
potrebe Mestne občine Ljubljana za

leto 1999
Predmet razpisa je:
A: Sofinanciranje znanstvenega in stro-

kovnega tiska oziroma odkup dela naklad
B: Sofinanciranje znanstvenih oziroma

strokovnih posvetov
Ad A) MOL bo sofinancirala znanstveni in

strokovni tisk oziroma odkupila del naklad
tiska, ki bo vsebinsko osredotočen na MOL.

Prijava na razpis mora vsebovati:
– podrobno vsebino publikacije,
– pisno recenzijo ponudbe; recenzent,

ki je ugleden znanstvenik s področja, oceni
primernost vsebine, strokovnost pisca pub-
likacije ter neposredno koristnost za MOL,

– predračun tiskarne,
– datum predvidenega izida publikacije,

vendar izključno v letu 1999.
Merila za izbor so:
– pomen in aktualnost vsebine za MOL,
– ugled pisca publikacije,
– varčnost pri izdaji,
– sofinanciranje s strani drugih subjek-

tov.
Pogoji: na razpis se lahko prijavijo prav-

ne osebe, ki so registrirane za opravljanje
založniške dejavnosti.

Ad B) MOL bo sofinancirala izvedbo
znanstvenih oziroma strokovnih posvetov
(delavnic, seminarjev), ki so lahko strokov-
na podlaga za oblikovanje strateških usme-
ritev na področju prostorskega, gospodar-
skega in socialnega razvoja MOL.

Prijava na razpis mora vsebovati:
– vsebinsko utemeljitev ter utemeljitev

potrebe po organiziranju posveta oziroma
delavnice,

– seznam vabljenih predavateljev oziro-
ma udeležencev,

– predračun organizacije posveta oziro-
ma delavnice,

– seznam že organiziranih strokovnih
posvetov, delavnic, seminarjev ipd.

Merila za izbor so:
– aktualnost tematike, pričakovana od-

zivnost ter ugled vabljenih udeležencev,

– neposredna koristnost vsebine za
MOL,

– racionalna in varčna izvedba.
Pogoji: na razpis se lahko prijavijo prav-

ne osebe, ki so vpisane v evidenco razisko-
valnih organizacij pri MZT.

Skupne določbe
Orientacijska vrednost za sofinanciranje

tiska in odkupa dela naklad ter strokovnih
posvetov skupaj je je 4,800.000 SIT.

Rok oddaje: ponudbe je potrebno odda-
ti priporočeno po pošti ali osebno v zaprti
kuverti s pripisom “Ne odpiraj! Razpis za
sofinanciranje tiska“ oziroma “Razpis za so-
financiranje posvetov“ do vključno 9. 4.
1999 do 13. ure na naslov: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za kultu-
ro in raziskovalno dejavnost, Novi trg 2,
1000 Ljubljana.

Nepopolnih in nepravočasno prispelih
prijav MOL ne bo obravnavala.

MOL bo z ekspertnim sistemom opravila
postopek evalvacije ponudb. Ponudniki bo-
do o izboru pisno obveščeni najkasneje v
tridesetih dneh po sprejetju proračuna Mest-
ne občine Ljubljana za leto 1999.

Ponudniki lahko dobijo dodatne informa-
cije po telefonu 223-063 in 125-72-79,
faks 223-063, vsak dan od 9. do 14. ure.

Mestna občina Ljubljana

Ob-1525
Občina Velike Lašče na podlagi 4. in 7.

člena odloka o GJS v Občini Velike Lašče
(Ur. l. RS, št. 21/96), odloka o občinskih
cestah v Občini Velike Lašče (Ur. l. RS, št.
70/98), 60. in 62. člena statuta Občine
Velike Lašče (Ur. l. RS, št. 34/95) objavlja

javni razpis
za izbiro koncesionarja za redno

vzdrževanje, varstvo in obnavljanje
lokalnih cest in javnih poti v Občini

Velike Lašče
1. Koncedent: Občina Velike Lašče, Ve-

like Lašče 15, Velike Lašče.
2. Predmet koncesije: redno vzdrževa-

nje, varstvo in obnavljanje lokalnih cest in
javnih poti v Občini Velike Lašče.

3. Trajanje koncesije: koncesija se po-
deljuje za dobo 5 let.

4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– podpisane in žigosane razpisne pogoje,
– dokazila o registraciji podjetja in dovo-

ljenje za opravljanje razpisne dejavnosti,
– finančni podatki: BON 1, BON 2 ali

BON 3, oziroma bilanco uspeha za preteklo
leto (s.p.),

– reference ponudnika in podizvajalcev
za opravljanje navedenih del,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov,

– ponudbeno ceno na enoto, podano
po postavkah iz razpisne dokumentacije,

– izjavo, da ima ponudnik za razpisana
dela proste kapacitete.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– popolnost ponudbe,
– reference pri izvajanju takih ali podob-

nih del,
– strokovna usposobljenost kadrov,
– dosednje izkušnje pri izvajanju razpi-

sanih del,
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– cene za razpisana dela (najcenejši po-
nudnik ni nujno, da je najugodnejši),

– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– izpolnjevanje pogojev, določenih z raz-

pisom,
– druge posebne ugodnosti ponudnika,
– dokazila o razpolaganju z ustreznimi

tehničnimi sredstvi, potrebnimi za izvajanje
razpisane dejavnosti oziroma ustrezna jams-
tva za to.

6. Ponudbo v skladu z zahtevami pošlji-
te v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu
RS, na naslov: Občina Velike Lašče, Velike
Lašče 15, 1315 Velike Lašče.

Rok začne teči naslednji dan po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ku-
verti s pripisom: “Ne odpiraj – koncesija za
redno vzdrževanje, varstvo in obnavljanje lo-
kalnih cest in javnih poti v Občini Velike
Lašče”. O datumu odpiranja ponudb bodo
ponudniki obveščeni naknadno.

Predstavniki ponudnikov morajo imeti pi-
sno pooblastilo za zastopanje.

7. Koncedent si pridržuje pravico spre-
meniti količinski in finančni obseg del, gle-
de na višino zneska in terminski pritok sred-
stev.

Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.

8. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 7 dneh od dne-
va odpiranja ponudb.

9. Vsa dodatna pojasnila dobite na se-
dežu Občine Velike Lašče, tel.
061/862-401 ali 789-238.

Občina Velike Lašče

Št. 650-5/99-02 Ob-1687
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) Občina Starše ob-
javlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 1999, ki jih
bo v letu 1999 občina sofinancirala iz

občinskega proračuna
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji

izvajalci športnih programov:
1. športna društva,
2. zavodi, gospodarske družbe, za-

sebniki in druge organizacije, registrirane
za opravljanje dejavnosti v športu,

3. ustanove, ki so ustanovljene za
opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne,

4. osnovna šola in enoti vrtca.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje po-

goje:
– da imajo sedež v občini Starše,
– da imajo odločbo UE Maribor o regi-

straciji društva,
– da imajo plačano članarino in eviden-

co svojih članov za tekoče leto.
II. V letu 1999 bomo (so)financirali na-

slednje programe:
1. Šport otrok in mladine
a) Interesna športna vzgoja predšolskih

otrok
– (so)financiranje programov, ki imajo

značaj redne vadbe,
– športna značka Zlati sonček,
– dnevnik Ringa raja,

– plavalni tečaj (uporaba bazena in stro-
kovni kader),

b) Interesna športna vzgoja šoloobvez-
nih otrok

– (so)financiranje programov, ki imajo
značaj redne vadbe,

– športna značka Zlati sonček (1. in 2.
razred osnovne šole),

– medobčinska tekmovanja,
– državna tekmovanja,
– knjižice Mladi planinec,
c) Interesna športna vzgoja mladine
– medobčinska prvenstva,
– državna prvenstva,
d) Programi športa nadarjenih otrok in

mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport

– (so)-financiranje programov v indivi-
dualnih in kolektivnih športnih panogah, ki
imajo značaj rednega športnega treniranja.

Programi morajo vsebovati:
– naziv izvajalca z navedbo odgovorne

osebe,
– število registriranih članov,
– vadbeno skupino s poimenskim sez-

namom vodečih.
2. Športnorekreativna dejavnost odraslih
– (so)-financiranje propagandnih akcij in

prireditev.
Prijava prireditve mora vsebovati:
– ime prireditve,
– namen prireditve,
– kraj in datum,
– finančna konstrukcija.
3. Izobraževanje strokovnih kadrov
– poimenski seznam kandidatov za stro-

kovno izpopolnjevanje kadrov,
– pogodbo s kandidatom o vadbi oziro-

ma delu v društvu.
4. Investicije in investicijsko vzdrževanje

športnih objektov:
– sofinancirali bomo nujna investicijska

in vzdrževalna dela,
– sofinancirali bomo začete in dogovor-

jene investicije v športu.
III. Izbrane programe bomo sofinancirali

na podlagi kriterijev za financiranje športnih
programov. Športna društva imajo pod ena-
kimi pogoji prednost pri izvajanju programa.

IV. Rok za prijavo programov je 15 dni
po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.

V. Svoje programe z zahtevanimi podat-
ki pošljite na naslov Občine Starše 93, Star-
še.

VI. O višini odobrenih sredstev bodo iz-
vajalci obveščeni v 30 dneh po zaključe-
nem roku za prijavo oziroma v 30 dneh po
sprejemu proračuna. Z izbranimi izvajalci bo-
mo sklenili pogodbe.

Občina Starše

Št. 1221/99-85 Ob-1673
V skladu s pravili za promet z nepremič-

ninami, s katerimi gospodari Sklad kmetij-
skih zemljišč in gozdov Republike Sloveni-
je, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
objavlja

javni razpis za zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanega stavbnega

zemljišča
zaporedna št.1- Hajdina (Ptuj):
solastniški del parc. št. 1120/2, k.o.

Hajdina, v izmeri 136 m2 (od celotnih
35.950 m2), ki se nahaja v ureditvenem

območju mesta Ptuj P11-R11, ki je name-
njeno posebni rekreacijski rabi – golf igriš-
ču, izklicna cena je 276.000 SIT,

zaporedna št. 2 – Šentjanž (Dravograd):
parc. št. 64 v k.o. Šentjanž pri Dravogra-

du, v izmeri 10.317 m2, ki je po planu opre-
deljeno kot nezazidano stavbno zemljišče,
izklicna cena je 10,395.000 SIT,

zaporedna št. 3 – Briga (Kočevje):
parc. št. 1957/1v izmeri 323 m2 in

1957/2 v izmeri 575 m2 obe v k.o. Briga, ki
sta po planu opredeljeni kot stavbno zem-
ljišče, izklicna cena je 1,350.000 SIT;

Pogoji sodelovanja:
Na razpisu lahko sodelujejo domače fi-

zične in pravne osebe. Fizične osebe mora-
jo prijavi priložiti potrdilo o državljanstvu RS,
pravne pa izpis iz sodnega registra, ki ni
starejši od 30 dni.

Ponudbe z navedbo cene morajo pris-
peti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58,
Ljubljana, najkasneje do 26. marca 1999
do 11. ure. Na kuverti mora biti pod naslo-
vom vidna (poudarjena) oznaka.

“Ponudba za nakup – zaporedna št. …–
…(…) – Ne odpiraj! “

Interesenti morajo v roku za oddajo po-
nudb vplačati varščino v višini 10% od izklic-
ne cene na žiro račun Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov RS, št.:
50102-603-44803, s sklicevanjem na št.
00 77-02-99 – za javni razpis. Ponudni-
kom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vpla-
čani znesek brezobrestno vrnjen v petih
dneh po odpiranju ponudb. Ponudb, ki bo-
do nižje od izklicne cene ali s pogoji v nas-
protju s tem razpisom in ponudb, za katere
ne bo vplačana varščina, prodajalec ne bo
upošteval.

Kupec nepremičnine bo tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno. V skladu z ured-
bo o določitvi objektov in okolišev objektov,
ki so posebnega pomena za obrambo in
ukrepih za njihovo varovanje (UL RS
št.7/99), bo moral izbrani ponudnik prido-
biti tudi soglasje pristojne organizacijske
enote Ministrstva za obrambo, če je zemljiš-
če v katastrski občini, ki so navedene v
uredbi. Izbrani ponudnik mora podpisati no-
tarski zapis najpozneje v 15 dneh po konča-
ni dražbi oziroma po izstavljenem potrdilu
Ministrstva za obrambo, kupnino pa mora
plačati v celoti najkasneje v 8 dneh po pod-
pisu notarskega zapisa, pri čemer se polo-
žena varščina všteje v kupnino. Če kupec v
zgoraj določenem roku ne podpiše notar-
skega zapisa ali če ne plača celotne kupni-
ne, varščina zapade in velja, da je odstopil
od pogodbe.

Stroške sestave notarskega zapisa,
stroške za vpis nepremičnine v zemljiško
knjigo, davek na promet nepremičnin in dru-
ge morebitne stroške plača kupec.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 29. marca 1999 ob 13. uri na sedežu,
Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tu-
di ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pi-
snim pooblastilom.

Interesenti lahko dobijo dodatne infor-
macije in si ogledajo razpoložljivo dokumen-
tacijo po predhodnem dogovoru (telefon
061/13-61-224).

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
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Ob-1669
Na podlagi 3., 4. in 6. člena odloka o

gospodarskih javnih službah v Občini Loška
dolina (Ur. l. RS, št. 38/96, 56/96), odlo-
ka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter
o urejanju pokopališč na območju občine
Loška dolina (Ur. l. RS, št. 11/99) ter na
podlagi 65. člena statuta Občine Loška do-
lina (Ur. l. RS, št. 55/95, 4/97, 13/97 in
21/97) Občina Loška dolina objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
pogrebne in pokopališke dejavnosti
1. Koncedent: Občina Loška dolina,

Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri
Ložu.

2. Predmet koncesije:
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosed-

njih grobov,
– vse druge pokopališke storitve glede

na krajevne potrebe in običaje,
– urejanje dokumentacije,
– vodenje vseh potrebnih evidenc (evi-

denca pokopov, grobov itd),
– ureditev pokojnika,
– prevoz pokojnika,
– izvajanje pogrebne dežurne službe,
– izvajanje pokopališkega reda
– urejanje okolice pokopališč (odvoz

smeti, voda itd.),
– tekoče vzdrževanje obstoječih mrliških

vežic.
3. Območje izvajanja koncesije: vsa po-

kopališča v Občini Loška dolina (Lož, Više-
vek, Podcerkev, Dane (Škrilje) in Babno Po-
lje).

4. Koncesijska pogodba se sklepa za
določen čas za dobo 5 let z možnostjo po-
daljšanja.

5. Kandidati za pridobitev koncesije mo-
rajo izpolnjevati pogoje iz 30. člena odloka
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč na območju Občine
Loška dolina.

6. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje dejavnosti,
– program izvajanja koncesije,
– poslovni načrt (vizijo),
– predlog cen storitev za katere se po-

deljuje koncesija,
– pisno zagotovilo ponudnika, da želi pri-

dobiti koncesijo za vsa razpisana dela,
– reference in druga dokazila o kakovo-

sti izvajanja storitev,
– dokazila o razpolaganju z ustreznimi

tehničnimi sredstvi, potrebnimi za izvajanje
razpisane dejavnosti oziroma ustrezna jam-
stva za to,

– dokaz o izpolnjevanju pogojev iz 5. ali-
nee, 30. člena odloka o pokopališki in po-
grebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
na območju občine Loška dolina ter

– podpisano razpisno dokumentacijo, ki
jo ponudniki dvignejo v sprejemni pisarni
Občine Loška dolina.

7. Merila za izbiro ponudnika so:
– strokovna usposobljenost ter tehnična

opremljenost za izvajanje vseh razpisanih
del,

– cena storitev,

– dosedanje izkušnje pri izvajanju razpi-
sanih del,

– morebitne druge ugodnosti za uporab-
nike.

8. Ponudba mora biti popolna, ker bo v
nasprotnem primeru izločena iz nadaljnje
obravnave.

9. Prijave na razpis je potrebno poslati v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Loška doli-
na, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386
Stari trg pri Ložu, s pripisom “Ne odpiraj -
Prijava na javni razpis za pogrebno dejav-
nost”.

Rok za oddajo ponudb je do vključno
1. 4. 1999 do 15. ure. Odpiranje ponudb
bo dne 2. 4. 1999 ob 10. uri na sedežu
Občine Loška dolina.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najpozneje v 30 dneh od dne, ko bo
občinski svet sprejel sklep o izbiri konce-
sionarja.

Občina Loška dolina

Št. 77 Ob-1565
Na podlagi odloka o določitvi pogojev

opravljanja koncesionirane gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpad-
ki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
št. 2/98 in 10/98) objavljamo

javni razpis
za oddajo izvajanja koncesionirane

gospodarske javne službe
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
Velenje, tel. 063/856-151, faks
063/854-642.

2. Kraj izvedbe del: območje Mestne ob-
čine Velenje.

3. Vrsta in obseg zahtevanih del in oce-
njena vrednost del: izvajanje koncesionira-
ne gospodarske javne službe ravnanja s ko-
munalnimi odpadki iz gospodinjstev, obrti,
poslovnih prostorov, ustanov in podjetij.
Ravnanje s komunalnimi odpadki obsega:
ločeno zbiranje odpadkov; zagotavljanje
standardnih posod; zbiranje kosovnih od-
padkov iz gospodinjstev; zbiranje posebnih
odpadkov iz gospodinjstev; zbiranje odpad-
kov po posebnih naročilih; odvoz odpad-
kov; vodenje evidenc in katastra odjemnih
mest, kompostarne in ekološkega dvorišča;
ločeno vodenje evidenc količin in vrst gos-
podinjskih in drugih odapdkov; vodenje po-
datkov o uporabnikih; izdajanje soglasij, re-
ciklaža odpadnih surovin (steklo, papir, ko-
vine); kompostiranje bioloških odpadkov.
Ocenjena vrednost del je 120,000.000 SIT
na leto. Obseg in vrsta del bosta natančneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

4. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: koncesija se
razpisuje za obdobje 5 let, z možnostjo po-
daljšanja brez javnega razpisa za največ za
3 leta. Pričetek del je 1. 9. 1999.

5. Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo: Mest-
na občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, Prav-
na služba – Janja Kastelic, soba št. 15 –
pritličje.

6. Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 4. 1999.

7. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na ŽR
52800-630-10152.

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 4. 1999 do 10.
ure.

9. Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo. Mestna občina Velenje, Ti-
tov trg 1, Velenje, pravna služba, kont. ose-
ba Janja Kastelic, pritličje soba št. 15.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 4. 1999 ob 11. uri v sejni sobi Urada za
JGZ MO Velenje, 4. nadstropje.

11. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v znesku 5,000.000 SIT, veljavna
90 dni po odpiranju ponudb.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno izvajanje javne službe: pogodbe s po-
dizvajalci oziroma skupno nastopanje (kon-
zorcij) z opredelitvijo vodilnega partnerja.

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: cena storitve 30%,
koncesijske dajatve 20%, reference 25%,
kadrovska zasedba 10%, tehnična oprem-
ljenost 8%, rok izvedbe 5%, ugodnosti 2%.

15. Morebitne druge informacije dobite
pri Andreji Katič univ. dipl. jur. na tel.
063/856-151 ali Mariji Tekavec univ. dipl.
inž. gradb. na tel/faks 063/855-422 vsak
delovnik med 8. in 9. uro.

Mestna občina Velenje

Št. 1/11-12/99 Ob-1566
Komunalno podjetje Vrhnika, d.d., ob-

javlja

javni razpis
 1. Naročnik: Komunalno podjetje Vrhni-

ka, Pot na Tojnice 40, Vrhnika.
2. Predmet javnega razpisa: nakup

smetarskega vozila.
3. Zahteve investitorja:
a) šasija: dvoosna šasija s paraboličnimi

vzmetmi, ABS zavornim sistemom, tremi se-
deži, električna stekla, ogrevana ogledala,
bele barve, stabilizatorji spredaj in zadaj,
blokada diferenciala, pnevmatike 3,15/80
R 22,5, razmak osi 3805, skupna masa
vozila 19.000 kg.

b) motor: – EURO 2 228 kW,
– elektronska kontrola vbrizga goriva,
– turbo intercoler,
– turbo polnilnik geometrijsko variabilni

z elektronsko kontrolo,
– štiriventilska tehnika z dekompresijsko

motorno zavoro z možnostjo večrežimske-
ga vklapljanja,

– hrup max. 80 Db,
– menjalnik 16 prestav + 2 nazaj,
– omejevalec hitrosti 85 km/h;
c) nadgradnja:
– volumen nadgradnje: 15 m3,
– volumen sprejemne banje: 1,5 m3,
– koristna nosilnost odpadkov: 8000 kg,
– stiskanje odpadkov 1:6,
– programski komandni pult s tipkami za

avtomatski, polavtomatski, ročni ciklus
plošče in joistic ročico za pomik posamične
faze ciklusa plošče, da se plošča po fazah
vrača v začetni položaj, ko pride do blokade
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plošče pri vpisu večjih trdih predmetov – to
je varnost,

– izklop pomožnega odgona s pritiskom
na pedal sklopke v kabini,

– nakladalni mehanizem, nastavljiv za
različne višine zabojnikov, izveden z dvoj-
nim cilindrskim sistemom za stresanje po-
sod od 120–1.100 l (tudi zabojniki s čepi)
različnih proizvajalcev,

– varnostne stopnice po CE evropskih
predpisih, ko delavec stoji na stopnicah je
avtomatsko omejena hitrost vožnje do 25
km/h in pri vzvratni vožnji motor ugasne,

– varnostno odpiranje zadnjih vrat s priti-
skom obeh rok na dve tipki,

– banja je iz legirane pločevine HARDOX
400 debel. 6 mm,

– plošča in ostali deli v vratih so iz kvali-
tetne pločevine,

– možnost vgradnje video nadzora koli-
čine odpadkov v zabojnikih,

– pribor za čiščenje zabojnika,
– navodila za uporabo.
4. Okvirna cena: 24,000.000 SIT.
5. Predvideni dobavni rok: 1. 7. 1999.
6. Ponudba mora vsebovati:
– osnutek pogodbe,
– dokazilo o registraciji (za pravne ose-

be, izpisek iz sodnega registra z opisom
dejavnosti, ki ne sme biti starejši od 3 me-
secev, za samostojne podjetnike pa prigla-
sitev pri davčnem organu),

– bonitetne obrazce (BON 1 in BON 2
ali BON 3), ki niso starejši od 30 dni za
samostojne podjetnike, potrjena davčna na-
poved za zadnje davčno obdobje,

– končna cena mora biti izražena v SIT z
vključenim prometnim davkom,

– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– reference,
– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša

od 30 dni,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti.
7. Merila:
– cena,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancija,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev in nabavi rezervnih delov,
– reference,
– ocenjevalni tender:

– tehnični podatki 50%,
– že obstoječi vozni park 20%,
– reference 10%,
– cena 10%,
– servis, garancija 10%,
– druge ugodnosti.

8. Ta razpis v nobenem primeru ne zave-
zuje naročnika, da bi sprejel katerokoli po-
nudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogo-
jem razpisa ali celo, če je ta najcenejša ali
najugodnejša.

Naročnik tudi ne odgovarja kateremukoli
ponudniku za škodo, ki bi jo slednji utrpel,
ker njegova ponudba ni bila sprejeta.

9. Interesenti morajo oddati ponudbe na
naslov: Komunalno podjetje Vrhnika, d.d.,
Pot na Tojnice 40, Vrhnika, od 26. 3. 1999
do 10. ure.

Na zgornjem naslovu bo istega dne ob
12. uri tudi odpiranje ponudb.

Predstavniki ponudnikov morajo imeti pi-
smena pooblastila za zastopanje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z dobro vidno oznako “Ne odpiraj
– ponudba – smetarsko vozilo”.

Podrobnejše informacije lahko ponudni-
ki dobijo na zgornjem naslovu pri Zalaznik
Branetu.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni pisno najkasneje v 20 dneh po od-
piranju ponudb.

Komunalno podjetje Vrhnika, d.d.

Št. 1/11-12/99 Ob-1567
Komunalno podjetje Vrhnika, d.d., ob-

javlja

javni razpis
 1. Naročnik: Komunalno podjetje Vrhni-

ka, Pot na Tojnice 40, Vrhnika.
2. Predmet javnega razpisa: nabava in

montaža hidravlične stiskalnice 1000 kN.
3. Zahteve investitorja:
a) osnovni tehnični podatki:
– prerez bale 1.100×1.200 mm,
– dolžina bale 1.000 do 2.000 mm in je

nastavljiva,
– teža bale od 1.000 do 1.200 kg, odvi-

sno od materiala,
– kapaciteta 23t/h, odvisno od materiala,
– sila stiskanja: 1000 kN,
– predvidena moč s trakom in razdelil-

cem 36 kW.
b) oprema stiskalnice:
– transportni trak 1.450×15.000 mm,
– razdelilec papirja.
c) montaža vseh sklopov na terenu,

preizkus in tehnični prevzem.
4. Okvirna cena: 25,000.000 SIT.
5. Predvideni dobavni rok: 60 dni po iz-

biri ponudnika, oziroma podpisu pogodbe.
6. Ponudba mora vsebovati:
– osnutek pogodbe,
– dokazilo o registraciji (za pravne ose-

be, izpisek iz sodnega registra z opisom
dejavnosti, ki ne sme biti starejši od 3 me-
secev, za samostojne podjetnike pa prigla-
sitev pri davčnem organu),

– bonitetne obrazce (BON 1 in BON 2
ali BON 3), ki niso starejši od 30 dni za
samostojne podjetnike, potrjena davčna na-
poved za zadnje davčno obdobje,

– končna cena mora biti izražena v SIT z
vključenim prometnim davkom,

– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– reference,
– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša

od 30 dni,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti.
7. Merila:
– cena,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancija,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev in nabavi rezervnih delov,
– reference,
– druge ugodnosti.
8. Ta razpis v nobenem primeru ne zave-

zuje naročnika, da bi sprejel katerokoli po-
nudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogo-
jem razpisa ali celo, če je ta najcenejša ali
najugodnejša.

Naročnik tudi ne odgovarja kateremukoli
ponudniku za škodo, ki bi jo slednji utrpel,
ker njegova ponudba ni bila sprejeta.

9. Interesenti morajo oddati ponudbe na
naslov: Komunalno podjetje Vrhnika, d.d.,
Pot na Tojnice 40, Vrhnika, od 26. 3. 1999
do 11. ure.

Na zgornjem naslovu bo istega dne ob
13. uri tudi odpiranje ponudb.

Predstavniki ponudnikov morajo imeti pi-
smena pooblastila za zastopanje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih ku-
vertah z dobro vidno oznako “Ne odpiraj –
ponudba – hidravlična stiskalnica 1000 kN”.

Podrobnejše informacije lahko ponudni-
ki dobijo na zgornjem naslovu pri Zalaznik
Branetu.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni pisno najkasneje v 20 dneh po od-
piranju ponudb.

Komunalno podjetje Vrhnika, d.d.

Št. 1/99-2 Ob-1504
Na podlagi 11. člena odloka o gospo-

darskih javnih službah v Občini Lendava in o
izvajanju gospodarskih javnih služb (Ur. l.
RS, št. 11/98) je župan Občine Lendava
sprejel sklep, da objavi

razpis
za dodelitev koncesije

I. Koncesija bo dodeljena za izgradnjo in
upravljanje brezžične kabelske televizije.

Dodeljevala se bo najmanj za dobo 20
let, in sicer od leta 1999 naprej, za celotno
območje Občine Lendava.

II. Na razpis se lahko prijavi družba, ki:
1. je registrirana za dejavnost telekomu-

nikacije, radijsko in TV dejavnost in izdaja-
nje časopisov in periodik,

2. da ima status kabelskega operaterja,
3. da je usposobljen za izvajanje v slo-

venskem in madžarskem jeziku.
III. Koncesionar pridobi koncesijo pod

pogoji, da:
– zagotovi lastna sredstva za izgradnjo

brezžične kabelske televizije,
– zagotovi pokritje brezžične kabelske

televizije v 85% gospodinjstev občine,
– omogoči uvedbo internega kanala,
– omogoči za koncedente brezplačno in-

formiranje občanov.
IV. Pisni prijavi je treba priložiti:
– potrjeno dokazilo o registraciji družbe

(izpis iz sodnega registra),
– dovoljenje za izvajanje televizijske de-

javnosti,
– investicijski projekt za izgradnjo infra-

strukturnih objektov,
– finančna konstrukcija izgradnje in obra-

tovanja (elaborat),
– podatke o predvidenem številu upo-

rabnikov storitev ter cenik stroškov upravlja-
nja in vzdrževanja.

V. Prijave je treba poslati v zaprti ovojnici
s pripisom: “Dodelitev koncesije“ na naslov:
Občina Lendava, Trg Ljudske pravice 5,
Lendava. Rok prijave je 30 dni od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS.

VI. O izbiri koncesionarja izda občinska
uprava v osmih dneh po izteku roka za prija-
vo ustrezno upravno odločbo.

VII. Z izbranim bo sklenjena koncesijska
pogodba najpozneje do 31. 5. 1999.

Občina Lendava
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Št. 321-02-0040/99 Ob-1713

Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56,58, objavlja na podlagi 1. čle-
na Uredbe o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvod-
nje hrane za leto 1999 (Uradni list RS, št.
9/99)

javni razpis
za dodelitev subvencije za obnovo

sadovnjakov

I. Predmet razpisa:

1. Predmet razpisa je subvencija, ki se
bo dodeljevala za obnovo sadovnjakov.
Sredstva se bodo dodeljevala za postavitev
sadovnjaka na površino, kjer ga do sedaj ni
bilo ali na površino, kjer je prej že bil sadov-
njak, in sicer za nasade, v katerih so bile
oziroma bodo posajene sadike v sadilni se-
zoni jesen 1998 / pomlad 1999.

2. Upravičenci do sredstev po tem razpi-
su so fizične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebiva-
lišče oziroma sedež v Republiki Sloveniji in
izpolnjujejo pogoje, določene v tem razpisu.

Zahtevek za dodelitev subvencije po tem
razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega od-
stavka v svojem imenu.

3. Sredstva iz naslova subvencije za ob-
novo sadovnjakov bo MKGP razdelilo med
upravičence do skupne višine 263,000.000
SIT, na podlagi predhodno sklenjenih po-
godb.

4. Sredstva iz naslova subvencije bodo
lahko uveljavljali le tisti upravičenci, ki bodo
v skladu s 6. členom Uredbe o uvedbi fi-
nančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto
1999 do 15. aprila 1999 oddali tudi pravil-
no izpolnjen obrazec “Podatki o kmetijskem
gospodarstvu“ na naslov: Poslovno združe-
nje prehrane Slovenije – GIZ, Slovenska
c.54, Ljubljana. Obrazec se dobi pri ob-
močnih in lokalnih enotah kmetijske sveto-
valne službe ter Poslovnem združenju pre-
hrane Slovenije.

5. Zahtevke za dodelitev subvencije z
vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati
najkasneje do 7. junija 1999 na naslov: Min-
istrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana, s pripi-
som: za razpis – obnova sadovnjakov.

Nepopolne zahtevke bo MKGP zavrnilo,
prepozno prispele pa zavrglo.

II. Kriteriji za dodelitev sredstev

1. Kriteriji za določitev višine subvencije
so navedeni v tabeli Težavnost obnove (Prilo-
ga II), ki je sestavni del tega razpisa. Tabela
je osnova za izpolnjevanje obrazca “Vloga za
dodelitev subvencije: Obnova sadovnjaka“
(Priloga III) in obrazca “Vloga za dodelitev

subvencije: Obstoječi sadovnjak“ (Priloga IV),
ki sta sestavna dela tega razpisa.

Višina subvencije se izračuna tako, da
se vsota točk, ki jih na podlagi tabele Težav-
nost obnove izračuna svetovalna služba,
pomnoži z vrednostjo točke. Predvidena
vrednost točke je 4.000 SIT. Ministrstvo bo
vrednost točke uskladilo glede na razpolož-
ljiva sredstva in število vlog.

Delež subvencije za posamezno obnovo
bo predvidoma znašal 25% od vrednosti in-
vesticije pri obnovi sadovnjaka. Ministrstvo
bo delež subvencije uskladilo glede na raz-
položljiva sredstva in število vlog.

2. Upravičenec ima pravico do subven-
cije do največjih gostot sajenja (največje šte-
vilo sadik na hektar), ki so za posamezne
sadne vrste navedene v Prilogi I, ki je se-
stavni del tega razpisa. Če upravičenec ob-
navlja sadovnjak z večjo gostoto sajenja,
pridobi subvencijo do navedenih največjih
gostot, preostale stroške razlike pri sajenju
večjega števila sadik/ha pa nosi pridelova-
lec sam.

3. Upravičenec ima pravico do subven-
cije v primeru, če ima skupaj:

– najmanj 0,6 ha sadovnjaka pri jabla-
nah, hruškah in breskvah, od tega je naj-
manjša na novo obnovljena površina vsaj
0,2 ha (če gre za obstoječi sadovnjak), ozi-
roma najmanj 0,4 ha (če gre za prvo sajenje
nasada);

– najmanj 0,2 ha sadovnjaka pri oljkah,
od tega je najmanjša na novo obnovljena
površina vsaj 0,1 ha;

– najmanj 0,06 ha sadovnjaka pri češ-
njah, od tega je najmanjša obnovljena povr-
šina 0,06 ha;

– najmanj 0,2 ha sadovnjaka pri ostalih
sadnih vrstah, od tega je najmanjša obnov-
ljena površina 0,2 ha;

Pri kompleksni obnovi se vsota točk
pomnoži z dodatnim faktorjem v višini 1,15.

4. Pri obnovi sadovnjaka morajo biti za-
stopane sorte sadnih vrst, ki so priporoče-
ne za pridelovanje v Sloveniji in so uvrščene
v sadni izbor za Slovenijo. Izjemoma lahko
upravičenec uveljavlja subvencijo za sorte,
ki niso v sadnem izboru, če si predhodno
pridobi pozitivno mnenje Kmetijskega inšti-
tuta Slovenije za introdukcijo sorte.

5. Obnova sadovnjaka ne sme biti v nas-
protju z občinskim prostorskim planom. V
primeru, da obnova sadovnjaka pomeni tudi
poseg v prostor v smislu Zakona o kmetij-
skih zemljiščih in predpisov, ki urejajo po-
sege v prostor (terasiranje in utrjene poti),
mora biti obnova v skladu z občinskim pro-
storskim planom, posameznik pa mora pri-
dobiti ustrezno dovoljenje za poseg v pro-
stor (priglasitev del oziroma lokacijsko do-
voljenje). Če obnova pomeni poseg v pro-

stor in je obnova na strnjeni površini, ki je
večja ali enaka 4 ha, mora v skladu z Ured-
bo o vrstah posegov v okolje, za katere je
obvezna presoja vplivov na okolje, upravi-
čenec predhodno izvesti še presojo vplivov
na okolje.

III. Vsebina zahtevka

1. Za dodelitev subvencije za obnovo
sadovnjakov mora biti zahtevek vložen na
izpolnjenih obrazcih:

– Obrazec “Vloga za dodelitev subvenci-
je: Obnova sadovnjaka“ (ta obrazec je sku-
paj z navodili za izpolnjevanje sestavni del
tega razpisa in objavljen skupaj z njim);

– Obrazec “ Vloga za dodelitev subven-
cije: Obstoječi sadovnjak“ (ta obrazec je
skupaj z navodili za izpolnjevanje sestavni
del tega razpisa in objavljen skupaj z njim).

Obrazca sta na voljo pri območnih eno-
tah kmetijsko svetovalne službe.

2. Izpolnjenim obrazcem je treba prilo-
žiti:

– originalen račun za nakup sadnih sa-
dik ali overovljeno kopijo računa, z datu-
mom od 1.10.1998 do najkasneje
25.5.1999, razen pri ukoreninjenih potak-
njencih ameriške borovnice, kjer so računi
lahko datirani od 1.1.1998 naprej (poseb-
na vzgoja sadik);

– kopijo katastrskega načrta s šrafirano
parcelo oziroma delom parcele ter podčrta-
no parcelno številko na kateri bo potekala
obnova;

– zemljiškoknjižni izpisek, če je iz njega
razvidna tudi površina parcele, ali izpis iz
katastra za parcele, kjer poteka obnova (v
primeru lastništva lahko tudi posestni list)
vključno z zemljiškoknjižnim izpiskom. Izpis
iz katastra in zemljiškoknjižni izpisek v času
vložitve zahtevka ne smeta biti starejša od
šestih mesecev;

– če upravičenec ni lastnik zemljišča,
mora poleg dokumentov lastnika iz prejšnje
alinee priložiti tudi kopijo pogodbe o zaku-
pu zemljišča za najmanj 10 let in soglasje
lastnika, da dovoljuje obnovo; pogodba o
zakupu zemljišča in soglasje lastnika sta po-
trebna tudi v primeru, če sta lastnik in na-
jemnik v ožjem sorodstvenem razmerju;

– izjavo občine, da obnova ni v nasprotju
z občinskim planom (če obnova ne vsebuje
posega v prostor) ali izjavo občine, da je
obnova v skladu s prostorskim planom, če
je to potrebno;

– dokaz o priglasitvi del oziroma lokacij-
sko dovoljenje, če gre za poseg v prostor;

– izjava Ministrstva za okolje in prostor,
da je opravljena presoja vplivov na okolje,
če obnova pomeni poseg v prostor in je
obnova enaka 4 ha ali več.
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IV. Informacije

Vse informacije o razpisu lahko dobite pri naslednjih svetovalcih, ki pripravijo tudi del dokumentacije za razpis:

ime in priimek sedež  telefon

Miran Torič KSS Ljutomer 069/82-537
Glavni trg 3a, Ljutomer

Ernest Novak ŽVZ Pomurje, KSS M.Sobota 069/31-430
Štefana Kovača 40, Murska Sobota

Marija Feher KSS Lendava 069/75-940
Partizanska 52, Lendava

Stane Klajnšček KSS Gornja Radgona 069/61-421
Partizanska c.52, G.Radgona

Anton Slana KSS 069/88-022
Videm ob Ščavnici 1a, Videm

Mitja Dimic KSS Celje 063/27-631
Kocbekova 5, Celje

Mira Vrisk KSS Žalec 063/713-388
Žalskega tabora 1, Žalec

Ivica Podkrajšek KSS Slovenske Konjice 063/754-123
Slovenske Konjice

Vojko Grdina KSS Šentjur 063/741-523
Kvedrova 14a, Šentjur

Marija Lorger KSS Šmarje pri Jelšah 063/821-762
Šmarje pri Jelšah 154, Šmarje pri Jelšah

Zlatka Gutman-Kobal KSS Maribor 062/226-191
Andrej Soršak Vinarska 14, Maribor
Branka Kac
Irena Merc
Nevenka Poštrak

Andrej Reberinšek KSS Ptuj 062/702-031
Helena Vornekar Ormoška c.28, Ptuj

Marjan Ivančič Enota za kmetijsko svetovanje, 062/702-131
Ormož

Marjan Senekovič KSS Lenart 062/724-050
Nikova 9, Lenart

Srečko Rajh KSS Slovenska Bistrica 062/810-836
Titova 36, Slov.Bistrica

Herbert Hedl KSS Radlje 0602/71-401
Mariborska 7, Radlje

Matjaž Vojtkovszky KSS Krško 0608/232-217
Jože Simončič Cesta krških žrtev 52, Krško 0608/232-210

Vinko Brkovič KSS Brežice 0608/61-165
Milena Rožman Cesta prvih borcev 41, Brežice
Jože Baznik

Franci Živič KSS Sevnica 0608/44-367
Elena Šatej Glavni trg 27, Sevnica 0608/41-725
Slavica Kranjec Mirt

Jože Kregar KSS Novo mesto 068/321-944
Ragovo 7 (Graben), Novo mesto

Katica Kregar KSS Škocjan 068/76-234
Škocjan 75, Škocjan

Janez Hrovat KSS Žužemberk 068/87-610
Grajski trg 26, Žužemberk

Katarina Vovk KSS Straža 068/83-102
Na žago 3, Straža

Helena Gramc KSS Šentjernej 0608/81-369
Trubarjeva 5, Šentjernej

Ana Bahor KSS Metlika 068/58-585
Na Obrh 2, Metlika

Bernarda Stariha KSS Črnomelj 068/56-210
Kolodvorska 34, Črnomelj

Janko Širec KSS Trebnje 068/460-670
Baragov trg 3, Trebnje

Janez Gačnik KZ Ljubljana Oddelek Novo mesto 068/321-193
Gubčeva 15, Novo mesto

Alenka Caf KZ Ljubljana Oddelek Ljubljana 061/219-387
Miklošičeva 4, Ljubljana
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ime in priimek sedež  telefon

Vojko Bizjak KSS Litija 061/883-514
Valvazorjeva 3, Litija

Mateja Strgulec KSS Moste-Polje  061/14 29 130
C. 2. grupe odredov 43, Ljubljana

Mojca Lovšin KSS Medvode 061/611-775
Cesta ob Sori 11, Medvode

Ana Ogorelec KSS Kočevje 061/853-876
Cesta na stadion 5, Kočevje

Tone Zavodnik KSS Podpeč 061/631-350
Podpeč 42a, Preserje

Olga Oblak KZ Ljubljana Oddelek Kranj 064/212-781
Iva Slavca 1, Kranj

Andrej Varl KSS Lesce 064/718 751
Rožna dolina 50, Lesce

Matjaž Meglič KSS Križe 064/558 701
Kokrškega odreda 24, Križe

Branimir Radikon KSS Nova Gorica, Brda 065/45-715
Marta Srebrnič Trg 25.maja 2, Dobrovo

Mojca Mavrič Štrukelj KSS Nova Gorica, Bilje 065/54-147
Andreja Baša Bilje 1, Renče 065/54-136

Ivan Kodrič KSS Nova Gorica 065/27-311
Pri hrastu 18, Nova Gorica

Nataša Leban KSS Tolmin 065/82-813
Rutarjeva 35, Tolmin

Vlasta Hvala KSS Idrija 065/75-295
Cerkno

Rajko Črv KSS Ajdovščina 065/61-151
Goriška c.23b, Ajdovščina

Ema Zadel KSS Postojna 067/52-170
Prečna 1, Pivka

Danijela Lovrečič KSS Ilirska Bistrica 067/41-895
Vojkov drevored 14, Il.Bistrica

Majda Brdnik KSS Sežana 067/73-484
Sejmiška 1a, Sežana

Aleks Dariž KSS Sežana 066/81-144
Istrska 9, Kozina

Viljanka Vesel KSS Koper 066/38-287
Elizabeta Simčič Ulica 15.maja 17, Koper 066/391-165
Irena Vrhovnik
Janko Brajnik

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Priloga I.: Maksimalno število sadik na hektar za posamezne sadne vrste

sadna vrsta št.sadik/ha

– jablana 5000
– hruška 4000
– breskev in nektarina 2000
– oljka, češnja,višnja, marelica, bezeg 1000
– kaki, sliva 1200
– ribez, robida, am.borovnica 2500
– leska  600
– malina  10.000
– aktinidija 1500
– oreh, kostanj  200
– travniški nasadi  150
– ostalo  *

* za ostale sadne vrste se določi maksimum na predlog ministrstva
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Priloga II - tabela   TE�AVNOS T OBNOVE

 i. Faze naprave, priprave tal in postavitev ograje (�t.toèk/ha) 

( enako za vse sadne vrste razen jagodièja)

Nagib ( v %)  0 - 15  16 - 30  nad 30

Zahtevnost del majhna   srednja   velika majhna   srednja   velika majhna   srednja   velika

Krcitev drevja in grmovja  14        21        27,5 15         22        30 16        25        33

Ciscenje kamenja  10        20        30 12         23        33 14        25        36

Apnenje   5         10        15 6          11        16.5  7         12        18

Gnojenje  10         15       20 11         16        22 12        18        24

Humifikacija   3          7        10 3           7,5      11 4           8         12

Ureditev vodnega re�ima tal 32,5      48        65 36         54        71.5 40        59        78

Planiranje 20         25        30 21         27        33 23        30        36

Ravnanje teras 20         25        30 21         27        33 23        30        36

Terasiranje  30         37        45 32         40        49.5 36        42        54

Globoko podrahljavanje  3           4          5 3,5         4,5       5.5 4          5           6

Priprava tal - variantno:

 * oranje in brananje 4           8,5      12.5 4,6         9,2       13.8 5          10        15

 * rigolanje in brananje 20         27,5     35 22          30        38.5 24        33        42

 * kopanje jam 20 za vse  20 za vse  20 za vse

Postavitev ograje: 90 za vse 100 za vse 110 za vse

Skupaj 

 ii. Faze sajenja in nege do rodnosti po posameznih sadnih vrstah 

JABLANA:

Postavitev opore 0.052 x �t.sadik/ha

Sadike - variantno:

 - neobra�èene 0.100  x �t.sadik/ha

 - 3+, 5+ in veè 0.125  x �t.sadik/ha

Sajenje 0.023  x �t.sadik/ha

Nega do rodnosti 100/ha

Skupaj 

HRU� KA:

Postavitev opore 0.080 x �t.sadik/ha

Sadike - variantno:

- neobra�èene 0.120 x �t.sadik/ha

- obra�èene 0.170 x �t.sadik/ha

Sajenje 0.023 x �t.sadik/ha

Nega do rodnosti 100/ha

Skupaj 

BRESKEV

Postavitev opore 0.043 x �t.sadik/ha

Sadike - variantno:

 - okulati 0.079 x �t.sadik/ha

- enoletne 0.135   x �t.sadik/ha

Sajenje 0.023   x �t.sadik/ha

Nega do rodnosti  200/ha

Skupaj 

ÈE� NJE, MARELICE, SLIVE, BEZEG, KAKI, AKTINIDIJA

Postavitev opore 0.100   x �t.sadik/ha

Sadike 0.169  x �t.sadik/ha

Sajenje 0.023  x �t.sadik/ha

Nega do rodnosti  250/ha

Skupaj 
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OLJKA

Postavitev opore 0.100 x �t. sadik/ha

Sadike 0.750 x �t. sadik/ha

Sajenje 0.034 x �t. sadik/ha

Nega do rodnosti  250/ha

Skupaj 

LES KA

Sajenje 0.045 x �t. sadik/ha

Sadike 0.113 x �t. sadik/ha

Nega do rodnosti  250/ha

Skupaj 

KOSTANJ, OREH

Postavitev individ.za�èite ( èe ni ograje!) 0.123 x �t. sadik/ha

Postavitev opore 0.100 x �t. sadik/ha

Sadike 0.750 x �t. sadik/ha

Sajenje 0.045 x �t. sadik/ha

Nega do rodnosti  250/ha

Skupaj 

TRAVNI� KI NASADI*

Postavitev individ.za�èite ( èe ni ograje!) 0.123 x �t. sadik/ha

Postavitev opore 0.100 x �t. sadik/ha

Za�èitne ko�are 0.160 x �t.sadik/ha

Sadike 0.200 x �t. sadik/ha

Sajenje 0.045 x �t. sadik/ha

Nega do rodnosti  250/ha

Skupaj 

 * T ravni�ki nasadi so nasadi visokodebelnih sadnih dreves na bujni podlagi, katerih gostota ne presega 150 sadik/ha.

 iii. Faze naprave in sajenja pri jagodièju  (�tevilo toèk/ha)

Vrsta jagodièja RIBEZ MALINE ROBIDE AM.BOROVNICE

Zahtevnost del majhna srednja velika majhna srednja velika majhna srednja velika majhna srednja velika

Krcitev drevja in grmovja ni ni ni 5         7,5       10

Gnojenje  10         15        20  10         15        20 10         15        20 5         7,5       10

Humifikacija 5           7,5       10 5           7,5       10 5          7,5       10 ni

Planiranje  20         25       30  20         25       30  20         25       30  3          4         5

Priprava tal:

 - podrahljavanje  3          4         5  3          4         5  3          4         5 ni

 - oranje, brananje 4          8,5       12.5 4          8,5       12.5 4          8,5       12.5 4          8,5       12.5

Postav.ograje: ni 90 za vse 90 za vse 90 za vse

Postavitev opore ni 150 za vse 150 za vse 50 za vse 

Sadike ( pri am.borovnici ukoren.potaknj.) 0,052 x �t.sad./ha 0,039 x �t.sad./ha 0,052 x �t.sad./ha 0,067 x �t.sad./ha

           ( pri am.borovnici obiè.sadika) 0,210 x �t.sad./ha

Sajenje 0,023 x �t.sad./ha 0,013 x �t.sad./ha 0,023 x �t.sad./ha 0,023 x �t.sad./ha

Nega do rodnosti 75 75 75 100

Skupaj 

iv. Dodatni faktor v primeru   kompleksne obnove:  doda se  15 % ( faktor kompleksne obnove 1,15 )

 Kompleksna obnova je zaokro�ena obnova, kjer se naenkrat in na strnjeni povr�ini obnavlja najmanj 2 ha, s tem, 

da se enotno izvajajo zemeljska dela in poti, kar omogoèa nadaljnjo skupno obdelavo.

v. Izraèun vsote toèk za obnovo nasada: 

____________________________ x ______________ x _____________  x ____________  =____________

 ( vsota toèk i. in ii. oziroma iii. )   1,15 (èe je obnova   0,25 (predv.faktor povr�ina obnove       �TEVILO

kompleksna)         subvencije)         ( v ha)       TOÈK
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Priloga III. IZPOLNI Z VELIKIMI TISKANIMI ÈRKAMI!

VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE:  OBNOVA SADOVNJAKA MID:                         

1. UPRAVIÈENEC : ime in priimek   oz  naziv                                                               Davèna �tevilka: davèna �tevilka

����������������������������������������������������..
2. PODATKI O SADOVNJAKU, KI SE OBNAVLJA oz.NOVEM SADOVNJAKU:

UE: upravna enota                                                           Sadna vrsta: sadna vrsta                                                          

Razvrstitev: intenziven / travni�ki  (obkro�i) Naèrtovana pridelava: konvencionalna / integrirana / biolo�ka  (obkro�i)

Sistem sajenja: sistem sajenja                               Gojitvena oblika: gojitv.oblika                                     

Ekspozicija: J   JZ   Z   SZ   S   SV   V   JV  0 (obkro�i) Terase: Da / Ne
Za�èitna mre�a: Da / Ne Namakanje: Da / Ne Vrsta namakanja:                                    
Opomba: opomba                                                                                                                                                                                                         

����������������������������������������������������..
PARCELE, na katerih se izvaja obnova :

k.o. S/Z parcelna
številka

pod-
delilka

dele�
 %

 k.o. S/Z parcelna
številka

pod-
delilka

dele�
 %

SADILNI  MATERIAL IN SAJENJE : * Medvrstna razdalja v bloku:                       
Sorta: sorta                 Podlaga: podlaga Kakovost: kakovost     �t.sadik: �tevilo   Razdalja s.: medvrstna x        v vrsti             
Sorta: sorta                 Podlaga: podlaga Kakovost: kakovost     �t.sadik: �tevilo   Razdalja s.: medvrstna x        v vrsti             
Sorta: sorta                 Podlaga: podlaga Kakovost: kakovost     �t.sadik: �tevilo   Razdalja s.: medvrstna x        v vrsti             
Sorta: sorta                 Podlaga: podlaga Kakovost: kakovost     �t.sadik: �tevilo   Razdalja s.: medvrstna x        v vrsti             
Sorta: sorta                 Podlaga: podlaga Kakovost: kakovost     �t.sadik: �tevilo   Razdalja s.: medvrstna x        v vrsti             
Sorta: sorta                 Podlaga: podlaga Kakovost: kakovost     �t.sadik: �tevilo   Razdalja s.: medvrstna x        v vrsti

               
����������������������������������������������������..
3. PODATKI O OBNOVI  (izpolni predstavnik kmetijsko svetovalne slu�be)

Povr�ina sadovnjaka, ki se obnavlja oz.na novo napravlja (ha): Bruto: bruto                        Neto: neto                                 

Nagib (v %): ___________                          Leto sajenja:                          Kompleksna: Da / Ne

1. Krèitev drevja in grmovja ni M   S   V 10. Priprava tal: podrahljavanje ni M   S   V
2. Èi�èenje kamenja ni M   S   V 11. Priprava tal: rigolanje in branjanje ni M   S   V
3. Apnenje ni M   S   V 12. Priprava tal: oranje in brananje ni M   S   V
4. Gnojenje ni M   S   V 13. Priprava tal: kopanje jam Da / Ne
5. Humifikacija ni M   S   V 14. Postavitev ograje Da / Ne
6. Ureditev vodnega re�ima tal ni M   S   V 15. Postavitev individualne za�èite Da / Ne
7. Planiranje ni M   S   V 16. Postavitev opore Da / Ne
8. Ravnanje teras ni M   S   V 17. Za�èitne ko�are (travni�ki nasad) Da / Ne
9. Terasiranje ni M   S   V

Ime svetovalca:                                           Podpis svetovalca:                                  Datum:                    
����������������������������������������������������..
4. IZJAVE upravièenca:

1. Za to obnovo oz. napravo tega sadovnjaka nisem od MKGP prejel �e nobenih sredstev.
2. Sadovnjak je posajen v sadilni sezoni jesen 1998 / pomlad 1999 v skladu s tehnolo�kimi normativi.
3. Jamèim za toènost podatkov, navedenih na tem obrazcu.
4. Strinjam se z delom tega obrazca pod zaporedno �tevilko 3 (podatki o obnovi).

Datum:                                                           Podpis upravièenca:                                   
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Navodila za izpolnitev obrazca: VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE: OBNOVA SADOVNJAKA
MID (medresorski indentifikator) izpolni MKGP.

ad 1.
Obrazec VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE: OBNOVA SADOVNJAKA izpolni upravičenec do subvencije. Poleg tega obrazca mora

upravičenec obvezno priložiti še izpolnjen obrazec Vloga za dodelitev subvencije: obstoječi sadovnjaki, ki je sestavni del vloge.
ad.2
Kot sadovnjak se po tem razpisu šteje nasad, v katerem je posajeno sadno drevje ene sadne vrste na strnjeni površini, ki ga obdeluje

isti obdelovalec in ki ima enotno razvrstitev, sistem sajenja, način obdelave in sistem poti.
Obrazec se izpolnjuje za sadovnjak, ki se obnavlja, ali za novo napravljen sadovnjak. v primeru, da se obnavlja le del sadovnjaka, se

obrazec izpolni le za ta del. V primeru, da posamezen upravičenec vlaga vlogo za obnovo več sadovnjakov, izpolni obrazec Vloga za
dodelitev subvencije: obnova sadovnjaka za vsak sadovnjak posebej (izpolni torej več obrazcev).

Pri razvrstitvi se obkroži intenziven v primeru, da je nasad posajen po sistemu, ki omogoča upoštevanje sodobnih tehnologij intenzivne
pridelave. Travniški se obkroži v primeru, da je to nasad visokodebelnih sadnih dreves na bujni podlagi, katerih gostota ne presega 150
dreves/ha.

Pri načrtovani pridelavi se obkroži predvideno obliko: konvencionalno ali integrirano ali biološko (samo eno torej!).
Pri opisu sistema sajenja se vpiše opisno eno izmed naslednjih možnosti:
- enovrstni, enovrstni V, dvovrstni, dvovrstni V, trovrstni, večvrstni.
Pri opisu gojitvene oblike se vpiše opisno eno izmed naslednjih možnosti:
- piramida, kotel, palmeta, vilasta palmeta, vretenasti grm, oblika Y, oblika V, vitko vreteno, zelo vitko vreteno, navpični kordon, grm,

latnik.
Pri ekspoziciji se obkroži ena izmed naslednjih oznak: J-jug, JZ-jugozahod, Z-zahod, SZ-severozahod, S-sever, SV-severovzhod,

V-vzhod, JV-jugovzhod, 0-če je nagib 0%
Pri zaščitni mreži se označi, ali se načrtuje postavitev zaščitne mreže proti toči ali ne.
Pri namakanju se v primeru, da je načrtovano, označi opisno. Možnosti so: kapljično, oroševanje, mikrooroševanje, drugo.
Pri terasah se vpiše dejansko stanje, tudi če pri obnovi sadovnjaka ni bilo terasiranja (terase so bile lahko narejene že prej).
Pri tabeli PARCELE se vpisuje:
- k.o.: katastrska občina;
- S/Z: stavbno zemljišče se označi S, kmetijsko pa Z: podatek se prepiše iz katastra, kjer je stavbno zemljišče označeno z *;
- parcelna številka oziroma parcelne številke;
- poddelilka parcele, če obstoja (primer: parc.št./1, parc.št./2, pri čemer sta 1 in 2 poddelilki);
- delež parcele, ki je obnovljen oziroma na novo napravljen (če sadovnjak leži na celi parceli, se vpiše 100%, sicer se delež oceni in

napiše% delež, ki ga pokriva sadovnjak).
V primeru, da je obrazec premajhen za sadovnjak posameznega upravičenca, se k prvotni vlogi pripne še en obrazec in na njem vpiše

dodatne parcele.
Pri SADILNI MATERIAL IN SAJENJE se vpisuje:
- pri sorti celo ime sorte (npr. elstar elshof, zlati delišes klonB, istrska belica);
- pri podlagi ime podlage, če le te ni, se označi lastne korenine;
- pri kakovosti sadike se vpisuje kakovost sadike pri jablanah, hruškah, breskvah in ameriški borovnici v skladu s tabelo Težavnost

obnove (faze sajenja). Pri ostalih sadnih vrstah se pusti prazno;
- pri številu sadik se vpisuje število sadik, posajenih na to obnovljeno površino (ne na hektar!);
- razdalja sajenja: medvrstna x v vrsti; razdalje sajenja se vpisuje v metrih;
- v primeru, da je sadovnjak večvrsten, se vpiše tudi medvrstna razdalja v bloku.
Število sadik mora ustrezati priloženim računom.
ad.3
Pod to točko se opravi točkovanje za obnovo oziroma napravo novega sadovnjaka, in sicer tako, da pod točkami od 1. do 12.

obkrožite eno od treh črk, pri čemer pomeni M - majhno zahtevnost, S - srednjo zahtevnost in V - veliko zahtevnost del. Upošteva se
povprečna težavnost izvedenih del za površino, ki se obnavlja. V primeru, da določeno delo ni bilo potrebno, se pri tisti točki obkroži ni.
Pod točkami od 13. do 17. obkrožite Da ali Ne.

Pri nagibu se napiše dejanski nagib sadovnjaka, ki se obnavlja (v  %).
Pri letu sajenja se vpiše prvo leto vegetacije in celo število (npr.1998)
Bruto površina je vsa površina sadovnjaka z obračališči, potmi, nasipi in drugimi pomožnimi zemljišči.
Neto površina nasada se mora ujemati z izračunom neto površine iz števila sadik in razdalj sajenja.
Bruto in neto površina se lahko med seboj razlikujeta kot sledi:
- pri nagibu 0-15% za do 10%;
- pri nagibu 16-50% za do 25%;
- pri nagibu 51% in več za do 30%.
Obnova je kompleksna v primeru, da je zaokrožena in da se naenkrat na strnjeni površini obnavlja najmanj 2 ha sadovnjaka, s tem, da

se enotno izvajajo zemeljska dela in poti, kar omogoča nadaljnjo skupno obdelavo.
Seštevka točk ni potrebno narediti, ker ga bo opravil računalniški program.
To točko (Težavnost obnove) mora izpolniti predstavnik kmetijsko svetovalne službe, ki se pod njo tudi podpiše.
ad.4
Pod to točko so izjave upravičenca, pod to točko se upravičenec tudi podpiše.
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Priloga IV. IZPOLNI Z VELIKIMI TISKANIMI ÈRKAMI!

VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE:  OBSTOJEÈI SADOVNJAK MID:                                    

����������������������������������������������������..
1. UPRAVIÈENEC : ime in priimek   oz  naziv                                                                             Davèna �tevilka: davèna �tevilka

����������������������������������������������������..
2. PODATKI O OBSTOJEÈEM SADOVNJAKU:

UE: upravna enota                                                                           Sadna vrsta: sadna vrsta                                                                                 

Povr�ina sadovnjaka (ha): Bruto: bruto                                      Neto: neto                                                    

Razvrstitev: intenziven / travni�ki  (obkro�i) Naèin pridelave: konvencionalna / integrirana / biolo�ka  (obkro�i)

Sistem sajenja: sistem sajenja                                             Gojitvena oblika: gojitv.oblika                                                   

Ekspozicija: J   JZ   Z   SZ   S   SV   V   JV  0 (obkro�i)                Nagib (v %):                               Terase: Da / Ne
Za�èitna mre�a: Da / Ne Namakanje: Da / Ne Vrsta namakanja:                              
Opomba: opomba                                                                                                                                                                                                                           

����������������������������������������������������..

PARCELE, na katerih je obstojeè sadovnjak  :

k.o. S/Z parcelna
�tevilka

pod-
delilka

dele�
%

k.o. S/Z parcelna
�tevilka

pod-
delilka

dele�
%

SADILNI  MATERIAL IN SAJENJE: * Medvrstna razdalja v bloku:               

Sorta: sorta               Podlaga: podlaga        Leto sajenja: leto         �t.sadik: �tevilo      Razdalja s.: medvrstna x        v vrsti                
Sorta: sorta               Podlaga: podlaga        Leto sajenja: leto         �t.sadik: �tevilo      Razdalja s.: medvrstna x        v vrsti                
Sorta: sorta               Podlaga: podlaga        Leto sajenja: leto         �t.sadik: �tevilo      Razdalja s.: medvrstna x        v vrsti                
Sorta: sorta               Podlaga: podlaga        Leto sajenja: leto         �t.sadik: �tevilo      Razdalja s.: medvrstna x        v vrsti                
Sorta: sorta               Podlaga: podlaga        Leto sajenja: leto         �t.sadik: �tevilo      Razdalja s.: medvrstna x        v vrsti                
Sorta: sorta               Podlaga: podlaga        Leto sajenja: leto         �t.sadik: �tevilo      Razdalja s.: medvrstna x        v vrsti                
Sorta: sorta               Podlaga: podlaga        Leto sajenja: leto         �t.sadik: �tevilo      Razdalja s.: medvrstna x        v vrsti                
Sorta: sorta               Podlaga: podlaga        Leto sajenja: leto         �t.sadik: �tevilo      Razdalja s.: medvrstna x        v vrsti                
Sorta: sorta               Podlaga: podlaga        Leto sajenja: leto         �t.sadik: �tevilo      Razdalja s.: medvrstna x        v vrsti                
Sorta: sorta               Podlaga: podlaga        Leto sajenja: leto         �t.sadik: �tevilo      Razdalja s.: medvrstna x        v vrsti                
����������������������������������������������������..

3. IZJAVA upravièenca:

Podpisani upravièenec jamèim za toènost podatkov, navedenih na tem obrazcu.

Datum: ________________                             Podpis upravièenca:                                        
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Navodila za izpolnitev obrazca: VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE: OBSTOJEČI SADOVNJAK
MID (medresorski indentifikator) izpolni MKGP.

ad.1
Obrazec VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE: OBSTOJEČI SADOVNJAK izpolni upravičenec do subvencije.
V primeru, da ima upravičenec več sadovnjakov, mora izpolniti ustrezno več obrazcev Vloga za dodelitev subvencije: obstoječi

sadovnjak. Te obrazce mora upravičenec obvezno priložiti ostalim obrazcem, ker dokazujejo izpolnjevanje pogojev razpisa.
ad.2
Kot SADOVNJAK se po tem razpisu šteje nasad, v katerem je posajeno sadno drevje ene sadne vrste na strnjeni površini, ki ga

obdeluje isti obdelovalec in ki ima enotno razvrstitev, sistem sajenja, način obdelave in sistem poti.
Obrazec se izpolnjuje za obstoječi sadovnjak, brez obnovljenega dela.
Pri razvrstitvi se obkroži intenziven v primeru, da je nasad posajen po sistemu, ki omogoča upoštevanje sodobnih tehnologij intenzivne

pridelave. Travniški se obkroži v primeru, da je to nasad visokodebelnih sadnih dreves na bujni podlagi, katerih gostota ne presega 150
dreves/ha.

Pri obstoječi pridelavi se obkroži samo eno izmed treh: konvencionalno ali integrirano ali biološko.
Bruto površina je vsa površina sadovnjaka z obračališči, potmi, nasipi in drugimi pomožnimi zemljišči.
Neto površina je površina, kjer so dejansko posajena sadna drevesa.
Pri nagibu se v odstotkih (%) vpiše nagib obstoječega sadovnjaka.
Pri opisu sistema sajenja, se vpiše opisno eno izmed naslednjih možnosti:
– enovrstni, enovrstni V, dvovrstni, dvovrstni V, trovrstni, večvrstni.
Pri opisu gojitvene oblike se vpiše opisno eno izmed naslednjih možnosti:
– piramida, kotel, palmeta, vilasta palmeta, vretenasti grm, oblika Y, oblika V, vitko vreteno, zelo vitko vreteno, navpični kordon, grm,

latnik.
Pri ekspoziciji se obkroži ena izmed naslednjih oznak: J-jug, JZ-jugozahod, Z-zahod, SZ-severozahod, S-sever, SV-severovzhod, V-

vzhod, JV-jugovzhod. V primeru ravnine, ko je nagib 0%, se obkroži 0.
Pri zaščitni mreži se označi, ali je sadovnjak zavarovan proti toči z zaščitno mrežo ali ne.
Pri namakanju se v primeru, da je, označi opisno. Možnosti so: kapljično, oroševanje, mikrooroševanje, drugo.
Pri terasah se vpiše dejansko stanje.
Pri tabeli PARCELE se vpisuje:
– k.o.: katastrska občina;
– S/Z: stavbno zemljišče se označi S, kmetijsko pa Z: podatek se prepiše iz katastra, kjer je stavbno zemljišče označeno z *;
– parcelna številka oziroma parcelne številke;
– poddelilka parcele, če obstoja (primer: parc.št./1, parc.št./2, pri čemer sta 1 in 2 poddelilki);
– delež parcele, ki je obnovljen oziroma na novo napravljen (če sadovnjak leži na celi parceli, se vpiše 100%, sicer se delež oceni in

napiše% delež, ki ga pokriva sadovnjak).
V primeru, da je obrazec premajhen za sadovnjak posameznega upravičenca, se k prvotni vlogi pripne še en obrazec in na njem vpiše

dodatne parcele.
Pri SADILNI MATERIAL IN SAJENJE se vpisuje:
– pri sorti celo ime sorte (npr. elstar elshof, zlati delišes klonB, istrska belica);
– pri podlagi ime podlage, če le te ni, se označi lastne korenine;
– pri letu sajenja se vpiše prvo leto vegetacije in celo letnico (npr.1992)
– pri številu sadik se vpisuje število sadik, posajenih na tej površini (ne na hektar!);
– razdalje sajenja se vpisuje v metrih;
– v primeru, da je sadovnjak večvrsten, se vpiše tudi medvrstna razdalja v bloku.
ad.3
Pod to točko je izjava upravičenca, da jamči za točnost podatkov, pod katero se upravičenec tudi podpiše.

Št. 321-02-0040/99 Ob-1714
Na osnovi 1. člena Uredbe o uvedbi fi-

nančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto
1999 (Uradni list RS, št. 9/99) Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob-
javlja

javni razpis
za dodelitev subvencije za obnovo

vinogradov
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je subvencija, ki se

bo dodeljevala za:
A.1) obnovo vinogradov, to je za postavi-

tev vinogradov na površinah, kjer do sedaj
ni bilo vinogradov, ali na površinah, kjer so
bili prejšnji vinogradi starejši od 20 let izkr-
čeni, če so bile nanje posajene trsne cep-
ljenke jeseni 1998 ali bodo posajene spom-
ladi 1999;

A.2) za prvo fazo obnove – t.i. zemeljska
dela pri obnovi vinogradov, ki se bodo izva-
jala jeseni 1998 ali spomladi 1999 na povr-
šini večji od 2 ha, za tiste površine, kjer
bodo cepljenke posajene jeseni 1999 ali

spomladi 2000 in za vsa zemeljska dela na
kraškem vinorodnem okolišu, kjer se izvaja
navoz zemlje;

B.) za podsajevanje vinogradov v jeseni
1998 ali spomladi 1999 (saditev dodatnih
cepljenk v obstoječ vinograd), če so vino-
gradi v katerih se podsaja mlajši od 10 let;

C.) za posaditev matičnjaka stopnje se-
lekcije BAZA.

2. Upravičenci do subvencije so fizične
in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko de-
javnost in imajo stalno prebivališče oziroma
sedež v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo
pogoje določene v tem razpisu.

Zahtevke za dodelitev subvencije vlaga-
jo upravičenci iz prejšnjega odstavka.

3. Pri dodelitvi subvencije se bodo upo-
števala sredstva, ki so jih upravičenci prejeli
od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v preteklih letih kot subvencijo za
zemeljska dela opravljena na istem rastišču.
Predhodno dobljeni znesek se bo odštel od
izračunane višine subvencije do katere so
upravičeni v skladu s temi razpisnimi pogoji.

4. Sredstva iz naslova subvencije za ob-
novo vinogradov jeseni 1998 in spomladi

1999 bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdars-
tvo in prehrano razdelilo med upravičence
do skupne višine 450,000.000 SIT, na pod-
lagi predhodno sklenjenih pogodb.

5. Sredstva iz naslova subvencije bodo
lahko uveljavljali le tisti upravičenci, ki bodo
v skladu s 6. členom Uredbe o uvedbi fi-
nančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane v letu 1999
do 15. aprila 1999 oddali pravilno izpolnjen
obrazec ‘Podatki o kmetijskem gospodars-
tvu’ na naslov: Poslovno združenje prehra-
ne Slovenije – GIZ, Slovenska c.54, 1000
Ljubljana. Obrazec se dobi pri območnih in
lokalnih enotah kmetijske svetovalne službe
ter pri Poslovnem združenju prehrane Slo-
venije.

6. Zahtevke za dodelitev subvencije z
vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati
najkasneje do 10. junija 1999 na naslov:
Poslovno združenje prehrane Slovenije, Slo-
venska c. 54, 1000 Ljubljana, s pripisom:
za razpis – vinogradi.

Nepopolne zahtevke bo MKGP zavrnilo,
prepozne pa zavrglo. Vloga je nepopolna
tudi, če upravičenec do 15. aprila 1999 ni



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 14 / 12. 3. 1999 / Stran 1291

vložil obrazca ‘Podatki o kmetijskem gospo-
darstvu’.

II. Kriteriji za dodelitev sredstev
A. Subvencija za obnovo vinogradov in

za prvo fazo obnove (zemeljska dela)
1. Kriteriji za dodelitev višine subvencije

so navedeni v tabeli “Težavnost obnove”, ki
je priloga številka 1 k temu razpisu in na
obrazcu “Vloga za dodelitev subvencije:
obnova vinogradov”, ki je priloga št. 2 k
temu razpisu.

Višina subvencije za obnovo se izračuna
tako, da se število točk, ki jih na osnovi
tabele “Težavnost obnove” preko obrazca
“Vloga za dodelitev subvencije: Obnova vi-
nograda” določi svetovalna služba, pomno-
ži z vrednostjo točke. Predvidena vrednost
točke je 4000 SIT. V primeru večjega števi-
la ustreznih vlog od pričakovanih, lahko Mi-
nistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano sorazmerno uskladi vrednost točke z
razpoložljivimi sredstvi.

Višina subvencije za zemeljska dela se
izračuna na enak način le da se pri tem
upošteva le seštevek dobljenih točk za že
izvedena zemeljska dela (v poštev pridejo
faze del pod točkami 1-5 ter 9 in 11 tabele
“Težavnost obnove”).

2. Za obnovo na nagibih nad 70% se bo
subvencija dodeljevala le fizičnim osebam,
ki živijo na območju, kjer leži vinograd, ki se
bo obnavljal, če ti upravičenci nimajo na
razpolago drugih površin za ta namen.

3. Upravičenec lahko uveljavlja subven-
cijo za obnovo vinograda le na površini, ki je
enaka ali večja od 0,1 ha, ki je posajena s
sortami vinske trte, ki so med priporočenimi
in dovoljenimi za določen vinorodni okoliš
in na kateri gostota sajenja ni manjša od:

– 3001 trs na ha neto površine pri nagi-
bu 0-15% (izjema sta gojitveni obliki kraški
latnik in sylvoz, pri katerih gostota sajenja
pri tem nagibu ne sme biti manjša od 2800
trsov na ha neto površine),

– 2001 trs na ha neto površine pri nagi-
bu 16-30% in

– 1500 trsov na ha neto površine pri
nagibu nad 31%.

Izjemoma lahko upravičenec uveljavlja
subvencijo za sorte, ki niso priporočene ozi-
roma dovoljene za določen okoliš, če si
predhodno pridobi pozitivno mnenje Kme-
tijskega inštituta Slovenije za introdukcijo
sorte oziroma za ohranjanje genetske raz-
nolikosti pri starih sortah.

V vlogi navedena neto površina vinogra-
da se lahko od dejanske neto površine, izra-
čunane glede na gostoto sajenja in posaje-
no število trsov, razlikuje največ za 10m2.

4. Upravičenec je upravičen do subven-
cije, če skupaj z na novo obnovljeno površi-
no vinogradov obdeluje skupaj najmanj 0,65
ha vinograda, razen v vinorodnem okolišu
Haloze, v vinorodem okolišu Lendavske go-
rice-Goričko, v vinorodnem okolišu Kras,
vinorodnem okolišu Bela krajina in vinorod-
nem okolišu Dolenjska, kjer mora obdelo-
vati skupaj najmanj 0,4 ha.

5. Obnova vinogradov ne sme biti v nas-
protju z občinskim prostorskim planom. V
primeru, da obnova vinograda predstavlja

tudi poseg v prostor v smislu Zakona o kme-
tijskih zemljiščih in predpisov, ki urejajo po-
sege v prostor (terasiranje in utrjene poti),
mora biti obnova v skladu z občinskim pro-
storskim planom, posameznik pa mora pri-
dobiti ustrezno dovoljenje za poseg v pro-
stor (priglasitev del oziroma lokacijsko do-
voljenje). Če predstavlja obnova poseg v
prostor in je obnova v strnjeni površini, ki je
večja ali enaka 4 ha, mora v skladu z Ured-
bo o vrstah posegov v okolje, za katere je
obvezna presoja vplivov na okolje, upravi-
čenec predhodno izvesti še presojo vplivov
na okolje.

B. Subvencija za podsajevanje
vinogradov

1. Upravičenci do sredstev za podsaje-
vanje vinogradov so tisti, ki s priporočenimi
oziroma dovoljenimi trsnimi cepljenkami za
določen vinorodni okoliš podsajujejo vino-
grad mlajši od 10 let in obdelujejo najmanj
0,4 ha vinograda.

Višina sredstev za podsajevanje vinogra-
dov se določi tako, da se število podsajenih
cepljenk pomnoži s 35 SIT.

C. Subvencija za obnovo matičnjakov
1. Upravičenci do sredstev za obnovo

matičnjakov so tisti, ki sadijo na površini
najmanj 0,3 ha matičnjaka in ne manj kot
1000 trsov. Nakup sadik in saditev matič-
njaka mora potekati po predhodnem vsako-
kratnem soglasju Kmetijskega inštituta Slo-
venije. Višina sredstev, ki se bo dodeljevala
v ta namen, je 1.000.000 SIT na hektar
obnovljenega matičnjaka.

III. zahtevek mora vsebovati pravilno iz-
poljnjene oziroma veljavne naslednje prilo-
ge:

A. Za dodelitev subvencije za obnovo
vinogradov in za prve faze obnove
(zemeljska dela)

Za dodelitev subvencije za obnovo vino-
gradov in za prve faze obnove (zemeljska
dela) mora biti zahtevek vložen na izpolnje-
nem obrazcu: ‘Vloga za dodelitev subvenci-
je: obnova vinograda (obnova oziroma ze-
meljska dela)’, ki je skupaj z navodili za iz-
polnjevanje ter šifranti sestavni del tega raz-
pisa. Obrazec je na voljo pri območnih in
lokalnih enotah kmetijske svetovalne službe.

Izpolnjenemu obrazcu je treba priložiti:
– kopijo vpisa v register pridelovalcev

grozdja in vina in kopijo zadnje prijave pri-
delka (podpisan R1 in R3 obrazec z izpol-
njenimi vsemi rubrikami); kolikor se je upra-
vičenec šele pričel ukvarjati z vinogradniš-
tvom, izjavo o le tem, ki jo sopodpiše tudi
predstavnik kmetijske svetovalne službe;

– kopijo katastrskega načrta, s šrafirano
parcelo oziroma delom parcele, na kateri
bo potekala obnova, razen v primeru, da je
upravičenec že uveljavljal sredstva za prvo
fazo obnove v letu 1998;

– izpisek iz zemljiške knjige iz katerega
je razvidna tudi površina parcele ali izpisek
iz katastra za parcele, na katerih se obnavlja
vinograd (v primeru lastništva lahko tudi po-
sestni list) vključno z izpiskom iz zemljiške
knjige, razen v primeru, da je upravičenec
že uveljavljal sredstva za prvo fazo obnove v
letu 1998. Izpisek iz katastra in izpisek iz

zemljiške knjige ne smeta biti starejša od 6
mesecev. Če upravičenec ni lastnik obnav-
ljanega zemljišča mora priložiti tudi kopijo
pogodbe o zakupu zemljišča za najmanj 25
let in soglasje lastnika, da dovoljuje obno-
vo;

– izjavo občine, da obnova ni v nasprotju
z občinskim planom (če obnova ne vsebuje
posega v prostor) razen v primeru, da je
upravičenec že uveljavljal sredstva za prvo
fazo obnove v letu 1998;

– originalni račun za nakup trsnih cep-
ljenk, razen če gre le za zemeljska dela. V
primeru, da so cepljenke uvožene tudi kopi-
jo uvozne odločbe o dovolitvi uvoza trsnih
celjenk;

– izjavo občine, da je obnova v skladu s
prostorskim planom, če je to potrebno, ra-
zen v primeru, da je upravičenec že uveljav-
ljal sredstva za prvo fazo obnove v letu
1998;

– dokaz o priglasitvi del oziroma lokacij-
sko dovoljenje, če gre za poseg v prostor,
razen v primeru, da je upravičenec že uve-
ljavljal sredstva za prvo fazo obnove v letu
1998;

– izjavo Ministrstva za okolje in prostor,
da je opravljena ustrezna presoja vplivov na
okolje, če obnova predstavlja poseg v pro-
stor in je obnova enaka ali večja od 4 ha,
razen v primeru, da je upravičenec že uve-
ljavljal sredstva za prvo fazo obnove v letu
1998.

B. Za dodelitev subvencije za podsa-
jevanje vinogradov

Za dodelitev subvencije za podsajevanje
vinograda mora biti zahtevek vložen na obi-
čajnem dopisu v katerem mora biti navedeno:

– ime in priimek, naslov in davčna števil-
ka oziroma naziv pravne osebe, njen naslov
in davčna številka;

– namen za katerega se zahtevek vlaga.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo vpisa v register pridelovalcev

grozdja in vina in kopijo zadnje prijave pri-
delka (podpisan R1 in R3 obrazec z izpol-
njenimi vsemi rubrikami);

– izjavo kmetijske svetovalne službe, da
je bilo podsajevanje nujno potrebno;

– originalni račun za nakup trsnih cep-
ljenk in kopijo uvoznega dovoljenja, če so
bile cepljenke uvožene.

C. Za dodelitev subvencije za saditev
matičnjakov

Za dodelitev subvencije za saditev ma-
tičnjaka mora biti zahtevek vložen na običaj-
nem dopisu v katerem mora biti navedeno:

– ime in priimek, naslov in davčna števil-
ka, oziroma naziv pravne osebe, njen na-
slov in davčna številka;

– namen za katerega se zahtevek vlaga;
– izjavo, da je matičnjak posajen.
Zahtevi je treba priložiti:
– originalni račun za nakup podlag in ko-

pijo uvoznega dovoljenja;
– izjavo Kmetijskega inštituta, da je fizič-

naoziroma pravna oseba posadila matičnjak
v skladu s strokovnimi zahtevami Kmetijske-
ga inštituta.
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IV.informacije
Vse informacije o razpisu lahko dobite pri naslednjih svetovalcih, ki pripravijo tudi del dokumentacije za razpis:

Ime in priimek Sedež Telefon Za območje

Ernest Novak ŽVZ Pomurje, Murska Sobota 069 39 410 GORIČKO
Štefana Kovača 40;

Miran Torič KSS Ljutomer, Ljutomer LJUTOMERSKE
Glavni trg 3a; 069 82 537 GORICE

Marika Feher KSS Lendava 069 75 940 LENDAVSKE
Partizanska 52; GORICE

Stanko Klajnščak KSS Gornja Radgona 069 61 421 RADGONSKO -
Partizanska 18; KAPELSKE

GORICE
Milena Rožman KSS Brežice 0608 66 480 BIZELJSKO -

Cesta prvih borcev 41 SREMIČ,
OBČINA BREŽICE

Andrej Golob KSS Brežice 0608 66 480 DOLENJSKA,
Cesta prvih borcev 41 OBČINA BREŽICE

Bernarda Stariha KSS Črnomelj, Črnomelj 068 56 210 ČRNOMALJSKI
Kolodvorska 34 PODOKOLIŠ,

OBČINA SEMIČ
Ana Strugar KSS Črnomelj, Črnomelj 068 56 210 ČRNOMALJSKI

Kolodvorska 34 PODOKOLIŠ,
OBČINA ČRNOMELJ

Jože Simončič KSS Krško, Krško 0608 232 210 DOLENJSKA,
C. Krških žrtev 52 OBČINA KRŠKO

Ana Bahor KSS Metlika, Metlika 068 58 585 METLIŠKI
Na Obrh 2 PODOKOLIŠ,

OBČINA METLIKA
Mojca Hrovat KSS Novo mesto; Šentjernej 068 81 369 DOLENJSKA,

Graben, Ragova 7 068 321 944 OBČINA ŠENTJERNEJ
Katica Kregar KSS Novo mesto, Škocjan 068 76 234 DOLENJSKA,

Graben, Ragova 7 068 321 944 OBČINA ŠKOCJAN
Janez Hrovat KSS Žužemberk; 068 87 610 DOLENJSKA

Dvor pri Žužemberku, Podgozd 19
Franc Živič KSS Sevnica; Sevnica 0608 41 725 DOLENJSKA IN

Glavni trg 27 Sevnica BIZELJSKO – SREMIČ
OBČINA SEVNICA

Tone Zupančič KSS Trebnje; DOLENJSKA,
Baragov trg 3 068 460 672 OBČINA TREBNJE

Jože Maljevič KZ Ljubljana odd. VINORODNA
Novo mesto, Gubčeva 15 068 321 193 DEŽELA POSAVJE

Andreja Škvarč KVZ Nova Gorica,Nova Gorica 065 27 313 VINORODNA
Pri hrastu 18 DEŽELA PRIMORSKA

Janko Brajnik KSS Koper, Koper 066 38 287 KOPERSKI
Ulica 15 maja OKOLIŠ

Elizabeta Simčič KSS Koper, Koper 066 38 287 KOPERSKI
Ulica 15 maja OKOLIŠ

Irena Vrhovnik KSS Koper, Koper 066 38 287 KOPERSKI
Ulica 15. maja OKOLIŠ

Majda Brdnik KSS Sežana, Sejmiška 1a; 067 73 484 VINORODNI
Sežana OKOLIŠ KRAS

Milena Štolfa KSS Sežana, Sejmiška 1a; 067 73 484 VINORODNI
Sežana OKOLIŠ KRAS

Darja Marc KSS Ajdovščina, Ajdovščina 065 63 479 VINORODNI OKOLIŠ
Goriška c. 23/b VIPAVSKA DOLINA

Rajko Črv KSS Ajdovščina, Ajdovščina 065 63 479 VINORODNI OKOLIŠ
Goriška c. 23/b VIPAVSKA DOLINA
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Ime in priimek Sedež Telefon Za območje

Andreja Baša, KSS Nova Gorica 065 54 147 VINORODNI OKOLIŠ
Bilje 1, Renče VIPAVSKA DOLINA

Mojca Mavrič Štrukelj KSS Nova Gorica 065 54 147 VINORODNI OKOLIŠ
Bilje 1, Renče VIPAVSKA DOLINA

Branko Radikon KSS BRDA 065 45 715
Trg 25 maja 2, Dobrovo GORIŠKA BRDA

Marta Srebrnič KSS BRDA 065 45 715
Trg 25 maja 2, Dobrovo GORIŠKA BRDA

Boris Beloglavec KZ Maribor 062 226 191 VINORODNA
Vinarska 13 DEŽELA PODRAVJE

Roman Štabuc KZ Maribor 062 226 191 VINORODNA
Vinarska 13 DEŽELA PODRAVJE

Teja Ozimič KZ Maribor 062 226 191 VINORODNA
Vinarska 13 DEŽELA PODRAVJE

Marija Kos KSS Šmarje 063 822 394 ŠMARJE PRI
Celjska cesta 6 JELŠAH

Marija Lorger KSS Šmarje 063 822 394 ŠMARJE PRI
Celjska cesta 6 JELŠAH

Mitja Zupančič KSS Slovenske Konjice 063 754 123 SLOVENSKE
Oplotniška c.1 063 753 190 KONJICE

Grdina Vojko KSS Šentjur 063 740 398 ŠENTJUR
Šentjur

Franc Fekonja KSS Lenart; Lenart 062 724 050
Nikova 9 LENART

Franc Senekovič KSS Lenart, Lenart 062 724 050
Nikova 9 LENART

Edvard Jug KSS Slovenska Bistrica 062 810 837 SLOVENSKA
Titova 36 BISTRICA

Andrej Rebernišek KSS Ptuj 062 787 520
Ormoška 28 062 787 52 125 PTUJ

Miran Reberc KSS Ptuj 062 787 520
Ormoška 28 062 787 52 125 PTUJ

Helena Vorneker KSS Ptuj 062 787 520
Ormoška 28 062 787 52 125 PTUJ

Ivančič Marjan KSS Ormož 062 702 131 ORMOŽ,
Ptujska cesta 12 LJUTOMER

Irena Merc KSS Maribor 062 226 191
Vinarska 14 MARIBOR

Neva Poštrak KSS Maribor 062 226 191
Vinarska 14 MARIBOR

Branka Kac KSS Maribor 062 226 191
Vinarska 14 MARIBOR

Marika Rotvajn KSS Maribor 062 226 191
Vinarska 14 MARIBOR

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA �T.1.
TABELA te�avnost obnove za izraèun vsote toèk    
Nagib(%): 0-15 16-30 31-50 51-70 nad 70

Zahtevnost del: majhna srednja velika majhna srednja velika majhna srednja velika majhna srednja velika majhna srednja velika

Faze naprave:

1. Krèitev
drevja

2.0 3.0 4.0 2.5 3.5 4.5 3.0 4.5 6.0 4.5 6.5 9.0 6.5 20.0 45.0

(grmovja) ali
starih trt
2. Èi�èenje 3.0 7.0 10.0 3.5 8.0 12.0 4.5 9.5 14.5 9.5 12.0 18.0 12.0 27.0 40.0

kamenja

3.
Humifikacija

3.5 7.5 10.5 4.0 8.5 12.5 5.0 10.0 15.0 10.0 14.0 19.0 14.0 20.0 35.0

tal

4. Priprava 1.5 2.0 2.5 2.0 5.0 10.0 2.5 6.0 12.0 3.0 7.0 15.5 4.0 45.0 85.0

tal

5.Terasiranje 7.0 8.0 9.0 3.0 6.0 7.5 4.0 7.5 8.5 5.5 10.5 11.0 5.0 6.0 13.5

ali ru�enje teras

6. Postavitev 30.0 35.0 40.0 35.0 40.0 45.0 40.0 50.0 55.0 55.0 65.0 75.0 60.0 75.0 90.0

opore

7. Nega do 20.0 25.0 30.0 25.0 30.0 35.0 30.0 40.0 50.0 45.0 70.0 85.0 70.0 110.0 130.0

rodnosti

8. Sajenje (s

cepljenkami):

�t. trsov/ha:

1500-2000 22.0 26,0 29.9 23.0 54,0 31.0 35.0 do 47.0

2001-3000 27.0 34 41.0 29.0 36,0 43.0 31.0 39,0 47.0 47.0 do 70.5

3001-4000 40.5 47,2 54.0 41.0 48 55.0 43.0 50,0 57.0 47.0 55,0 63.0 70.5 do 94.0

4001-5000 54.0 60,7 67.5 55.0 61,7 68.5 57.0 64,2 71.5 63.0 70,7 78.5 94.0 do 117.5

nad 5000 67.5 68.5 71.5 78.5 117.5

Faktor: 0.8 1 1.4 1.4 1

Dodatni
kriteriji:
9.Navoz zemlje <30cm >30cm <30cm >30cm

(Kras)* 90.0 130.0 100.0 145.0

10.Latniki*:
+ 25%  na toèke
za oporo
11.Kompleksna
obnova: + 20%
na  izraèunano
premijo

Kompleksna obnova je zaokro�ena obnova, kjer se na enkrat in na strnjeni povr�ini obnavlja najmanj 1,5 ha, s tem, da se enotno izvajajo
zemeljska dela in poti, kar omogoèa nadaljno skupno obdelavo.

IZRAÈUN VI�INE SUBVENCIJE ZA OBNOVO VINOGRADA:
((se�tevek toèk 1.-8., za latnik na Krasu tudi 10.) x  (FAKTOR) +  (navoz zemlje na Krasu)) × 1,2 ( èe je bila obnova kompleksna) ×
(povr�ina vinograda v hektarih) x (vrednost toèke) =

IZRAÈUN �TEVILA TOÈK ZA ZEMELJSKA DELA :
((se�tevek toèk 1.-5.) x  (FAKTOR)  + (navoz zemlje na Krasu)) x1,2 (èe je obnova kompleksna) x (povr�ina vinograda v hektarih) x
(vrednost toèke) =

Pri povr�ini vinograda se upo�teva bruto povr�ina vinograda, ki pa je lahko veèja od neto povr�ine najveè za: 10% pri nagibu 0 -15%,
25% pri nagibu 16-50% in 30% pri nagibu nad 51%.
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PRILOGA �T.2
VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE:  OBNOVA VINOGRADA - obnova oziroma zemeljska dela

1. UPRAVIÈENEC : ime in priimek   oz  naziv                                 Davèna �tevilka: davèna �tevilka

����������������������������������������������
2. VINOGRAD: Vinorodni okoli�: vinorodni okoli�                              �tevilka vpisa v register: _____________

Ekspozicija: J JV JZ S SV SZ Z V  (obkro�i)
Terase: Da / Ne Zatravljen: Da / Ne
Opomba: opomba                                                                                                                                          

����������������������������������������������
3.  PODATKI O VINOGRADU V OBNOVI  :

k.o. S/Z parc.�t. podde- dele� sorta podlaga �t.trsov sadilna razdalja gojitvena
lilka % v vrsti medvrstna oblika

*( tam, kjer se vloga nana�a le na opravljena zemeljska dela se parcela vpi�e, vendar se pod razdelilnike: sorta, leto
sajenja, gojitvena oblika, podlaga ne vpi�e podatkov ampak se vpi�e: -)
....................��������������������������������...............................
4. TE�AVNOST OBNOVE (izpolni predstavnik kmetijske svetovalne slu�be)
Povr�ina za obnovo (ha): Bruto: bruto                            Neto: neto                                      Kompleksna: Da / Ne

Nagib v %:   0-15 16-30 31-50 51-70 nad70    (obkro�iti)

�tevilo cepljenk (izpi�i) ___________
1. Krèitev drevja grmovja ali starih trt M S V
2. Èi�èenje kamenja M S V Ime in priimek svetovalca,cev:
3. Humifikacija M S V
4. Priprava  tal M S V
5. Terasiranje ali ru�enje teras M S V Podpis svetovalca, cev:
6. Postavitev opore                                 M S V
7. Latniki  na Krasu                                 da, ne  
8. Nega do rodnosti M S V
9. Sajenje s cepljenkami                    M S V Datum:
10. Navoz zemlje na Krasu         M    V
������������������������������������������
5. Izjave upravièenca:
1. Za to obnovo tega vinograda nisem od MKGP prejel �e nobenih sredstev.
2. Za to obnovo tega vinograda sem od MKGP prejel v letu leto     sredstva v vi�ini tolarjev SIT.
3. Obnovljene povr�ine vinograda so bile/bodo posajene v letu leto              in bodo tudi v naprej vzdr�evane v skladu s

tehnolo�kimi navodili in okolju prijazno.
4. Jamèim za toènost podatkov navedenih  na  obrazcu.
5. Strinjam se z delom tega obrazca pod zaporedno �tevilko 4-te�avnost obnove.
6. Izjavljam, da razpolagam s sredstvi za dokonèanje obnove.

Kraj in datum:                                                  Podpis upravièenca: _____________________________
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NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA: Vloga za dodelitev subvencije: obnova vinograda

ad 1.
Obrazec Vloga za dodelitev subvencije: obnova vinograda izpolni upravičenec.
ZA VSAK VINOGRAD (glej definicijo v točki 2) SE IZPOLNI SVOJ OBRAZEC.
ad 2.
V drugi, tretji in četrti točki obrazca se vpišejo podatki za vsak vinograd, ki se obnavlja (obnova ali zemeljska dela), za katerega se prosi

za subvencijo. V kolikor vlaga posamezni upravičenec vlogo za obnovo, zemeljska dela za več različnih vinogradov v skladu z spodnjo
definicijo se izpolni več obrazcev Obnova vinograda.

Vinograd je po tem razpisu definiran kot:
– strnjena površina,
– obdeluje jo isti obdelovalec,
– ki je enotno urejena (terasa ali vertikala),
– ki ima enoten sistem obdelave (poti, ipd...)
Pri ekspoziciji so možne naslednje oznake: J – jug, JV – jugovzhod, JZ – jugozahod, S – sever, SV – severovzhod, SZ – severozahod,

Z – zahod, V – vzhod;
Pri terasah: vpišite dejansko stanje, tudi, če v težavnosti obnove ni terasiranja-terase so bile lahko narejene že prej;
Pri zatravljenosti se upošteva predvidena zatravljenost, ko bo vinograd v rodnosti.
ad 3.
V kolone tabele se vpišejo:
1-k.o.-katastrska občina
2-S/Z, pri čemer je S stavbno zemljišče, Z pa kmetijsko; podatek se prepiše iz katastra;
3-parcelna številkaoziroma parcelne številke;
4-poddelilka parcele če obstoja / to je parc. št./1, parc.št./2, pri čemer sta 1 in 2 v tem primeru poddelilki;
5-delež parcele, ki je obnovljen oziroma se obnavlja (če je cela parcela vpišete 100%);
6-sorta
7-podlaga (po priloženem šifrantu -.vpišete ime in ne številko)
8-število trsov
9-sadilna razdalja (v vrsti x medvrstna v metrih)
10-gojitvena oblika (po priloženem šifrantu -vpišete ime)
11-podlaga (po priloženem šifrantu- vpišete ime)
 (Pri zemeljskih delih za dela, ki še niso izvedena naredimo: -)
V kolikor je obrazec premajhen za vinograd posameznega upravičenca, se pripne k prvotni vlogi še en obrazec in se na njem vpiše

dodatne parcele.
ad 4.
Bruto in neto površina se lahko med sabo razlikujeta kot sledi:
– pri nagibu 0-15% za do 10%;
– pri nagibu 16-50% za do 25%;
– pri nagibu nad 51% za do 30%.
Nagib: vpiše se dejanski povprečni nagib tistega dela vinogarda, ki se obnavlja.
Pod to točko je opravljeno točkovanje za obnovo oziroma zemeljska dela, ki se izvajajo in sicer tako, da obkrožite eno od črk, pri čemer

pomeni M malo zahtevnost, S srednjo zahtevnost in V veliko zahtevnost – upošteva se povprečje težavnosti za površino, ki se obnavlja.
Pri navozu zemlje na Krasu predstavlja M-mala zahtevnost navoz do 30 cm, V-velika zahtevnost pa navoz nad 30 cm.
Obnova je kompleksna v primeru, da je obnova zaokrožena in se naenkrat, na strnjeni površini obnavlja najmanj 1,5 ha, s tem, da se

enotno izvajajo zemeljska dela in poti, kar omogoča nadaljnjo skupno obdelavo.
Terasiranje, rušenje se obkroži le v primeru, če je priloženo ustrezno dovoljenje.
Število cepljenk mora odgovarjati priloženim računom.
Opozorilo: Okroži se težavnost le za že izvedena dela. Seštevka točk ni potrebno narediti, ker ga bo naredil računalnik.
Točko 4 MORA izpolniti predstavnik svetovalne službe in se pod njega tudi podpisati. V primeru nagiba nad 70% se podpiše 3 članska

komisija.
ad 5.
Pod to točko so izjave upravičenca. Pod to točko se upravičenec tudi podpiše.

Šifrant gojitvenih oblik

nivo 1 – višina nivo 2 – tip nivo 3 – način vezi

1. VISOKA (150-180 cm) 1.1. VISOKA ŠPARONSKA 1.1.1. KRAŠKI LATNIK
1.1.2. OSTALO

1.2. VISOKA KORDONSKA 1.2.1. VISEČI ŠPARONI “CASARSA”
1.2.2. NAVADNI LATNIK
1.2.3. OSTALO (GDC,...)
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nivo 1 – višina nivo 2 – tip nivo 3 – način vezi

2. SREDNJE VISOKA (130-140 cm) 2.1. SREDNJE VISOKA KORDONSKA 2.1.1. SYLVOZ
2.1.2. RIBJI HRBET
2.1.3. OSTALO

3. NIŽJA (90-120 cm) 3.1. NIŽJA ŠPARONSKA 3.1.1. ENOJNI GUYOT
3.1.2. DVOJNI GUYOT
3.1.3. ILOŠKA VZGOJA
3.1.4. PAHLJAČASTE VZGOJE
3.1.5. OSTALO

3.2. NIŽJA KORDONSKA 3.2.1. NIŽJI ENORAMNI KORDON
3.2.2. NIŽJI DVORAMNI KORDON
3.2.3. OSTALO

4. NIZKA OB KOLJU (EKSTENZIVNI VINOGRAD)

5. VERTIKO

Šifrant podlag

zap.št. križanec ime podlage

1 (Vitis riparia) Riparia portalis
2 (Vitis rupestris) Rupestris du Lot
3 (Vitis berlandieri × Vitis riparia) Kober 125AA
4 (Vitis berlandieri × Vitis riparia) Kober 5BB
5 (Vitis berlandieri × Vitis riparia) 420 A
6 (Vitis berlandieri × Vitis riparia) SO4
7 (Vitis berlandieri × Vitis riparia) Teleki 8B
8 (Vitis berlandieri × Vitis riparia) Teleki 5 C
9 (Vitis berlandieri × Vitis riparia) V-M
10 (Vitis berlandieri × Vitis riparia) VI-M
11 (Vitis berlandieri × Vitis riparia) Binova
12 (Vitis berlandieri × Vitis riparia) 8 BČ
13 (Vitis riparia GM 189 x Vitis cinerea) Boerner
14 (Vitis berlandieri × Vitis rupestris) Paulsen 1103
15 (Vitis berlandieri × Vitis rupestris) Richter 99
16 (Vitis berlandieri × Vitis rupestris) Richter 110
17 (Vitis berlandieri × Vitis rupestris) Ruggeri
18 (Vitis riparia × Vitis rupestris) 3309 Couderc
19 ((Vitis berlandieri × Colombard) xBM 333) Fercal
20 (1203 Couderc x Vitis Riparia) 196-17
21 (Vitis vinifera (Bela žlahtnina) x Vitis Berlandieri) 41 B
22 drugo
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Št. 321-02-0040/99 Ob-1715
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56,58, objavlja na podlagi 1. čle-
na Uredbe o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvod-
nje hrane v letu 1999 (Uradni list RS, št.
9/99)

javni razpis
za dodelitev subvencije za napravo

nasadov špargljev
I. Predmet razpisa:
1. Predmet razpisa je subvencija, ki se

bo dodeljevala za napravo nasadov šparg-
ljev in sicer za nasade, posajene v letu
1999.

2. Upravičenci do sredstev po tem razpi-
su so fizične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebiva-
lišče oziroma sedež v Republiki Sloveniji in
izpolnjujejo pogoje, določene v tem razpi-
su.

Zahtevek za dodelitev subvencije po tem
razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega od-
stavka v svojem imenu.

3. Predvidena višina sredstev za ta na-
men je 7,000.000 SIT. Sredstva iz naslova
subvencij za strukturne spremembe v kme-
tijstvu bodo upravičenci koristili na podlagi
sklenjenih pogodb.

4. Sredstva iz naslova subvencije bodo
lahko uveljavljali le tisti upravičenci, ki bodo
v skladu s 6. členom Uredbe o uvedbi fi-
nančnih intervencij za ohranjanje in razvoj

kmetijstva ter proizvodnje hrane v letu 1999
do 15.aprila 1999 oddali pravilno izpolnjen
obrazec “Podatki o kmetijskem gospodars-
tvu“ na naslov: Poslovno združenje prehra-
ne Slovenije - GIZ, Slovenska c.54, Ljublja-
na. Obrazec se dobi pri območnih in lokal-
nih enotah kmetijske svetovalne službe ter
Poslovnem združenju prehrane Slovenije.

5. Zahtevke za dodelitev subvencije z
vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati
najkasneje do 30. julija 1999 na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana, s pripi-
som: za razpis - šparglji.

Nepopolne zahtevke bo MKGP zavrnilo,
prepozno prispele pa zavrglo.

II. Kriteriji za dodelitev sredstev
1. Predvidena višina subvencije za na-

pravo nasada špargljev je določena glede
na povprečne stroške naprave nasada in
znaša 650.000 SIT na hektar neto površine
nasada špargljev.

2. V primeru večjega števila ustreznih
vlog kot je pričakovano, bo ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano višino
subvencije uskladilo glede na razpoložljiva
sredstva in število vlog.

3. Upravičenec ima pravico do subvenci-
je v primeru, da je površina na novo naprav-
ljenega nasada vsaj 0,10 ha in da znaša
gostota sajenja najmanj 9.000 sadik/hektar
(oziroma porabljenih najmanj 14.700 kom.
ali 300 g semen špargljev na hektar).

Gostota sajenja se upošteva na neto po-
vršino nasada.

III. Vsebina zahtevka
1. Za dodelitev subvencije za nasad

špargljev mora biti zahtevek vložen na izpol-
njenem obrazcu ‘Vloga za dodelitev subven-
cije: nasad špargljev’(ta obrazec je skupaj z
navodili za izpolnjevanje sestavni del tega
razpisa in objavljen skupaj z njim).

2. Izpolnjenem obrazcu je treba priložiti:
- račun za nakup sadik ali semenskega

materiala špargljev (original ali overovljeno
kopijo), z datumom od 1.1.1999 do najka-
sneje 20.7.1999;

- kopijo katastrskega načrta s šrafirano
parcelo oz.delom parcele ter podčrtano par-
celno številko, na kateri je nasad špargljev;

- zemljiškoknjižni izpisek, če je iz njega
razvidna tudi površina parcele,

ali izpis iz katastra za parcele, kjer pote-
ka obnova (v primeru lastništva lahko tudi
posestni list) vključno z zemljiškoknjižnim
izpiskom; izpis iz katastra in zemljiškoknjižni
izpisek v času vložitve zahtevka ne smeta
biti starejša od šestih mesecev;

- če upravičenec ni lastnik zemljišča, mo-
ra poleg dokumentov lastnika iz prejšnje ali-
nee priložiti tudi kopijo pogodbe o zakupu
zemljišča za najmanj 8 let in soglasje lastni-
ka, da dovoljuje napravo špargljišča; po-
godba o zakupu zemljišča in soglasje lastni-
ka sta potrebna tudi v primeru, če sta lastnik
in najemnik v ožjem sorodstvenem razmerju;

- izjavo občine, da naprava nasada ni v
nasprotju z občinskim planom.

IV. Informacije
Vse informacije o razpisu lahko dobite pri naslednjih svetovalcih, ki pripravijo tudi del dokumentacije za razpis:

Ime in priimek sedež telefon

Miran Sotlar KSS Koper 066/38-287

Jana Bolčič Ulica 15.maja 17, Koper 066/391-165

Andreja Baša KSS Nova Gorica, Bilje 065/54-147
Bilje 1, Renče 065/54-136

Andrej Grof ŽVZ Pomurje, KSS M.Sobota 069/31-430
Štefana Kovača 40, Murska Sobota

Ema Pavlič KSS Celje 063/27-631
Kocbekova 5, Celje

Mag. Martina Bavec KSS Maribor 062/226-191
Vinarska 14, Maribor

Branka Majcen KSS Ptuj 062/702-031
Ormoška c.28, Ptuj

Marjeta Uhan KZ Ljubljana Oddelek Novo mesto 068/321-193
Gubčeva 15, Novo mesto

Ana Ogorelec KSS Kočevje 061/853-876
Cesta na stadion 5, Kočevje

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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IZPOLNI Z VELIKIMI TISKANIMI ÈRKAMI!

VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE:  NASAD �PARGLJEV   MID:                    

1. UPRAVIÈENEC :                                                                              Davèna �tevilka:                                              

�������������������������������������...........................................��

2. PODATKI O NASADU �PARGLJEV:

Upravna enota:                                   Naèrtovana pridelava: konvencionalna / integrirana / ekolo�ka  (obkro�i)
Obeljenje: Da / Ne  Namakanje: Da / Ne Vrsta namakanja:                                              
Opomba:                                                                                                                                      

.........................................................................................................................................................................................................
PARCELE, na katerih se napravlja nasad :
k.o. S/Z parcelna

�tevilka
pod-
delilka

dele�
 %

 k.o. S/Z parcelna
�tevilka

pod-
delilka

dele�
 %

SADILNI  MATERIAL IN SAJENJE :
Sorta:                              �t.sadik:                                                   Razdalja s.:                    x                                          
Sorta:                              �t.sadik:                                                   Razdalja s.:                    x                                          
Sorta:                              �t.sadik:                                                   Razdalja s.:                    x                                          
Sorta:                              �t.sadik:                                                   Razdalja s.:                    x                                          
Sorta:                              �t.sadik:                                                   Razdalja s.:                    x                                          
Sorta:                              �t.sadik:                                                   Razdalja s.:                    x                                          
Sorta:                              �t.sadik:                                                   Razdalja s.:                    x                                          
Sorta:                              �t.sadik:                                                   Razdalja s.:                    x                                          
�����������������������������������������..........................................

3. PODATKI O NASADU  (izpolni predstavnik kmetijsko svetovalne slu�be)

Povr�ina �parglji�èa (ha):  Bruto:                           Neto:                                    

Leto sajenja:                                    

Gostota sajenja (�t.sadik/ha):                                     

Nasad je posajen v skladu s tehnolo�kimi normativi.

Ime svetovalca:                                                                  Podpis svetovalca:                                           Datum:                             

����������������������������������������������

4. IZJAVE upravièenca:

1. Za napravo tega nasada �pargljev  nisem od MKGP prejel �e nobenih sredstev.
2. Jamèim za toènost podatkov, navedenih na tem obrazcu.
3. Strinjam se z delom tega obrazca pod zaporedno �tevilko 3 (podatki o nasadu).

Datum:                                                                    Podpis upravièenca:                                  
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Navodila za izpolnitev obrazca: VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE: NASAD ŠPARGLJEV
MID (medresorski indentifikator) izpolni MKGP.

ad.1
Obrazec VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE: NASAD ŠPARGLJEV izpolni upravičenec do subvencije. Obrazec je sestavni del tega razpisa

in objavljen skupaj z njim.
ad.2
Kot NASAD ŠPARGLJEV (špargljišče) se po tem razpisu šteje nasad, v katerem so posajeni šparglji na strnjeni površini, ki ga obdeluje isti

obdelovalec in ki ima enoten način obdelave in sistem poti.
V primeru, da posamezen upravičenec vlaga vlogo za napravo več nasadov, izpolni obrazec Vloga za dodelitev subvencije: nasad špargljev za

vsak nasad posebej (izpolni torej več obrazcev).
Pri načrtovani pridelavi se obkroži predvideno obliko: konvencionalno ali integrirano ali biološko (samo eno torej!).
Pri obeljenje se označi, ali je uporabljena tehnologija za pridelek belih špargljev ali ne (zeleni špaglji).
Pri namakanju se v primeru, da je načrtovano, označi opisno. Možnosti so: kapljično, oroševanje, mikrooroševanje, drugo.
Pri tabeli PARCELE se vpisuje:
– k.o.: katastrska občina;
– S/Z: stavbno zemljišče se označi S, kmetijsko pa Z: podatek se prepiše iz katastra, kjer je stavbno zemljišče označeno z *;
– parcelna številka oziroma parcelne številke;
– poddelilka parcele, če obstoja (primer: parc.št./1, parc.št./2, pri čemer sta 1 in 2 poddelilki);
– delež parcele, na katerem je napravljen nov nasad (če nasad leži na celi parceli, se vpiše 100%, sicer se delež oceni in napiše% delež, ki ga

pokriva nasad).
V primeru, da je obrazec premajhen za nasad špargljev posameznega upravičenca, se k prvotni vlogi pripne še en obrazec in na njem vpiše

dodatne parcele.
Pri SADILNI MATERIAL IN SAJENJE se vpisuje:
– pri sorti celo ime sorte;
– pri številu sadik se vpisuje število sadik, posajenih na to obnovljeno površino (ne na hektar!);
– razdalja sajenja: medvrstna x v vrsti; razdalje sajenja se vpisuje v metrih;
Število sadik mora ustrezati priloženim računom za sadike oziroma semenski material. Okvirni ekvivalenti količin semen šparglja glede na

izplen pri pridelavi sadik so:
– za 11 do 14 tisoč sadik/ha: 18 do 22 tisoč semen ali 360 – 440 g,
– nad 14 in do 17 tisoč sadik/ha: 23 do 27 tisoč semen ali 460 – 540 g,
– nad 17 in do 20 tisoč sadik/ha: 28 do 32 tisoč semen ali 560 – 640 g.
ad.3
To točko izpolnjuje predstavnik kmetijsko svetovalne službe, ki se pod njo tudi podpiše, in sicer vpiše:
– bruto površina v hektarih: Bruto površina je vsa površina nasada z obračališči, potmi, nasipi in drugimi pomožnimi zemljišči;
– neto površina v hektarih: Neto površina nasada se mora ujemati z izračunom neto površine iz števila sadik in razdalj sajenja.
– leto sajenja: vpiše se leto sajenja s celim številom (npr.1998);
– gostota sajenja: vpiše se število sadik na hektar, s tem, da se upošteva neto površino.
ad.4
Pod to točko so izjave upravičenca, pod to točko se upravičenec tudi podpiše.

Št. 321-02-0040/99 Ob-1716
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi 1.čle-
na uredbe o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvod-
nje hrane za leto 1999 (Ur.l. RS, št.9/99)

javni razpis
za subvencioniranje investicij v

izgradnjo in obnovo hladilnic za sveže
sadje

I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa so sredstva, ki se

bodo dodelila za subvencioniranje investicij
v izgradnjo in obnovo hladilnic za sadje, ki
je pridelano v Sloveniji.

2. Upravičenci do sredstev po tem raz-
pisu so fizične in pravne osebe, ki opravlja-
jo kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebi-
vališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji
in izpolnjujejo pogoje, določene v tem raz-
pisu.

Zahtevek za dodelitev subvencije po tem
razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega od-
stavka v svojem imenu.

3. Predvidena višina sredstev za te na-
mene po tem razpisu v letu 1999 je
90,000.000 SIT. Sredstva iz naslova sub-
vencije za podporo investicijam v izgradnjo
hladilnic za sveže sadje bodo upravičenci
koristili na podlagi sklenjenih pogodb.

4. Sredstva iz naslova subvencije bodo
lahko uveljavljali le tisti upravičenci, ki bodo
v skladu s 6.členom uredbe o uvedbi fi-
nančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane v letu 1999
do 15. aprila 1999 oddali pravilno izpolnjen
obrazec “Podatki o kmetijskem gospo-
darstvu” na naslov: Poslovno združenje pre-
hrane Slovenije – GIZ, Slovenska c.54,
Ljubljana. Obrazec se dobi pri območnih in
lokalnih enotah kmetijske svetovalne službe
ter Poslovnem združenju prehrane Sloveni-
je.

5. Zahtevke za dodelitev subvencije z
vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati
najkasneje do 23. aprila 1999 na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana, s pripi-
som: Za razpis - subvencije za hladilnice.

Nepopolne zahtevke bo MKGP zavrnilo,
prepozno prispele pa zavrglo.

II. Kriteriji za dodelitev sredstev
1. Subvencionira se 24% vrednosti izve-

denih del pri posamezni investiciji. Pri posa-
mezni investiciji se poleg novogradnje ob-
jekta subvencionira tudi nakup opreme (lini-
ja za prevzem sadja, sortiri stroji ipd.). V
primerih, ko je ministrstvo že subvencioni-
ralo osnovno investicijo in upravičenec za-
proša za subvencioniranje dodatnih del k tej
investiciji, znaša delež subvencije za dodat-
na dela in opremo 15%.

2. Prednost pri dodeljevanju sredstev
bodo imeli upravičenci po prednostnih po-
gojih v naslednjem vrstnem redu:

1. upravičenci, katerim v letih 1996,
1997 in 1998 ministrstvo ni dodelilo sub-
vencijo za investicije pri izgradnji ali obnovi
hladilnic za sveže sadje;

2. upravičenci, ki investirajo v novo-
gradnjo hladilnice za sveže sadje;

3. upravičenci, pri katerih bo pri inve-
sticiji udeleženo čimvečje število organizira-
nih pridelovalcev;

4. upravičenci, pri katerih bo investi-
cija pokrivala čimvečje površine nasadov.

3. Posebni pogoji:
– investicije v izgradnjo in obnovo hladil-

nic za sadje morajo biti v skladu z načrtova-
no obnovo in graditvijo hladilnih zmogljivosti
za sadje po regijah v Sloveniji, kot je predvi-
dena v Programu obnove in graditve hladil-
nih in dodelavnih zmogljivosti za sadje v Slo-
veniji, ki ga je potrdilo Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano;

– investitorji, ki vlagajo zahtevek za sub-
vencijo, morajo zagotoviti namensko rabo
hladilnic za sadje. Hladilnice morajo biti v
lasti pridelovalcev, povezanih v zadruge ali
druge oblike organiziranosti oziroma kmetij-
skih podjetij. V primeru, da investitor obnav-
lja hladilnico in ni lastnik objekta, mora imeti
objekt v dolgoročnem najemu za celotni čas
amortizacije hladilnice;
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– investitorji, ki vlagajo zahtevek za sub-
vencijo, morajo skupaj pridelati najmanj 50%
pridelka sadja na območju, ki gravitira k
hladilnici, v skladu z velikostjo gravitacijske-
ga območja, določenega v Programu iz
1. alinee te točke.

4. Pri ocenjevanju posameznih vlog za
podporo investiciji se bodo upoštevali na-
slednji tehnološko-tehnični kriteriji:

– velikost hladilnice: priporočena veli-
kost je najmanj 1.500 ton za pečkarje (ja-
bolka, hruške), za koščičasto sadje in jago-
dičje pa najmanj 80 ton;

– velikost hladilne enote (celice): pripo-
ročena velikost je najmanj 80 ton, razen za
koščičasto sadje in jagode, kjer je dopust-
na manjša velikost celice;

– zagotavljanje najmanj 75% skladiščnih
zmogljivosti v razmerah ULO (ultra low oxy-
gen , to je 1-2 % O2, 0-3 % CO2 ) pri hladil-
nicah za pečkarje (jabolka, hruške);

– zagotavljanje plinotesnosti: priporoče-
ne naprave so membranski generatorji du-
šika za odvzemanje dušika, pralniki plina z
aktivnim ogljem za odvzemanje CO

2 
in raču-

nalniško vodeni analizatorji za regulacijo in
nadzor sestave zraka v celicah;

– zagotavljanje ustrezne toplotne izola-
cije;

– minimalna zmogljivost ohlajevanja celi-
ce: priporočena je 20% na dan oziroma
popolna ohladitev na režim hlajenja celotne
količine sadja v 5 dneh;

– površina izmenjevalcev toplote in v ča-
su skladiščenja razlika med temperaturo iz-
parevanja in temperaturo prostora največ
do 2 °C, zaradi zagotavljanja višje relativne
zračne vlažnosti;

– zagotavljanje eliminacije toplote in pre-
prečevanje nihanj v temperaturi.

III.  Vsebina zahtevka
Zahtevku za dodelitev subvencije pri in-

vesticijah v izgradnjo in obnovo hladilnic za
sadje mora biti priloženo:

– kopija obrazca “Podatki o kmetijskem
gospodarstvu”;

– investicijski program, izdelan po meto-
dologiji, objavljeni v Priročniku za izdelavo
investicijskega programa (Inštitut za ekono-
miko investicij, Ljubljanska banka d.d., Ljub-
ljana 1991). Iz investicijskega programa mo-
ra biti razvidna zmogljivost hladilnice (v to-
nah), zmogljivost hladilnih celic (v tonah) in
vsi tehnološki parametri;

– izkaz finančnega stanja investitorja
(BON 1 in BON 2 ali BON 3);

– finančni načrt z opredeljenimi viri fi-
nanciranja (lastna sredstva, kredit, delež
MKGP);

– terminski plan z dinamiko stroškov po
mesecih;

– veljavno gradbeno dovoljenje za novo-
gradnjo oziroma dovoljenje o priglasitvi del,

če za investicijo gradbeno dovoljenje ni po-
trebno;

– overovljeno kopijo pogodbe o dolgo-
ročnem najemu v primeru, da investitor ob-
navlja hladilnico in ni lastnik objekta;

– dokazilo o skupnem vlaganju večih pri-
delovalcev, če gre za skupno vlaganje (po-
godba o skupnem investiranju) in izjavo o
površinah nasadov in pridelku sadja, pri za-
drugah pa še dokazilo o številu prideloval-
cev, vključenih v zadrugo in izjavo o njihovih
površinah ter pridelkih.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 321-02-0040/99 Ob-1717

Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56,58, objavlja na podlagi 1. čle-
na Uredbe o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvod-
nje hrane v letu 1999 (Ur. l. RS, št. 9/99)

javni razpis
za dodelitev subvencije za napravo

nasadov jagod

I. Predmet razpisa:

1. Predmet razpisa je subvencija, ki se
bo dodeljevala za napravo nasadov jagod,
in sicer za nasade, posajene v letu 1999.

2. Upravičenci do sredstev po tem razpi-
su so fizične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebiva-
lišče oziroma sedež v Republiki Sloveniji in
izpolnjujejo pogoje, določene v tem razpisu.

Zahtevek za dodelitev subvencije po tem
razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega od-
stavka v svojem imenu.

3. Predvidena višina sredstev za ta na-
men je 37,000.000 SIT. Sredstva iz naslo-
va subvencij za obnovo sadovnjakov bodo
upravičenci koristili na podlagi sklenjenih
pogodb.

4. Sredstva iz naslova subvencije bodo
lahko uveljavljali le tisti upravičenci, ki bodo
v skladu s 6. členom uredbe o uvedbi fi-
nančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane v letu 1999
do 15. aprila 1999 oddali pravilno izpolnjen
obrazec “Podatki o kmetijskem gospodars-
tvu“ na naslov: Poslovno združenje prehra-
ne Slovenije – GIZ, Slovenska c. 54, Ljub-
ljana. Obrazec se dobi pri območnih in lo-
kalnih enotah kmetijske svetovalne službe
ter Poslovnem združenju prehrane.

5. Zahtevke za dodelitev subvencije z
vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati
najkasneje do 10. septembra 1999 na na-
slov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana, s
pripisom: za razpis – jagode.

Nepopolne zahtevke bo MKGP zavrnilo,
prepozno prispele pa zavrglo.

II. Kriteriji za dodelitev sredstev

1. Predvidena višina subvencije za na-
pravo nasad jagod je določena glede na
povprečne stroške naprave nasada in je na-
vedena v tabeli Višine subvencije (priloga
I.), ki je sestavni del tega razpisa.

2. V primeru večjega števila ustreznih
vlog kot je pričakovano, bo ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano višino
subvencije uskladilo glede na razpoložljiva
sredstva in število vlog.

3. Upravičenec ima pravico do subven-
cije v primeru, da je površina na novo na-
pravljenega nasada vsaj 0,15 ha in da zna-
ša gostota sajenja vsaj 40.000 sadik/hek-
tar neto površine.

4. Pri obnovi nasad morajo biti zastopa-
ne sorte jagod, ki so priporočene za pride-
lovanje v Sloveniji in so uvrščene v sadni
izbor za Slovenijo. Izjemoma lahko upravi-
čenec uveljavlja subvencijo za sorte, ki niso
v sadnem izboru, če si predhodno pridobi
pozitivno mnenje Kmetijskega inštituta Slo-
venije za introdukcijo sorte.

III. Vsebina zahtevka

1. Za dodelitev subvencije za napravo
nasada jagod mora biti zahtevek vložen na
izpolnjenem obrazcu “Vloga za dodelitev
subvencije: nasad jagod“ (ta obrazec je sku-
paj z navodili za izpolnjevanje sestavni del
tega razpisa in objavljen skupaj z njim);

2. Izpolnjenemu obrazcu je treba priloži-
ti:

– račun za nakup sadik (original ali ove-
rovljena kopija), z datumom od 1. 1. 1999
do najkasneje 10. 9. 1999;

– kopijo katastrskega načrta s šrafirano
parcelo oz.delom parcele ter podčrtano par-
celno številko, na kateri bo potekala obno-
va;

– zemljiškoknjižni izpisek, če je iz njega
razvidna tudi površina parcele, ali izpis iz
katastra za parcele, kjer poteka obnova (v
primeru lastništva lahko tudi posestni list)
vključno z zemljiškoknjižnim izpiskom. Izpis
iz katastra in zemljiškoknjižni izpisek v času
vložitve zahtevka ne smeta biti starejša od
šestih mesecev;

– če upravičenec ni lastnik zemljišča,
mora poleg dokumentov lastnika iz prejšnje
alinee priložiti tudi kopijo pogodbe o zaku-
pu zemljišča in soglasje lastnika, da dovo-
ljuje napravo nasada jagod; pogodba o za-
kupu zemljišča in soglasje lastnika sta po-
trebna tudi v primeru, če sta lastnik in na-
jemnik v ožjem sorodstvenem razmerju;

– izjavo občine, da naprava nasada ni v
nasprotju z občinskim planom.

IV. Informacije
Vse informacije o razpisu lahko dobite

pri naslednjih svetovalcih, ki pripravijo tudi
del dokumentacije za razpis:
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Ime in priimek Sedež telefon

Miran Torič KSS Ljutomer 069/82-537
Glavni trg 3a, Ljutomer

Ernest Novak ŽVZ Pomurje, KSS M.Sobota 069/31-430
Štefana Kovača 40, Murska Sobota

Marija Feher KSS Lendava 069/75-940
Partizanska 52, Lendava

Stane Klajnšček KSS Gornja Radgona 069/61-421
Partizanska c. 52, G. Radgona

Anton Slana KSS 069/88-022
Videm ob Ščavnici 1a, Videm

Mitja Dimic KSS Celje 063/27-631
Kocbekova 5, Celje

Mira Vrisk KSS Žalec 063/713-388
Žalskega tabora 1, Žalec

Ivica Podkrajšek KSS Slovenske Konjice 063/754-123
Slovenske Konjice

Vojko Grdina KSS Šentjur 063/741-523
Kvedrova 14a, Šentjur

Marija Lorger KSS Šmarje pri Jelšah 063/821-762
Šmarje pri Jelšah 154, Šmarje pri Jelšah

Zlatka Gutman-Kobal KSS Maribor 062/226-191
Andrej Soršak Vinarska 14, Maribor
Branka Kac
Irena Merc
Nevenka Poštrak

Andrej Reberinšek KSS Ptuj 062/702-031
Helena Vornekar Ormoška c.28, Ptuj

Marjan Ivančič Enota za kmetijsko svetovanje, 062/702-131
Ormož

Marjan Senekovič KSS Lenart 062/724-050
Nikova 9, Lenart

Srečko Rajh KSS Slovenska Bistrica 062/810-836
Titova 36, Slovenska Bistrica

Herbert Hedl KSS Radlje 0602/71-401
Mariborska 7, Radlje

Matjaž Vojtkovszky KSS Krško 0608/232-217
Jože Simončič Cesta krških žrtev 52, Krško 0608/232-210

Vinko Brkovič KSS Brežice 0608/61-165
Milena Rožman Cesta prvih borcev 41, Brežice
Jože Baznik

Franci Živič KSS Sevnica 0608/44-367
Elena Šatej Glavni trg 27, Sevnica 0608/41-725
Slavica Kranjec Mirt

Jože Kregar KSS Novo mesto 068/321-944
Ragovo 7 (Graben), Novo mesto

Katica Kregar KSS Škocjan 068/76-234
Škocjan 75, Škocjan

Janez Hrovat KSS Žužemberk 068/87-610
Grajski trg 26, Žužemberk

Katarina Vovk KSS Straža 068/83-102
Na žago 3, Straža

Helena Gramc KSS Šentjernej 0608/81-369
Trubarjeva 5, Šentjernej

Ana Bahor KSS Metlika 068/58-585
Na Obrh 2, Metlika

Bernarda Stariha KSS Črnomelj 068/56-210
Kolodvorska 34, Črnomelj

Janko Širec KSS Trebnje 068/460-670
Baragov trg 3, Trebnje



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 14 / 12. 3. 1999 / Stran 1303

Ime in priimek Sedež telefon

Janez Gačnik KZ Ljubljana, Oddelek Novo mesto 068/321-193
Gubčeva 15, Novo mesto

Sonja Zidar KZ Ljubljana Oddelek Ljubljana 061/219-387
Miklošičeva 4, Ljubljana

Vojko Bizjak KSS Litija 061/883-514
Valvazorjeva 3, Litija

Alenka Caf KSS Moste-Polje 061/14 29 130
C. 2. grupe odredov 43, Ljubljana

Mojca Lovšin KSS Medvode 061/611-775
Cesta ob Sori 11, Medvode

Ana Ogorelec KSS Kočevje 061/853-876
Cesta na stadion 5, Kočevje

Tone Zavodnik KSS Podpeč
Podpeč 42a, Preserje 061/631-350

Olga Oblak KZ Ljubljana, Oddelek Kranj 064/212-781
Iva Slavca 1, Kranj

Andrej Varl KSS Lesce 064/718 751
Rožna dolina 50, Lesce

Matjaž Meglič KSS Križe 064/558 701
Kokrškega odreda 24, Križe

Branimir Radikon KSS Nova Gorica, Brda 065/45-715
Marta Srebrnič Trg 25. maja 2, Dobrovo

Mojca Mavrič Štrukelj KSS Nova Gorica, Bilje 065/54-147
Andreja Baša Bilje 1, Renče 065/54-136

Ivan Kodrič KSS Nova Gorica 065/27-311
Pri hrastu 18, Nova Gorica

Nataša Leban KSS Tolmin 065/82-813
Rutarjeva 35, Tolmin

Vlasta Hvala KSS Idrija 065/75-295
Cerkno

Rajko Črv KSS Ajdovščina 065/61-151
Goriška c. 23b, Ajdovščina

Ema Zadel KSS Postojna 067/52-170
Prečna 1, Pivka

Danijela Lovrečič KSS Ilirska Bistrica 067/41-895
Vojkov drevored 14, Ilirska Bistrica

Majda Brdnik KSS Sežana 067/73-484
Sejmiška 1a, Sežana

Aleks Dariž KSS Sežana 066/81-144
Istrska 9, Kozina

Viljanka Vesel KSS Koper 066/38-287
Elizabeta Simčič Ulica 15. maja 17, Koper 066/391-165
Irena Vrhovnik
Janko Brajnik

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRILOGA I.

Tabela ‘Višine subvencije’

Gostota sajenja (število sadik/hektar)  40.000 do 49.999 50.000 do 59.999 60.000 in več
Višina subvencije/ha neto površine (v SIT) 400.000 450.000 500.000
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IZPOLNI Z VELIKIMI TISKANIMI ÈRKAMI!

VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE:  NASAD JAGOD   MID:                    

1. UPRAVIÈENEC :                                                                        Davèna �tevilka:                                       

�������........................................................................................................................ ......................................

2. PODATKI O NASADU JAGOD:

Upravna enota:                                    Naèrtovana pridelava: konvencionalna / integrirana / biolo�ka
Zavarovan prostor: Da / Ne   Namakanje: Da / Ne Vrsta namakanja:                                                             
Opomba:                                                                                                                                                     

............................................................................................................................... ..........................................................................
PARCELE, na katerih se napravlja nasad:
k.o. S/Z parcelna

�tevilka
pod-
delilka

dele�
 %

 k.o. S/Z parcelna
�tevilka

pod-
delilka

dele�
 %

SADILNI  MATERIAL IN SAJENJE :
Sorta:                              �t.sadik:                                                   Razdalja s.:                    x                                          
Sorta:                              �t.sadik:                                                   Razdalja s.:                    x                                          
Sorta:                              �t.sadik:                                                   Razdalja s.:                    x                                          
Sorta:                              �t.sadik:                                                   Razdalja s.:                    x                                          
Sorta:                              �t.sadik:                                                   Razdalja s.:                    x                                          
Sorta:                              �t.sadik:                                                   Razdalja s.:                    x                                          
Sorta:                              �t.sadik:                                                   Razdalja s.:                    x                                          
Sorta:                              �t.sadik:                                                   Razdalja s.:                    x                                          
�����������������������������������������.......................................
...

3. PODATKI O NASADU  (izpolni predstavnik kmetijsko svetovalne slu�be)

Povr�ina nasada, ki se napravlja (ha): Bruto:                           Neto:                                    

Leto sajenja:                                     

Gostota sajenja (�t.sadik/ha):                                      

Ime svetovalca:                                                                  Podpis svetovalca:                                            Datum:                             

����������������������������������������������

4. IZJAVE upravièenca:

1. Za napravo tega nasada jagod  nisem od MKGP prejel �e nobenih sredstev.
2. Nasad je posajen v letu  1999 v skladu s tehnolo�kimi normativi.
3. Jamèim za toènost podatkov, navedenih na tem obrazcu.
4. Strinjam se z delom tega obrazca pod zaporedno �tevilko 3 (podatki o nasadu).

Datum:                                                                     Podpis upravièenca:                                              
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Navodila za izpolnitev obrazca: VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE: NASAD JAGOD

MID (medresorski indentifikator) izpolni MKGP.
ad. 1
Obrazec Vloga za dodelitev subvencije: nasad jagod izpolni upravičenec do subvencije. Obrazec je sestavni del tega razpisa in objavljen

skupaj z njim.
ad.2
Kot NASAD JAGOD se po tem razpisu šteje nasad, v katerem so posajene jagode na strnjeni površini, ki ga obdeluje isti obdelovalec in ki ima

enoten način obdelave in sistem poti.
Obrazec se izpolnjuje za nasad jagod, ki se obnavlja, ali za novo napravljen nasad. V PRIMERU, DA SE OBNAVLJA LE DEL NASADA, SE

OBRAZEC IZPOLNI LE ZA TA DEL. V primeru, da posamezen upravičenec vlaga vlogo za napravo več nasadov, izpolni obrazec Vloga za dodelitev
subvencije: nasad jagod za vsak nasad posebej (izpolni torej več obrazcev).

Pri načrtovani pridelavi se obkroži predvideno obliko: konvencionalno ali integrirano ali biološko (samo eno torej!).
Pri zavarovan prostor se označi, ali je nasad jagod pod kakršnokoli obliko zaščite pred zunanjimi vplivi (npr. tuneli).
Pri namakanju se v primeru, da je načrtovano, označi opisno. Možnosti so: kapljično, oroševanje, mikrooroševanje, drugo.
Pri tabeli PARCELE se vpisuje:
– k.o.: katastrska občina;
– S/Z: stavbno zemljišče se označi S, kmetijsko pa Z: podatek se prepiše iz katastra, kjer je stavbno zemljišče označeno z *;
– parcelna številka oziroma parcelne številke;
– poddelilka parcele, če obstoja (primer: parc.št./1, parc.št./2, pri čemer sta 1 in 2 poddelilki);
– delež parcele, na kateri je nasad (če nasad leži na celi parceli, se vpiše 100%, sicer se delež oceni in napiše % delež, ki ga pokriva nasad).
V primeru, da je obrazec premajhen za nasad jagod posameznega upravičenca, se k prvotni vlogi pripne še en obrazec in na njem vpiše

dodatne parcele.
Pri SADILNI MATERIAL IN SAJENJE se vpisuje:
– pri sorti celo ime sorte;
– pri številu sadik se vpisuje število sadik, posajenih na to obnovljeno površino (ne na hektar!);
– razdalja sajenja: medvrstna x v vrsti; razdalje sajenja se vpisuje v metrih;
Število sadik mora ustrezati priloženim računom.
ad.3
To točko izpolnjuje predstavnik kmetijsko svetovalne službe, ki se pod njo tudi podpiše, in sicer vpiše:
– bruto površina v hektarih: bruto površina je vsa površina nasada z obračališči, potmi, nasipi in drugimi pomožnimi zemljišči;
– neto površina v hektarih: neto površina nasada se mora ujemati z izračunom neto površine iz števila sadik in razdalj sajenja;
– leto sajenja: vpiše se prvo leto vegetacije in celo število (npr.1998);
– gostota sajenja: vpiše se število sadik na hektar, s tem, da se upošteva neto površino.
ad.4
Pod to točko so izjave upravičenca, pod to točko se upravičenec tudi podpiše.

Objave
delniških družb

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Št. 30/99 Ob-1498
Na podlagi 283. člena v zvezi s prvim

odstavkom 257. člena zakona o gospodar-
skih družbah in sklepa uprave družbe skli-
cujem

zasedanje skupščine
delniške družbe SMELT International,

d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 19. aprila 1999 ob

12.30, v sejni sobi št. 1 v XV. nadstropju
poslovne stavbe WTC v Ljubljani, Dunajska
156.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov.
Predlog sklepa: po predlogu uprave se

izvoli predsednik skupščine, imenujeta pre-
števalca glasov ter imenuje notar.

2. Seznanitev z računovodskima izkazo-
ma za leto 1998 ter izkazom kritja izgube.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poslovnem izidu za leto 1998.

3. Poročilo uprave ob izkazu kritja izgu-
be za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave, vezano na izkaz kritja izgube za leto
1998.

Pri prvi točki dnevnega reda se glasuje z
dvigom rok, pri ostalih točkah pa z glasovni-
cami.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje v istih prostorih
istega dne ob 13.30 in skupščina bo veljav-
no odločala, ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

SMELT International, d.d., Ljubljana
glavni direktor

Ob-1539
Uprava in nadzorni svet INDE – Invalid-

ske delavnice, Predelava termoplastov,
d.d., Koper, Ulica 15. maja 6, sklicujeta na
podlagi 14. in 22. člena statuta družbe

2. redno skupščino družbe,

ki bo dne 19. 4. 1999 ob 12.30, v pro-
storih jedilnice na sedežu družbe, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: predsednik skupščine
je: Gerževič Franc, izvoli se dva preštevalca
glasov: Grižon Giliola in Bratož Mirjana in
imenuje za notarko Kovačič Nevenko.

2. Obvestilo skupščini o uvedbi postop-
ka prisilne poravnave.

Predlog sklepa: skupščina soglaša, da
je uprava na podlagi 257. člena zakona o

gospodarskih družbah vložila predlog po-
stopka za začetek prisilne poravnave.

3. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila družbe za leto 1998 z mnenjem revi-
zijske družbe in mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
1. Skupščina sprejme poslovno po-

ročilo za leto 1998 po predlogu uprave z
mnenjem nadzornega sveta in revizijske
družbe.

2. Izguba iz prejšnjih let, skupaj z reva-
lorizacijo in izguba iz leta 1998 se pokrije:

– iz rezerv, ki presegajo obvezne re-
zerve (z revalorizacijo),

– iz revalorizacijskega popravka,
– ca. 10% izgube pa iz poslovanja v

naslednjih petih letih.
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: v 8. členu statuta se

osma alinea, ki se glasi: “o prodaji ali naku-
pu nepremičnin delniške družbe ter obre-
menitvi le-teh” črta.

Sprejme se sprememba statuta v 18.
členu tako, da se: prvi odstavek spremeni:
“Uprava ima enega člana – direktorja.”

Doda se nov odstavek v 8. členu, ki
glasi:

“Uprava družbe – direktor mora pridobiti
soglasje nadzornega sveta za naslednje vr-
ste poslov:

– pokrivanje in odtujevanje pomembnih
delov družbe ali obratov, ki presegajo 5%
vrednosti celotnega kapitala družbe,

– razpolaganje z nepremičninami, vključ-
no z zastavo,

– ustvarjanje podružnic,
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– večje investicije, ki presegajo 5% vred-
nosti celotnega kapitala družbe,

– večja posojila, ki presegajo 5% vred-
nosti celotnega kapitala družbe,

– razpolaganje s pravicami industrijske
lastnine,

– sprejem temeljev poslovne politike in
– podelitev prokure.
V vseh členih, kjer se pojavlja beseda

“poslovodja” se jo spremeni z besedo “di-
rektor”.

5. Soglasje k odprodaji nepremičnin –
trgovine.

Predlog sklepa: odobri se odprodaja ne-
premičnine – trgovine na Ljubljanski ulici v
Kopru.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
in spremembami statuta je na vpogled vsem
delničarjem v splošnem sektorju, na sede-
žu družbe, od 8. do 12. ure, vsak delovni
dan.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo imet-

niki delnic sami ali po svojih pooblaščenih
oziroma zakonitih zastopnikih. Pooblaščen-
ci morajo predložiti tudi pismena pooblasti-
la.

Ponovno zasedanje
Kolikor se ob prvem sklicu ne doseže,

skupščina opravi naslednji dan ob isti uri in
v istem prostoru, na njej pa se veljavno od-
loča, ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

INDE – Invalidske delavnice, d.d.,
Koper

uprava in nadzorni svet

Št. 20/2-11-99 Ob-1561
Na podlagi 7.3. člena statuta družbe Alu-

minij oprema, d.d., Komen 129a, sklicuje
začasna uprava družbe

2. skupščino
družbe Aluminij Oprema, d.d.,

ki bo v četrtek dne 15. aprila 1999 ob
17. uri v prostorih družbe Aluminij Oprema,
d.d.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev 2. skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: za predsednika skupš-
čine se imenuje Marko Turk, za preštevalki
glasov Leonido Kosmina in Anico Adamič,
za notarska opravila se potrdi izbrani notar
Milan Mesar.

2. Izvolitev članov nadzornega sveta.
1. Ugotovi se, da je članom začasne-

ga nadzornega sveta preneha mandat, zato
se jih razreši.

2. V nadzorni svet se izvolijo predla-
gani kandidati:

– Dušan Jazbec, EMŠO
2511947500211, Sveto 67,

– Anica Adamič, EMŠO
1703951505174, Tomačevica 45/a,

– Milan Črepinšek, EMŠO
2807955500413, Spodnje Gameljne 121.

Udeležba na skupščini
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.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci, ki bodo pisno prijavo osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavili najka-
sneje tri dni pred sejo skupščine v tajništvu
družbe v Komnu 129a.

Udeleženci prijavijo svoj prihod na zase-
danje vsaj pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine, kjer bodo s podpisom na sezna-
mu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost
in prevzeli glasovalna sredstva.

Delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev
in njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkaže-
jo z osebnim dokumentom, pisnim poobla-
stilom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz
sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge k posa-

meznim točkam dnevnega reda z razumno
obrazložitvijo naj delničarji sporočijo zača-
sni upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne uro za prvim sklicem z enakim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe
vsak delovnik od 12. do 14. ure od dneva
objave dnevnega reda do vključno zaseda-
nja skupščine.

Aluminij Oprema, d.d., Komen
direktor

Št. 13/99 Ob-1572
Na podlagi 7.2 točke statuta družbe Isk-

ra Elektrozveze, d.d., Ljubljana, Stegne 11,
začasna uprava družbe vabi delničarje na

1. sejo skupščine
družbe Iskra Elektrozveze, d.d.,

Ljubljana
ki bo v četrtek, dne 15. 4. 1999 ob 11.

uri v Hotelu Ilirija (v pritličju), Trg prekomor-
skih brigad 4, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

skelpčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
za predsednika skupščine imenuje Danico
Klemenc, za preštevalca glasov pa Dušana
Hrena in Olgo Sečnik. Skupščini bo pri-
sostvovala notarka Dušica Berden.

3. Sprejem poslovnika o delu – skupšči-
ne.

Predlog sklepa: na predlog začasne –
 uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme poslovnik o delu skupščine v pred-
lagalnem besedilu.

4. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju.

5. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993–1996 ter obravnava in spre-
jem letnega poročila za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme letno
poročilo družbe za leto 1997 v predlaga-
nem besedilu.

6. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
družbe oziroma delitvi dobička.

Predlog sklepa: na predlog začanse
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep
o pokrivanju izgube oziroma delitvi dobička
v naslednjem besedilu:

Izguba iz let 1993 in 1996 v višini
886,296.467,86 SIT se pokrije iz dobička
iz let 1994, 1995 in 1997 v višini
563,299.078,53 SIT; iz presežka kapitala
v višini 35,765.020,93 SIT; iz rezerv v višini
147,572.899,40 SIT in revalorizacijskega
popravka osnovnega kapitala v višini
139,659.469 SIT.

V vseh gornjih zneskih so upoštevani re-
valorizacijski popravki na dan 31. 12. 1998.

7. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovno leto 1998 imenuje revizijska hiša
EOS Revizija, d.o.o., Ljubljana.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se razrešijo člani zača-
snega nadzornega sveta in izvolijo naslednji
člani nadzornega sveta: Marko Makarovič,
Jože Dover, Božidar Lampič, Vlado Sodin,
Nevenka Hrovatin, kot predstavnica delav-
cev, Jana Modic, kot predstavnica delav-
cev.

9. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se določi
sejnine članom nadzornega sveta v višini
30.000 SIT neto za predsednika in 20.000
SIT neto za člana nadzornega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo pred sejo skupščine prijavili svo-
jo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani
v delniški knjigi pri KDD, po stanju na dan
skupščine.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu uprave vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi v sedmih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ni sklepčna, se ponovno sestane pol ure
kasneje. V tem primeru je skupščina sklepč-
na ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala družbe.

Iskra Elektrozveze, d.d.,
začasna uprava
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Ob-1692

Na podlagi 4. člena statuta delniške druž-
be CDE nove tehnologije sklicujem

5. redno skupščino
delničarjev delniške družbe CDE nove

tehnologije,
ki bo dne 14. 4. 1999 ob 12 uri v pro-

storih družbe, Cesta v Kleče 12, Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev or-

ganov.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, verifikacijska komisija za izved-
bo skupščine, zapisnika in notar.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine.

3. Poročilo o izvedbi sklepov 4. redne
skupščine z dne 27. 3. 1998.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
izvedbi sklepov 4. redne skupščine z dne
27. 3. 1998.

4. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo za leto 1998.

5. Predlog razdelitve čistega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog raz-

delitve čistega dobička.
6. Obravnava in sprejem poslovnega na-

črta in finančnega plana za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se poslovni na-

črt in finančni plan za leto 1999.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem v prostorih druž-
be CDE nove tehnologije, Cesta v Kleče
12, Ljubljana, vsak dan od 8. do 15. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po prejemu
obvestila sklica skupščine podajo predloge
za dopolnitev dnevnega reda oziroma nas-
protne predloge na sedež družbe. Predlogi
delničarjev so lahko le v pisni obliki in ra-
zumno utemeljeni.

Udeležba na skupščini: seje skupščine
se lahko udeležijo vsi imetniki delnic CDE
nove tehnologije d.d.

Navodila za glasovanje: glasovanje o toč-
kah dnevnega reda poteka z glasovnicami.

Sklepi se sprejemajo z dvotretjinsko ve-
čino oddanih glasov.

Način glasovanja: osebno oziroma po
pooblaščencu ali zastopniku na podlagi gla-
sovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na
skupščino v zameno za vabilo.

Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja
in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis
pooblastitelja.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 15. uri v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavna
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

CDE nove tehnologije d.d., Ljubljana

direktor

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-1550
Ime javnega glasila: Jana.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja.

Slovenski odškodninski sklad, d.d., Mala
ulica 5, 1000 Ljubljana in KS nepremični-
ne, družba za posredovanje, d.d., Dunajska
22, 1000 Ljubljana.

Izdajatelj: Delo Revije, d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana.

Člani uprave izdajatelja: Andrej Lesjak.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Tine

Guzej, Nives Kretič, Jelka Sežun.

Ob-1551
Ime javnega glasila: Lady.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

Slovenski odškodninski sklad, d.d., Mala
ulica 5, 1000 Ljubljana in KS nepremični-
ne, družba za posredovanje, d.d., Dunajska
22, 1000 Ljubljana.

Izdajatelj: Delo Revije, d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana.

Člani uprave izdajatelja: Andrej Lesjak.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Tine

Guzej, Nives Kretič, Jelka Sežun.

Ob-1552
Ime javnega glasila: Stop.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

Slovenski odškodninski sklad, d.d., Mala
ulica 5, 1000 Ljubljana in KS nepremični-
ne, družba za posredovanje, d.d., Dunajska
22, 1000 Ljubljana.

Izdajatelj: Delo Revije, d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana.

Člani uprave izdajatelja: Andrej Lesjak.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Tine

Guzej, Nives Kretič, Jelka Sežun.

Ob-1553
Ime javnega glasila: Avto Magazin.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

Slovenski odškodninski sklad, d.d., Mala
ulica 5, 1000 Ljubljana in KS nepremični-
ne, družba za posredovanje, d.d., Dunajska
22, 1000 Ljubljana.

Izdajatelj: Delo Revije, d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana.

Člani uprave izdajatelja: Andrej Lesjak.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Tine

Guzej, Nives Kretič, Jelka Sežun.

Ob-1554
Ime javnega glasila: Moj Mikro.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

Slovenski odškodninski sklad, d.d., Mala
ulica 5, 1000 Ljubljana in KS nepremični-

ne, družba za posredovanje, d.d., Dunajska
22, 1000 Ljubljana.

Izdajatelj: Delo Revije, d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana.

Člani uprave izdajatelja: Andrej Lesjak.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Tine

Guzej, Nives Kretič, Jelka Sežun.

Ob-1555
Ime javnega glasila: Smrklja.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

Slovenski odškodninski sklad, d.d., Mala
ulica 5, 1000 Ljubljana in KS nepremični-
ne, družba za posredovanje, d.d., Dunajska
22, 1000 Ljubljana.

Izdajatelj: Delo Revije, d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana.

Člani uprave izdajatelja: Andrej Lesjak.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Tine

Guzej, Nives Kretič, Jelka Sežun.

Ob-1556
Ime javnega glasila: Lady Cartland.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

Slovenski odškodninski sklad, d.d., Mala
ulica 5, 1000 Ljubljana in KS nepremični-
ne, družba za posredovanje, d.d., Dunajska
22, 1000 Ljubljana.

Izdajatelj: Delo Revije, d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana.

Člani uprave izdajatelja: Andrej Lesjak.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Tine

Guzej, Nives Kretič, Jelka Sežun.

Ob-1557
Ime javnega glasila: KIH.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

Slovenski odškodninski sklad, d.d., Mala
ulica 5, 1000 Ljubljana in KS nepremični-
ne, družba za posredovanje, d.d., Dunajska
22, 1000 Ljubljana.

Izdajatelj: Delo Revije, d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana.

Člani uprave izdajatelja: Andrej Lesjak.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Tine

Guzej, Nives Kretič, Jelka Sežun.

Ob-1558
Ime javnega glasila: Modna Jana.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

Slovenski odškodninski sklad, d.d., Mala
ulica 5, 1000 Ljubljana in KS nepremični-
ne, družba za posredovanje, d.d., Dunajska
22, 1000 Ljubljana.

Izdajatelj: Delo Revije, d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana.

Člani uprave izdajatelja: Andrej Lesjak.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Tine

Guzej, Nives Kretič, Jelka Sežun.

Ob-1559
Ime javnega glasila: Jana Ambient.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

Slovenski odškodninski sklad, d.d., Mala
ulica 5, 1000 Ljubljana in KS nepremični-
ne, družba za posredovanje, d.d., Dunajska
22, 1000 Ljubljana.

Izdajatelj: Delo Revije, d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana.
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Člani uprave izdajatelja: Andrej Lesjak.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Tine

Guzej, Nives Kretič, Jelka Sežun.

Ob-1560
Ime javnega glasila: Lord.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

Slovenski odškodninski sklad, d.d., Mala
ulica 5, 1000 Ljubljana in KS nepremični-
ne, družba za posredovanje, d.d., Dunajska
22, 1000 Ljubljana.

Izdajatelj: Delo Revije, d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana.

Člani uprave izdajatelja: Andrej Lesjak.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Tine

Guzej, Nives Kretič, Jelka Sežun.

Ob-1677
Ime javnega glasila: RTV programi.
Viri financiranja: na podlagi virov, dolo-

čenih v 14. členu zakona o radioteleviziji
Slovenija.

Člani sveta RTV Slovenija so: dr. Anton
Jeglič, Alfred Killer, dr. Berta Golob, dr.
Igor Lukšič, Mile Šetinc, Silvano Sau, Jožef
Kocon, dr. Tone Ploj, dr. Janko Kos, Mar-
cel Buh, France Kapus, Judita Zidar, Fran-
ček Rudolf, Alenka Leskovic, mag. Aljoša
Redžepovič, mag. Janez Kocijančič, Jože
Stanič, Andrej Presečnik, Lado Pohar, Bo-
gomil Vnučec, mag. Geza Milo, Rosvita Pe-
sek, Igor Palčič, Igor Krč.

Člani nadzornega odbora RTV Slovenija
so: Branko Grims, Jožica Komatar, Anton
Majzelj, mag. Borut Sommeregger, dr. Met-
ka Tekavčič, Sandi Čolnik, Vida Petrovčič.

Ob-1678
Ime glasila: NT&RC, d.o.o., Prešerno-

va 19, Celje, podjetje je izdajatelj tednika
Novi tednik radia Radio Celje. Oba medija
se financirata iz lastnih virov.

Izdajatelj: Podjetje NT&RC, d.o.o., Pre-
šernova 19, 3000 Celje.

Struktura kapitala:
– Atena Ena, d.d. – 20%,
– Slovenski odškodninski sklad, d.d. –

10%,
– Kapitalski sklad PIZ, d.d. – 10%,
– zaposleni, bivši zaposleni in upokojen-

ci – 60%,
– uprava: direktor Jože Cerovšek, dipl.

ek.

Ob-1496
Ime javnega glasila: Moja skrivnost, Re-

vija za vse...
Izdajatelj: M’TAJ, Časopsno, založniško,

marketinško podjetje, d.o.o., Komenskega
10, 1000 Ljubljana.

Direktor: Janez Temlin.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.

Ob-1497
Ime javnega glasila: Ljubljanske novi-

ce, elektronski časopis.
Izdajatelj: M’TAJ, Časopisno, založniško,

marketinško podjetje, d.o.o., Komenskega
10, 1000 Ljubljana.

Direktor: Janez Temlin.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.

Razne objave

Št. 604-1/88-0016-02 Ob-1729
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-

pančičeva 3, razpisuje

10 štipendij
za sodnike, državne tožilce, sodnike za

prekrške in državne pravobranilce
za podiplomski študij prava ter za spe-

cialistični študij prava v državi ali v tujini ozi-
roma za strokovno usposabljanje na kak-
šnem drugem strokovnem področju, ki je
povezano s sodniškim delom, delom držav-
nega tožilca oziroma državnega pravobra-
nilca.

Za štipendije so predvidena sredstva v
višini ca. 7,000.000 SIT.

Kandidirajo lahko sodniki, državni tožil-
ci, sodniki za prekrške in državni pravobra-
nilci, ki izpolnjujejo pogoje in so pripravljeni
prevzeti obveznosti, določene z zakonom o
sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96
in 24/98) oziroma zakonom o državnem
tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94) in pravilnikom
o štipendiranju sodnikov in državnih tožilcev
(Ur. l. RS, št. 14/95).

Rok za prijavo je 23. april 1999.
Prijava mora vsebovati:
– prošnjo s kratkim življenjepisom (oseb-

ni podatki morajo vsebovati tudi EMŠO,
davčno številko in številko žiro oziroma te-
kočega računa);

– program podiplomskega študija, iz ka-
terega je razvidna vsebina, čas trajanja in
stroški tega študija;

– okvirno specifikacijo stroškov po dru-
gem odstavku 62. člena zakona o sodniški
službi (šolnina, stroški nabave strokovne li-
terature, potni stroški in stroški bivanja), ki
naj bi bili pokriti iz štipendije);

– dokazilo o vpisu na podiplomski magi-
strski oziroma specialistični študij;

– dokazila o izpolnjenih dosedanjih ob-
veznostih oziroma učnem uspehu pri podi-
plomskem študiju oziroma specialističnem
študiju.

Ministrstvo za pravosodje

Ob1712
Obrtna zbornica Slovenije na osnovi do-

ločil 5. člena pravilnika o avtobusnih voznih
redih (Ur. l. RS, št. 9/98) in pooblastila
Ministrstva za promet in zveze, razpisuje

letno usklajevalno konferenco
in

izmenjavo voznih redov
za prometno leto 1999/2000

Izmenjava voznih redov po določilu 7.
člena pravilnika o avtobusnih voznih redih
bo v četrtek, 1. aprila 1999 od 10. do 11.
ure, v prostorih revije Obrtnik, Celovška 69,
Ljubljana.

Prevoznik predloži v izmenjavo vsak voz-
ni red v 32 izvodih.

Vozni redi morajo biti predloženi v loče-
nih mapah po vrstah prevozov (primestni,
medkrajevni, mednarodni) znotraj posamez-
ne vrste pa razporejeni po naslednjem vrst-
nem redu:

1. seznam nespremenjenih voznih redov
(zaporedna številka, naziv linije, registrska
številka); priloženi morajo biti samo tisti voz-
ni redi, pri katerih je potrebna uskladitev
zaradi spremembe daljinarja,

2. seznam spremenjenih voznih redov
(zaporedna številka, naziv linije, registrska
številka); predlogi voznih redov morajo biti
priloženi po zaporedju iz seznama z zadnjo
registrsko številko, ki jo je določilo Mini-
strstvo za promet in zveze, pri mednarodnih
voznih redih je to evidenčna številka, ki jo je
določilo Ministrstvo za promet in zveze ob
izdaji soglasja za uvedbo linije,

3. seznam novih voznih redov (zapored-
na številka, naziv linije); predlogi voznih re-
dov naj bodo priloženi po zaporedju iz sez-
nama,

4. izjava prevoznika, da so vozni redi iz-
delani in predloženi skladno z zakonskimi in
podzakonskimi predpisi.

Enemu kompletu voznih redov mora biti
priloženo:

– kopija licence prevoznika,
– pooblastilo predstavniku prevoznika, ki

bo na usklajevalni konferenci usklajeval
predloge voznih redov.

Prevoznik, ki se ne udeleži izmenjave
voznih redov, ne more sodelovati na uskla-
jevalni konferenci.

Usklajevalna konferenca se bo pričela
21. aprila 1999.

Pravne osnove:
– zakon o prevozih v cestnem prometu

(Ur. l. RS, št. 72/94, 54/96 in 48/98) in
popravek (Ur. l. RS, št. 18/95),

– pravilnik o avtobusnih voznih redih (Ur.
l. RS, št. 9/98),

– daljinar s časi vožnje relacij primestnih
in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v
Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 13/99),

– poslovnik o delu usklajevalne konfe-
rence in

– poslovnik o delu arbitražne komisije
(oba poslovenika sta dostopna na Obrtni
zbornici Slovenije, Sekciji za promet ali Gos-
podarski zbornici Slovenije, Združenju za
promet in zveze).

Zainteresirani prevozniki lahko pridobijo
dodatne informacije:

– pravne osebe pri Gospodarski zborni-
ci Slovenije, združenje za promet in zveze,
Ljubljana, Dimičeva 13, tel. (TC):
061/18-98-000 ali 18-98-233,

– samostojni podjetniki pri Obrtni zbor-
nici Slovenije, sekcija za promet, Ljubljana,
Celovška 71, tel. 061/1593-241,
1830-564 ali 1830-568.

Obrtna zbornica Slovenije
Sekcija za promet

Ob-1680
Na podlagi sklepa Občinskega sveta

Mestne občine Koper, št. K 404-1/99, z
dne 21. 1. 1999, o prodaji dela delnic Lu-
ke Koper, d.d., Koper, objavlja županja
Mestne občine Koper

zbiranje ponudb
za prodajo rednih delnic Luke Koper,

d.d., Koper
Prodajalec: Mestna občina Koper, Ver-

dijeva 10, Koper.
Predmet prodaje: redne delnice Luke

Koper, d.d., Koper, v svežnju vrednosti
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500,000.000 SIT oziroma v manjših svež-
njih v vrednosti najmanj 50,000.000 SIT.

Ponudbena cena: najnižja ponudbena
cena je 3.505 SIT za delnico.

Posebni pogoji: ponudniki morajo, do
izteka roka za prijavo na objavo, na ŽR pro-
dajalca št. 51400-630-90004 – sklic
751099, nakazati varščino v višini 10% na-
vedene najnižje ponudbene cene ter potrdi-
lo o plačani varščini priložiti ponudbi. Varšči-
na se izbranemu ponudniku všteje v kupni-
no in se ne obrestuje.

Ostalim ponudnikom, ki ne bodo izbrani,
bo neobrestovana varščina vrnjena v 8 dneh
po končanem izboru.

Izbrani ponudnik ne bo nujno ponudnik z
najugodnejšo ceno. Izbrani ponudnik mora
kupno pogodbo skleniti najkasneje v 8 dneh
od prejema sklepa prodajalca, da je izbran
za najugodnejšega ponudnika. Davek od
prometa vrednostnih papirjev plača proda-
jalec, vse ostale stroške kupne pogodbe,
stroške preknjižbe vrednostnih papirjev pla-
ča kupec.

Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe
v določenem roku od prejema sklepa, se
šteje, da je od nakupa odstopil, plačana
varščina pa mu zapade kot skesnina.

Rok prijave in vsebina ponudbe: rok za
prijavo na objavo je 8 dni od objave v Urad-
nem listu RS.

Ponudniki morajo pisno ponudbo oddati
v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Koper, Verdijeva 10, Koper, s pripisom –
prijava za nakup delnic – Ne odpiraj.

Ponudba mora vsebovati:
– ponujeno ceno,
– količino vrednostnih papirjev celota

oziroma št. paketov po 0.000 delnic,
– način plačila,
– plačilne pogoje,
– izpisek iz sodnega registra, s katerim

pravna oseba, ki pošilja ponudbo, izkazuje
sedež v Republiki Sloveniji, oziroma potrdi-
lo o državljanstvu, če je ponudnik fizična
oseba,

– davčno številko,
– potrdilo o plačilu varščine.
Postopek prodaje vodi posebna komisi-

ja, ki jo imenuje župan.
Pri vrednotenju ponudb se poleg cene

upoštevajo tudi plačilni pogoji.
V primeru, da nobeden od ponudnikov

ne ponudi sprejemljivih plačilnih pogojev in
zavarovanja plačila, prodajalec ni dolžan
med ponudniki izbrati najugodnejšega.

O odločitvi bodo vsi ponudniki obvešče-
ni v roku 8 dni po izteku roka za prijavo.

Kontaktna oseba na Mestni občini Ko-
per je direktorica občinske uprave Astrid
Prašnikar, tel. 066/446-224, faks
066/271-602.

Mestna občina Koper

Ob-1505
V skladu z določbo 3.3. pogodbe o za-

časnem prenosu posameznih upravičenj
družbenikov do udeležbe pri upravljanju
družbe, ki so jo podpisali Slovenska razvoj-
na družba, d.d., INPOD, d.o.o., Otiški vrh
in skupščina družbe INPOD, d.o.o., Otiški
vrh z dne 4. 2. 1999, družba INPOD, d.o.o.,
Otiški vrh objavlja vsebino sklepa

o začasnem prenosu določenih
upravljalskih upravičenj,

ki je bil sprejet na skupščini družbe IN-
POD, d.o.o., Otiški vrh dne 21. 1. 1999.

Glede na to, da je bila družba INPOD,
d.o.o., Otiški vrh (v nadaljevanju družba) s
sklepom Vlade RS, št. 428-02/98-5 z dne
6. 11. 1998 vključena v program prestruk-
turiranja, ki se bo izvajal v družbi na podlagi
zakona o Slovenski razvojni družbi in pro-
gramu prestrukturiranja podjetij (Ur. l. RS,
št. 39/97 – v nadaljevanju: zakon) in glede
na to, da je, na podlagi 24. člena zakona,
SRD predlagal skupščini družbe, da za čas
trajanja programa prestrukturiranja družbe
(v nadaljevanju: PPD) prenese na SRD po-
samezna upravičenja delničarjev do udelež-
be pri upravljanju, skupščina prenaša na-
slednja upravičenja družbenikov do uprav-
ljanja na Slovensko razvojno družbo:

– imenovanje in razrešitev uprave druž-
be;

– imenovanje ali razrešitev in imenova-
nje posameznih članov nadzornega sveta,
vendar ne več kot polovico. SRD lahko v
času izvajanja programa ponovno razreši in
imenuje le tiste člane, ki jih je sam imenoval
ali razrešil in imenoval;

– odločanje o poenostavljenem zmanj-
šanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja
izgub ter povečanju osnovnega kapitala z
novimi vložki z izključitvijo prednostne pravi-
ce dosedanjih družbenikov do vpisa novih
deležev.

INPOD, d.o.o., Otiški vrh

Ob-1562
Stečajna upraviteljica Libele, p.o., v ste-

čaju, Celje, na podlagi sklepa stečajnega
senata St 14/94 z dne 29. 1. 1999 objavlja

javno prodajo stanovanj,

ki bo 19. 3. 1999 ob 15. uri, v prostorih
Libela, p.o., v stečaju, Opekarniška ul. 2,
Celje.

1. Predmet prodaje so naslednja stano-
vanja:

dvosobno stanovanje (47,20 m2), Kaju-
hova ul. 7, Celje, zasedeno,

dvosobno stanovanje (59,92 m2), Ljub-
ljanska c. 31, Celje, zasedeno,

dvosobno stanovanje (55,50 m2), Voj-
kova ul. 8, Celje, zasedeno,

dvosobno stanovanje + kabinet (45,44
m2), Na otoku 4, Celje, zasedeno,

dvosobno stanovanje (46,06 m2), Mil-
činskega ul. 12, Celje, zasedeno,

dvosobno stanovanje (37,47 m2), Ope-
karniška 12f, Celje, zasedeno,

dvosobno stanovanje + kabinet (70,57
m2), Podjavorškova ul. 5, Celje, zasedeno,

dvosobno stanovanje + kabinet (68,46
m2), Ul. Frankolovskih žrtev 15, Celje, za-
sedeno,

dvosobno stanovanje (41,33 m2), Ul.
Frankolovskih žrtev 28, Celje, zasedeno,

enosobno stanovanje + kabinet (55,04
m2), Malgajeva ul. 7, Celje, zasedeno.

2. Izklicna cena stanovanj je:
a) dvosobno stanovanje (47,20 m2), Ka-

juhova ul. 7, Celje, 2,001.000 SIT,
b) dvosobno stanovanje (41,33 m2), Ul.

Frankolovskih žrtev 28, Celje, 1,312.000
SIT,

c) dvosobno stanovanje (59,92 m2),
Ljubljanska cesta 31, Celje, 2,417.000 SIT,

č) dvosobno stanovanje (55,50 m2), Vo-
jkova ul. 8, 2,001.00 SIT,

d) dvosobno stanovanje + kabinet
(45,44 m2), Na otoku 4, Celje, 1,548.000
SIT,

e) dvosobno stanovanje (46,06 m2), Mil-
činskega ul. 12, Celje, 1,803.000 SIT,

f) dvosobno stanovanje (37,47 m2),
Opekarniška 12f, Celje, 1,510.000 SIT,

g) dvosobno stanovanje + kabinet
(70,57 m2), Podjavorškova ul. 5, Celje,
2,700.000 SIT,

h) dvosobno stanovanje + kabinet
(68,46 m2), Ul. Frankolovskih žrtev 15, Ce-
lje, 2,766.000 SIT,

i) enosobno stanovanje + kabinet (55,04
m2), Malgajeva ul. 7, Celje, 2,454.000 SIT.

3. Imetniki stanovanjske pravice imajo
predkupno pravico.

4. Na dražbi lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki predložijo potrdi-
lo o plačani varščini v višini 10% izklicne
cene, na žiro račun prodajalca št.
50700-690-859.

Pooblaščenci morajo predložiti poobla-
stilo.

5. Stanovanja bodo prodana najboljše-
mu ponudniku, ki mora skleniti kupoprodaj-
no pogodbo v roku 8 dni od dneva javne
prodaje, če do podpisa pogodbe ne bo priš-
lo, bo varščino obdržal prodajalec.

Varščina bo kupcu vračunana v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena v ro-
ku 3 dni po opravljeni javni prodaji.

6. Rok plačila: kupnino je treba v celoti
plačati v 15 dneh po podipisu kupoprodaj-
ne pogodbe.

7. Davek na promet nepremičnin in vse
druge dajatve in stroške, povezane s to pro-
dajo in prenosom nepremičnine na kupca z
zemljiškoknjižnimi vpisi, plača kupec.

8. Informacije glede prodaje in ogleda
stanovanj dobite pri stečajni upraviteljici od-
vetnici Alenki Pečnik, Ozka ulica 3, Celje,
tel. 483-621.

Libela, p.o., v stečaju, Celje

Ob-1679
Avtotehnika RCC, Prodaja vozil, d.o.o.,

Bežigrajska c. 13, 3000 Celje, preklicuje
izjavo o ustreznosti vozila št. A1073503 za
osebno vozilo Laguna RXE 1,6, šasija:
VF1B56G0519608133.

Bebar Marko, Rudarska 2, Trbovlje, pre-
klicuje priglasitveni list, opravilna št.
56-0294/94 z dne 8. 5. 1995. g-14460

Cundrič Urška, Jurčičeva 9, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
064-2369/94, izdan 23. 11. 1994 pri
DURS Maribor. m-224

Flis Zoran, Zg. Hoče 26č, Hoče, prekli-
cuje priglasitveni list, opr. št. 064-0773/94.
m-343

Gojič Danijela, Ruška 97, Maribor, pre-
klicuje odločbo o obrtnem dovolenju, št.
0065164, izdano 3. 4. 1996. m-265

Hadžič Fehim, Vanganelska c. 7, Ko-
per, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
17/II/3-1092/94. g-14049
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Hedl Jože, Celestrina 1/g, Maribor, pre-
klicuje priglasitveni list, opravilna št.
064-3322/95. m-209

Hiti Gorazd, Zabreznica 18/A, Žirovni-
ca, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
44-1561-95. g-14441

Hutinsi Stjepan, Veljka Vlahoviča 77, Ma-
ribor, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
064-2689/94. m-347

KIA MOTORS IMPORT d.d., Leskovško-
va 2, Ljubljana, preklicuje izjavo o ustrezno-
sti in tehnični brezhibnosti vozila št.
A1009280, vozilo KIA SHUMA 1,5, št. šas.:
KNEFB2422W5702527. s-14092

Knezar Maksimiljan, Zg. Duplek 161,
Spodnji Duplek, preklicuje priglasitveni list,
opr. št. 064-4687/96. m-322

Kokol Martin s.p., Maistrova 14, Ptuj,
preklicuje odločbo obrtnega dovolenja, št.
045856/1080/00-52/1995 z dne 6. 3.
1995. g-14043

Krašna Bogdan, Škocjan 22, Škocjan,
preklicuje izjavo o ustreznosti vozila SCENIC
RT, št. šasije VFIJAOFO517280658.
p-14233

Lazar Portir Mojca, Dunajska 115, Ljub-
ljana, preklicuje štampiljko, velikosti 18x41
cm z napisom Oblikovanje, notranja opre-
ma, propaganda ARTES dipl. ing. arh. Moj-
ca L.Portir s.p. s-14398

Malež Silva, Zikova ulica 3, Kamnik, pre-
klicuje original priglasitveni list, opravilna št.
15-0746/94 z dne 1. 1. 1995. s-14333

Matjan Janko, Cankarjeva cesta 19,
Kamnik, preklicuje odločbo o obrtnem do-
voljenju in original reprezantativno obrtno
dovolenje, št. 040891/1247/00-25/1995
z dne 6. 3. 1995. s-14303

Merc Julijan, Zg. Hajdina 178, Ptuj, pre-
klicuje reprezentativno obrtno dovoljenje in
odločbo o obrtnem dovolenju, št.
045287/0222/00-52/1995. g-14433

Mihos s.p., Staneta Severja 3, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
064-3951/95, izdan 1. 1. 1995. m-284

Nikšič Damijan s.p., Zg. Selnica 54, Sel-
nica ob Dravi, preklicuje priglasitveni list,
opravilna št. 064-5745/98, izdan 1. 9.
1998. m-204

Območna obrtna zbornica Ptuj, Vošnja-
kova 13, Ptuj, preklicuje obrtno dovolenje,
št. 045327/0274/00-52/1995, izdano na
ime Forsterič Jožef, Turniška ul. 4 Ptuj.
g-14017

Osim Andraž, Slovenska 39, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
064-0568/94. m-299

Papež Marjan, Krimska 1, Ljubljana, pre-
klicuje original priglasitvenega lista, opr. št.
28-0773/94, izdan 23. 5. 1994. s-14059

Petančič Tomaž, Ljubljanska cesta 116,
Domžale, preklicuje original priglasitveni list,
opravilna št. 06-0014/93 z dne 1. 10.
1993. s-14342

Pinter Vlado, Titova 96, Slovenska Bi-
strica, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 50-1508/97. m-253

Pizzeria Chianti, Novi trg 3-A/B, Novo
mesto, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 038/1038-94. g-14426

Polh Bogdan, Marmontova 6, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
064-3310/95, izdala DURS Maribor.
m-242

Pucher Robert, Rimska 21, Ljubljana,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
25-0589/94, izdan 30. 12. 1994.
s-14023

Robič Mitja, Škerbotova 3, Ruše, prekli-
cuje priglasitveni list, opr. št. 068-9/93.
m-240

Sernc Miroslav, Morje 99, Fram, prekli-
cuje priglasitveni list, opravilna št.
064-998/94. m-306

Steklasa Vladimir, Trg talcev 8, Kamnik,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
15-1041798 z dne 20. 1. 1998. s-14425

Sterkuš Drago, Bukovska vas 20a, Šent-
janž pri Dravogradu, preklicuje priglasitveni
list, opr. št. 07-0257/94. p-14024

Štamcar Andrej, Begunjska 1, Tržič, pre-
klicuje obrtno dovoljenje št.
063971/1292/01-68-1998. g-14065

Travel Hotujec k.d., Križna ul. 29, Ljub-
ljana, preklicuje licenco za motorno vozilo,
št. 0001606/32 - VW Sharan 1.9 TDI GL,
št. šasije WVWZZZ7MZVV008948, reg. št.
LJ A9-15U. s-14257

Turk Marko, Vošnjakova 25, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
50-1043/95. m-262

Unuk Franc s.p., Podova 63, Rače, pre-
klicuje licenco, št.
006720/6620/LM74/1998 za vozilo reg.
št. MB 69-21K. s-14453

VINAKOPER d.o.o., Šmarska 1, Koper,
preklicuje izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0214691 za vozilo
Amigo AB letnik 1997. g-14153

Verbič Anton, Ižanska cesta 209, Ljub-
ljana, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 28-555-94. s-14300

Video Fot Vidmar, Gosposka 27, Mari-
bor, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
064-2215/94, izdan v DURS Maribor.
m-222

Vidic Slavko, Zagoriška 17, Bled, prekli-
cuje odločbo o obrtnem dovolenju, št.
014975/3007/00-54/1995, izdana 6. 3.
1995 pri OZS. g-14152

ŽITO MLINI, D.O.O., Šmartinska 154,
Ljubljana, preklicuje licenco za vozilo, št.
1157/24, Lj 2541A. p-14213

Žonta Jože, Lunačkova 4, Mirna, prekli-
cuje priglasitveni list, opr. št. 057-0464/94,
izdan 27. 10. 1994. g-14151

Ajdišek Milan, Rimska cesta 3, Trebnje,
potni list št. AA 668074, izdala UE Trebnje.
s-14114

Berić Slobodan, Kamniška 20/, Ljublja-
na, potni list št. BA 720162. s-14416

Bevc Stanko, Kraigherjeva 28, Celje,
potni list št. BA 96438. p-14238

Bistan Mirjana, Rašica 12, Šmartno pod
Šmarno goro, osebno izkaznico, št.
137647. s-14436

Božič Niko, Podlubnik 281, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 230331. s-14406

Bukovac Živa, Einspielerjeva 4,Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 65668 . ..
s-14227

Bukovšek Barbara, Stara cesta 14, Por-
torož, potni list št. AA 500187. g-14462

Cafuta Aleš, Ul. Šercerjeve brigade 3,
Ptuj, potni list št. BA 693878, izdala UE
Ptuj. p-14216

Cirar Irena, Karlovška 9, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 168099. g-14421

Cirar Irena, Karlovška 9, Ljubljana, potni
list št. BA 103517. s-14422

Čibej Marko, Trubarjeva cesta 27, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 12388.
s-14359

Čučkin Marjan, Mijavčeva ul. 32, Ljub-
ljana, potni list št. AA 224890. s-14269

Džemal Salkić, Meža 154, Dravograd,
potni list št. AA 429411, izdala UE Dravo-
grad. p-14015

Dragovan Darko, Drenik 15, Škofljica,
potni list št. BA 977214, izdala UE Ljublja-
na. s-14229

Efremovski Leon, Brege 42, Leskovec,
osebno izkaznico št. 17516. p-14005

Eržen Janez, Sp. Besnica 168a, Bes-
nica, potni list št. AA 647224. s-16037

Ferčec Sonja, Vinarje 35, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 149662. p-14031

Ficko Anita, Šulinci 46, Petrovci, potni
list št. AA 665202, izdala UE Murska Sobo-
ta. p-14193

Fischinger Aleš, Poljanski nasip 30, Ljub-
ljana, potni list št. BA 627168. s-14206

Gale Nataša, Breg 22, Ljubljana, potni
list št. AA 673520. s-14466

Galijaš Božen, Bevkova ul. 4, Maribor,
potni list št. BA 700853. p-14240

Gliha Živa, Štantetova ul. 28, Maribor,
potni list št. BA 872932, izdala UE Maribor.
s-14283

Golavšek Mihaela, Partizanska c. 53, Ve-
lenje, potni list št. BA 409384, izdala UE
Velenje. p-14196

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice
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Goli Slava, Kropa 48a, Kropa, potni list
št. AA 577873, izdala UE Radovljica.
p-14205

Golčman Zdenka, Partizanska 59, Mari-
bor, potni list št. BA 13050. p-14241

Hofbauer Oto, Vukovski Dol 60, Jareni-
na, potni list št. BA 607929. m-277

Ivešič Vinko, Šmartno ob Paki 84, Šmart-
no ob Paki, potni list št. BA 689800, izdala
UE Velenje. p-14022

Janežič Branko, Hrastovica 16, Mokro-
nog, potni list št. BA 241242. s-14235

Jauk Danilo, Trate 35, Zgornja Velka,
potni list št. BA 439935, izdan 5. 5. 1995
pri UE Pesnica. m-241

Jelnikar Slavka, Na Peči 19, Ljubljana,
potni list št. AA 93029, izdala UE Ljubljana.
s-14287

Jerman Mateja, Gotska ulica 13, Ljublja-
na, potni list št. BA 248644. s-14424

Karalić Fata, Poljanska cesta 66a, Ljub-
ljana, potni list št. AA 291121, izdala UE
Ljubljana. s-14108

Kašuba Mato, Rečica ob Savinji 11/a,
Rečica ob Savinji, osebno izkaznico št.
80190. p-14008

Klemen Krek Zofija, Zvezda 3, Ljubljana,
potni list št. AA 170411. s-14385

Klemen Krek Zofija, Zvezda 3, Ljubljana,
potni list - službeni, št. AC 000813.
s-14386

Klemenčič Andrej, Podlubnik 278, Škof-
ja Loka, potni list št. AA 422866. g-14463

Kožlin Savo, Žigoni 13, Renče, potni list
št. BA 487774, izdala UE Nova Gorica.
g-14201

Kokovnik Roman, Veliki Osolnik 19,
Rob, osebno izkaznico št. 83972. s-14140

Kolar Ljiljana, Glinškova ploščad 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 38448.
s-14471

Koren Elizabeta, Kvedrova ulica 5, Ptuj,
potni list št. AA 156539. p-14034

Kočar Borut, Smednik 3, Raka, potni list
št. BA 530987, izdala UE Krško. p-14198

Križman Darij, Dekani 23 d, Dekani, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 45813.
g-14356

Križman Darij, Dekani 23 d, Dekani, pot-
ni list št. AA 518607. g-14362

Križman Ester, Dekani 23 d, Dekani, pot-
ni list št. AA 518432. g-14363

Križnar Ester, Dekani 23 d, Dekani, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 90467.
g-14355

Križnar Sonja, Sv. Duh 44, Škofja Loka,
potni list št. AA 330627, izdala UE Škofja
Loka. s-14117

Krivić Sabina, Gogalova 8, Kranj, potni
list št. BA 615567. s-16071

Krizmanič Miran, Gorenje 51, Kočevje,
potni list št. BA 850071. s-14388

Krkač Mojca, Ul. Emila Adamiča 21, Do-
brova, potni list št. BA 312537. s-14069

Kužner Aljaž, Kampel 1/c, Koper, potni
list št. BA 232890, izdala UE Koper.
g-14203

Lazar Portir Mojca, Dunajska cesta 115,
Ljubljana, potni list št. BA 333940. s-14396

Lipušček Marija, Prade, Cesta bratstva
10, Koper, potni list št. AA 509516.
g-14273

Lipušček Marjan, Prade, Cesta bratstva
10, Koper, potni list št. AA 208232.
g-14272

Lipušček Peter, Prade, Cesta bratstva
10, Koper, potni list št. BA 575859.
g-14275

Lipušček Tomaž, Prade, Cesta bratstva
10, Koper, potni list št. BA 575899.
g-14274

Mandelj Jure, Vir, Žnidaršičeva 11, Dom-
žale, potni list št. AA 766809. g-14271

Markovič Marko, Žeje 2 a, Duplje, potni
list št. BA 821018. p-14252

Matjan Irena, Kokrškega odreda 14 a,
Kranj, osebno izkaznico, št. 89485.
g-14457

Mavec Darko, Ižanska c. 26 a, Ljublja-
na, potni list št. AA 113491. s-14393

Mavec Sonja, Jakčeva 40, Ljubljana,
potni list št. AA 932125. s-14392

Mesarec Alojz, Skolibrova ul. 4, Ormož,
potni list št. AA 684420, izdala UE Ormož.
g-14205

Mihajlovič Silva, Vrunčeva ul. 25b, Ce-
lje, osebno izkaznico št. 7422. p-14197

Miklavc Marjan, Gasilska ul. 10, Celje,
potni list št. BA 684920. s-14213

Milenković Ljubomir, Dobriša vas 68, Ža-
lec, potni list št. BA 303601. p-14235

Mitič Dragan, Vrtna ul. 39, Notranje Go-
rice, potni list št. BA 771135. s-14224

Mušedinović Hase, Tržaška 67, Ljublja-
na, potni list št. AA 678211. s-14198

Nahić Elvedin, Makucova ul. 24, Ljublja-
na, potni list št. BA 876930. s-14400

Neković Zumreta, Koroška cesta 31, Tr-
žič, potni list št. AA 923317, izdala UE
Kranj. p-14007

Nemec Bojan, Maroltova 11, Ljubljana,
potni list št. AA 304953, izdala UE Ljublja-
na. s-14170

Njivar Nevenka, Pot na Polane 6, Brezo-
vica, potni list št. AA 768411. s-14305

Petarč Franc, Tacenska 77, Ljubljana,
potni list št. AA 931652. s-14384

Peternelj Marjetka, Savica 19, Bohinj-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 110057.
g-14469

Pintar Ivan, Tomaž nad Praprotnem 9,
Selca, potni list št. BA 74595, izdala UE
Škofja Loka. s-14112

Pintar Martina, Tomaž nad Praprotnem
9, Selca, potni list št. BA 74596, izdala UE
Škofja Loka. s-14111

Pistotnik Sebastijan, Šercerjeva 7, Vele-
nje, potni list št. AA 442062. p-14257

Poberaj Silvan, Pot na Breg 6, Solkan,
Nova Gorica, potni list št. BA 463123.
g-14467

Podgornik Primož, Vogrsko 163, Volčja
Draga, potni list št. BA 246467, izdala UE
Nova Gorica. g-14202

Povše Sabina, Latkova vas 17, Prebold,
osebno izkaznico, št. 155737. p-14242

Prešljić Ana, Frankolovska 22, Maribor,
osebno izkaznico št. 87826. p-14199

Pučnik Rihard, Jareninski dol 41, Jare-
nina, potni list št. BA 803890, izdan 10. 7.
1998 pri UE Pesnica. m-247

Radi Mateja, Mozelj 20 a, Kočevje, pot-
ni list št. BA 608797. p-14030

Ratnik Stanislava, Prekmurske čete 13,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
134552. g-14465

Rebernak Viktor, Maistrova 31, Ptuj, pot-
ni list št. AA 359673. s-14361

Repenšek Alenka, Brilejeva 14, Ljublja-
na, potni list št. BA 287858, izdala UE Ljub-
ljana. s-14137

Salkić Jasmin, Meža 154, Dravograd,
potni list št. BA 808769, izdala UE Dravo-
grad. p-14014

Sever Franc, Žice 47, Sveta Ana v Slov.
goricah, potni list št. AA 54807. g-14280

Slokar Jožef, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 97599. s-14440

Sodar Jerica, Štrihovec 27, Šentilj v
Slov. goricah, osebno izkaznico št. 40739.
m-14072

Soršak Dragica, Fram 51, Fram, potni
list št. BA 112523. p-14239

Strmčnik Blaženka, Aleševa 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico št. 139937. s-14125

Strnad Robert, Glinškova ploščad 12,
Ljubljana, potni list št. BA 737455. s-14464

Škorja Grozdan, Črnotiče 5, Koper, pot-
ni list št. BA 273642, izdala UE Koper.
g-14204

Šolar Marija, Rudno 38, Železniki, potni
list št. BA 254704. s-14010

Šolar Matija, Rudno 38, Železniki, potni
list št. BA 545598. s-14009

Špes Jožef, Javornik 53, Ravne na Ko-
roškem, osebno izkaznico št. 86300.
g-14073

Štelcl Jože, Vrbje 80, Žalec, osebno iz-
kaznico št. 70812. p-14013

Štular Benjamin, Cankarjeva 15, Radov-
ljica, potni list št. AA 422007. g-14468

Tomšič Darja, Center 61, Črna na Ko-
roškem, potni list št. AA 840684. g-14351

Trkman Žbona Beatriče, Ul. Marija Ko-
goja 10, Nova Gorica, maloobmejno pre-
pustnico AI 6373. g-14353

Trtnik Ivan, Vandotova ulica 15, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 36966. s-14276

Vasilić Ljubica, Planina 2, Kranj, potni
list št. BA 848201. p-14033

Veladžič Derviš, Dimnikarska 3, Koper,
maloobmejno prepustnico št. AI 67476, iz-
dala UE Koper. g-14207

Veladžič Derviš, Dimnikarska 3, Koper,
potni list št. BA 47864, izdala UE Koper.
g-14208

Vengušt Anton, Ziherlova 41, Ljubljana,
potni list št. AA 763923. s-14411

Zadravec Milena, Trautenburg 126,
Eichburg, potni list št. AG 10678, izdala UE
Pesnica. m-301
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Zajc Milan, Svibnik 2 a, Črnomelj, potni
list št. BA 724661. p-14232

Zdravković Branko, Smerinje 2, Kranj-
ska Gora, potni list št. BA 299599.
p-14032

Zeme Aleksander, Na Tičnico 7, Šentjur
pri Celju, potni list št. BA 102595. p-14253

Žitnik Vanja, Rimska cesta 9, Šmarje
Sap, potni list št. BA 655576, izdala UE
Grosuplje. s-14212

Živković Slavica, Koroška cesta 10, Tr-
žič, potni list št. BA 781691, izdala UE Tržič.
p-14200

Ažman Miloš, Riklijeva 11, Bled, spriče-
valo 3. letnika Naravoslovne gimnazije Je-
senice. g-14190

Ažman Slavko, Riklijeva 11, Bled, spri-
čevalo 3. letnika CSVI Jesenice, matema-
tično naravoslovna smer. g-14438

Acman Martina, Lepa njiva 24, Mozirje,
spričevalo. p-14035

Acman Martina, Lepa njiva 24, Mozirje,
spričevalo. p-14204

Ajlec Matija, Zg. Verjane 34, Sv. Trojica
v Slov. goricah, delovno knjižico št. 7872,
reg. št. 212974, izdana 16. 3. 1979.
m-357

Akšamović Boban, Jakčeva ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 133878, št. reg.183358. s-14387

Alagić Mirnes, Cesta 1. maja 40, Jese-
nice, diplomo SŠGTEU Bled, izdano leta
1991. g-14329

Alibašić Denis, Medvedova cesta 18,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje tr-
govske šole, izdano leta 1997. s-14136

Andreuzzi Alojzija, Bratovševa pl. 4, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
14853. s-14296

Andrjma Štojs Marija, NHM 26, Sevnica,
spričevala, izdana leta 1976,1977,1978 in
1979. g-14456

Andronja Albin, Škalska 13, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 7803. g-14164

Antolin Marjan, Na Gorco 47, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 69145,
izdano 19. 11. 1992 pri UE Maribor. m-219

Antolinc Jože, Ob Sotli 17, Rogatec,
spričevalo. p-14187

Antončič Elizabeta, Vrhnika pri Ložu 24,
Stari trg pri Ložu, 3 delnice M-banke, št.
0695734. s-14390

Arben Hasan, Vrh pri Ljubnu 17, Novo
mesto, delovno knjižico, ser. št. AO
382679, izdala UE Novo mesto. g-14338

Artič Jože, Log 2, Rogatec, vozniško do-
voljenje, kat. GH, št. 14818, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. p-14019

Arčon Miloš, Kebetova ulica 26, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
585190, št. reg. 173041. s-14446

Austel Jožef, Hrib Loški Potok 59 A,
Loški Potok, orožni list, št. 998. s-14016

Avdić Seila, Cesta v Gorice 19, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 21105.
s-14223

Ačko Anita, Polana 5, Hoče, spričevalo
4. letnika Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem Maribor, izdano leta 1988. m-267

Babnik Barbara, Grajzerjeva 17, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 33236.
s-14134

Babnik Marija, Mali vrh 8, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 16961,
izdala UE Grosuplje. s-14357

Babnik Marija, Mali vrh 8, Grosuplje, štu-
dentsko izkaznico, št. 71960294, izdala
Biotehnična fakulteta v Ljubljani. s-14358

Bajc Gregor, Povšetova 104 a, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 5048.
s-14230

Bajt Niko, Škrabčeva ul. 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1014328, reg. št. 1879, izdala UE Ljublja-
na. s-14261

Balaban Rok, Vojkova 50, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 034262.
s-14474

Baloh Boris, Kambreško 19, Ročinj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 12783,
izdala UE Nova Gorica. g-14306

Bandelj Damjana, Gradnikova 42, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21568. g-14162

Bastl Aleksander, Ločica 36 a, Polzela,
spričevalo. p-14029

Baudek Urša, Ulaka 1, Velike Lašče, me-
sečno vozno karto št. 1846, izdal SAP.
s-14132

Behrić Edin, Verd 17, Vrhnika, spričeva-
lo 3. letnika PTT - srednješolski center v
Ljubljani, izdano leta 1994. s-14365

Bejc Daniela, Prežihova 13, Maribor,
spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu III. gimnazije Maribor. m-261

Benet Metka, Kržišnikova ul. 6, Medvo-
de, dijaško mesečno vozovnico, št. 2497.
s-14075

Benko Valerija, Ločič 23, Trnovska vas,
dijaško mesečno vozovnico, št. 24426.
s-14382

Beranič Karmen, Trniče 24 a, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 101574.
m-214

Beriša Imer, Breg 26 a, Celje, spričeva-
lo 7. razreda OŠ. p-14248

Berneker Barbara, Trubarjeva 14, Gro-
suplje, spričevalo 3. letnika Srednje vzgoji-
teljske šole in gimnazije Ljubljana, izdano
leta 1994. s-14470

Bernjak Janez, Trstenik 24, Benedikt,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5786,
izdano 17. 6. 1994 pri SO Maribor. m-359

Beršič Marija, Senuše 36, Leskovec,
spričevalo. p-14191

Bevc Marko, Lutrško selo 15, Otočec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23398,
izdala UE Novo mesto. g-14427

Bistan Mirjana, Rašica 12, Šmartno pod
Šmarno goro, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1298211, št. reg. 161381.
s-14435

Bitenc Aleš, Polje, Cesta XX/17, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 17586.
s-14124

Božiček Bojana, Okrogarjeva ul. 7, Ce-
lje, dijaško mesečno vozovnico, št. 31555.
s-14061

Bobnar Roman, Brezina 94 a, Brežice,
spričevalo o zaključnem izpitu TS Elektro
šole Krško, št. 356/64. g-14315

Boc Jernej, Staničeva ulica 27b, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
167863, reg. št. 154748, izdala UE Ljub-
ljana. s-14121

Bogovčič Jure, Novo polje cesta XIV/13,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje le-
sarske šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
s-14216

Bogovčič Luka, Novo polje cesta
XIV/13, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje šole tiska in papirja v Ljubljani, iz-
dana leta 1994 in 1995. s-14214

Bojadžić Elvir, C. talcev 8/b, Jesenice,
delovno knjižico. g-14174

Bojc Janez, Za vodo 3, Dolenja vas, pre-
klicuje 7 delnic M banke, št. 00603104.
s-14148

Bojić Miodrag, Gornji Vijačani, Prnjavor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1340615, reg. št. 226488, izdala UE Ljub-
ljana. s-14267

Bombek Kokot Marijana, Podgorci 23,
Podgorci, diplomo, št. 2851 Šole za trgo-
vinsko dejavnost Maribor, izdana leta 1991.
m-311

Borovič Zoran, Zolajeva ul. 13, Maribor,
zaključno spričevalo SKSMŠ, šolsko leto
82/83. m-255

Bratuša Slavko, Zamušani 43 a, Gorišni-
ca, zavarovalno polico. g-14432

Braček Marija, Hvaletinci 13, Vitomarci,
indeks in diplomo Srednje kmetijske šole
Ptuj, šolsko leto 1985/86. m-280

Bračič Sonja, Grajena 10 d, Ptuj, spri-
čevalo 3. letnika Upravno administrativne
šole v Ptuju, šolsko leto 1977/78, na ime
Grimšič Sonja. g-14332

Breznik Anton, Malna 38 a, Lenart, de-
lovno knjižico, št. 52240, izdala UE Mari-
bor. m-254

Breznik Jasna, Naselje ljudske pravice
35, Murska Sobota, indeks št. 18910184,
izdala Filozofska fakulteta leta 1991.
s-14086

Breznik Pavel, Zg. Žerjavci 61, Lenart v
Slov. goricah, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Poklicne kovinarske šole Maribor, izdano
leta 1975. m-338

Brezovar Sonja, Ul. Slavka Gruma 36,
Novo mesto, letno spričevalo 3. letnika
Zdravstvene šole Novo mesto, izdano v šol-
skem letu 1977/78 na ime Femec Sonja.
g-14183

Brilej Jožef, Osilnica 21, Osilnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 358, izdala
UE Krško. p-14203

Druge listine
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Brod Gregor, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1103365, reg. št. 212739, izdala UE Ljub-
ljana. s-14293

Bužan Miranda, Punterska 3, Koper, za-
varovalno polico, št. AO 0610709.
g-14418

Burazin Ivan, Gosposvetska 27 b, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
40794. m-296

Burja Vinko, Dolgi most 8 Č, Ljubljana,
izkaznico o priznanju statusa žrtve vojnega
nasilja, št. 18919. s-14258

Bursič Katja, Ul. E. Drioli 5, Izola, indeks
Srednje ekonomske in družboslovne šole
Koper, izdan na ime Jagodič Katja.
g-14184

Burtić Neli, Seča 70/a, Portorož, spri-
čevalo 3. letnika Srednje oblikovne šole,
izdano leta 1997. s-14067

Busančič Muniba, Markovičeva 9, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
98413. m-215

But Marija, Fram 174, Fram, spričevalo
4. letnika II. gimnazije v Mariboru, izdano
leta 1980. m-302

Bučar Brane, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11212.
s-14044

Cafuta Dragomir, Kvedrova 1, Ptuj, ob-
vestilo o odprtju računa lastninskega certifi-
kata. m-245

Cajnko Stanislav, Grohajeva ul. 18, Ma-
ribor, zaključno spričevalo Srednje ekonom-
ske šole, izdano leta 1984. m-354

Cenc Jadranka, Jezdarska ul. 22, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31357, izdala UE Maribor. m-275

Cencelj Marija, Klek 4, Trbovlje, delov-
no knjižico. g-14476

Centa Darja, Turjak 20, Turjak, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1251280, št.
reg. 155448. s-14371

Cerjak Matjaž, Begunje na Gorenjskem
137a, Begunje na Gorenjskem, vozniško
dovoljenje, kat. ABGD, št. 185505.
g-14167

Cimerman Tina, Šmihelska cesta 5, No-
vo mesto, spričevalo 1. letnika Srednje šole
podjetniško poslovanje v Črnomlju.
g-14181

Ciuha Srečko, Gabrje 51a, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
23043, reg. št. 17847, izdala UE Ljublja-
na. s-14215

Cor Elemir, Poznanovci 35, Mačkovci,
vozniško dovoljenje, št. 01291. g-14450

Časek Marjan, Apače 9, Lovrenc na
Dravskem polju, spričevalo 3. letnika
SKSMŠ Maribor, izdano leta 1996. m-331

Čatipi Nedžani, Partizanska c. 2, Seno-
vo, vozniško dovoljenje, št. 18243.
p-14249

Čede Greti, Dogoška 59, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 78863, iz-
dano 6. 2. 1997 pri UE Maribor. m-221

Čeko Jasmina, Koroška c. 116, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
83569, izdala UE Maribor. m-313

Černela Stojan, Moravske Toplice 60,
Moravske Toplice, spričevalo 1. letnika
Srednje gradbene šole Maribor, poklic sli-
kopleskar, izdano za šolsko leto 1992/93.
m-236

Črnjavić Miro, Preradovičeva 9, Maribor,
zaključno spričevalo 8. razreda OŠ Draga
Kobala v Mariboru, šolsko leto 1977/78.
m-279

Čubej Urška, Celovška cesta 287, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
29842. s-14129

Čufer Lidija, Janka Puclja 5, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 523467,
št. reg. 26383, izdala UE Kranj. g-14241

Čulina Daniel, Skolibrova 8, Ormož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8639, izdala
UE Ormož. g-14340

Čurguz Jelena, Ob Dolenjski železnici
162, Ljubljana, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 27935. s-14225

Čurin Bojan, Slovenska c. 42, Središče
ob Dravi, indeks, št. 93321786 Fakultete
za strojništvo Maribor. m-266

Danko Avgust, Vrtnarskla pot 17, Lesko-
vec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15248. p-14255

Delin Mladen, Kungota 155, Kidričevo,
zaključno spričevalo Srednje elektro tehnič-
ne šole Ptuj, (elektrotehnik-energetik) izda-
no za šolsko leto 1993/94. m-318

Demšar Peter, Primožičeva ulica 1, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Tehnične šole -
rudarske stroke, izdano leta 1969.

Dečman Urška, Kvedrova cesta 3, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole ti-
ska in papirja, izdano leta 1998. s-14404

Dimnik Gorazd, Tržaška cesta 24, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1957/96. s-14126

Divjak Gabrijela, Stranje 4, Blanca, spri-
čevalo 8. razreda OŠ, šolsko leto
1989/1990. g-14021

Djuranović Dejan, Ulica solidarnosti 5,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1035367, izdala UE Litija. s-14024

Dobaja Andrej, Vrhovska c. 36, Sp. Du-
plek, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
66335, izdano 22. 11. 1993 pri SO Mari-
bor. m-232

Dobravc Tatalovič Irena, Kolodvorska 7,
Ljubljana, odvetniško izkaznico, št. 651/97.
s-14232

Dokl Zlatka, Rogozniška c. 42, Ptuj, spri-
čevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole
J. Lacko v Ptuju, šolsko leto 1983/84.
g-14321

Dremelj Franc, Velebitska 6, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene
tehniške šole v Ljubljani, izdano leta 1977.
s-14077

Dušanović Suzana, Ulica heroja Hrovata
5, Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske in upravno administrativne šole v
Kranju, izdano leta 1997. s-14278

Eržen Janez, Sp. Besnica 168/A, Be-
snica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 419953, št. reg. 14996, izdala UE
Kranj. s-14413

Fajić Nilvesa, Zaloška 60, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 784.
s-14147

Fajs Marija, Puncerjeva 6, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 44781.
p-14254

Fartek Štefan, Kuzma 14, Kuzma, diplo-
mo št. 1275-905/I-88, izdana 22. 6. 1988
na Srednji gradbeni šoli Borisa Kraigherja
Maribor, Program gradbinec II. m-226

Fekonja Franc, Čagona 23, Cerkvenjak,
spričevalo o zaključnem izpitu IKŠ Maribor,
izdano leta 1975. m-149

Ferk Majda, Jamova 10, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6815. g-14249

Fevžer Manca, Loče 72 c, Loče pri Polj-
čanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9418. g-14035

Filipič Peter, Gospejna ul. 2, Maribor,
zavarovalno polico št. 0567912, izdala Za-
varovalnica Adriatic. m-244

Firbas Andrej, Limbuška c. 32, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 81925,
izdala UE Maribor. m-291

Flajnik Grega, Vojkova 91, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 4828.
s-14050

Flego Kristina, Zg. Škofije 128/A, Škofi-
je, spričevalo o zaključnem izpitu SGTS Izo-
la, izdano leta 1997. g-14444

Forjan Armin, Slovenja vas 7, Hajdina,
zaključno spričevalo Srednje šole za go-
stinstvo in turizem, poklic natakar, št. 578,
izdano 23. 6. 1993. m-220

Franca Damjan, Butari 4, Gračišče, spri-
čevalo o končani OŠ. g-14240

Frigelj Stane, Retljeva ulica 12 a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
33766, reg. št. 24598, izdala UE Kranj.
g-14143

Gabršček Klemen, Nadižarjeva 1, Kranj,
spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključno spri-
čevalo Gimnazije Škofja Loka, izdana leta
1993 in 1994. s-14084

Galjot Ana, Mušičeva cesta 47, Men-
geš, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Rudolfa Maistra Kamnik in spričevalo
3. in 4. letnika, izdana leta 1992 in 1993.
s-14094

Galović Aleksandra, Na prehodu 8, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
95873, izdala UE Maribor. m-205

Gerečnik Cvetka, Zlatolič 97, Starše,
spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo
Srednje upravne šole v Ptuju, šolsko leto
1981/82. m-309

Gerjevič Leon, Trg vstaje 1, Brežice,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Breži-
ce, šolsko leto 76/77 in 77/78. g-14328

Gerjevič Mihela, Dežmanova 8, Kranj,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38504.
s-14295
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Getov Katja, Panonska 5, Gornja Rad-
gona, dijaško mesečno vozovnico, št.
33128. s-14123

Glavinič Gordana, Vinski vrh 6, Miklavž
pr Ormožu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9117, izdala UE Ormož. g-14317

Gluk andrej, Ul. Staneta Severja 17, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
109832, izdano 30. 5. 1996 pri UE Mari-
bor. m-351

Gobec Dragica, Ul. borcev za severno
mejo 86, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 135075, reg. št. 105931, izda-
la UE Ljubljana. s-14242

Golob Peter, Legen 107, Šmartno, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v-
Ur. l. RS, št. 12/99, g-12127. g-14156

Golob Sandi, Ulica Fortunata Berganta
8, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1063711, št. reg. 18806, izdala UE
Kamnik. s-14341

Gomboc Sabina, Čentiba 358, Lenda-
va, zaključno spričevalo dvojezične srednje
šole v Lendavi. g-14231

Gomboc Staša, Agrokombinatska 6 č,
Ljubljana, dijaški mesečni vozovnici, št.
2226 in 22446. s-14473

Gorenc Erika, Celovška cesta 122, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
354509, št. reg. 70047. s-14410

Gorišek Janez, Teharje 49, Teharje, voz-
niško dovoljenje, št. 23281. p-14188

Gorišek Miha, Vodnikovo naselje 57,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
40503. s-14093

Gostinčar Peter, Slamniška ulica 25,
Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje
Agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
1993. s-14458

Gracar Jožef, Rožno 19, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
3798. p-14028

Gradišnik Stanislava, Sp. Polskava 60,
Pragersko, spričevalo 8. razreda OŠ v Slov.
Bistrici, izdano leta 1980. m-300

Gregorič Albin, Straže 15 c, Voličina,
delovno knjižico, št. 738361, reg. št. 6586,
izdala UE Nova Gorica. m-256

Greif Janez, Streliška 27, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 30100,
izdano 6. 6. 1994 pri SO Maribor. m-340

Grifič Damijan, Liptovska c. 16, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9994. g-14345

Grilc Danijel, Miklošičeva 17, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
00786831, št. reg. 29045, izdala UE Dom-
žale. s-14095

Grilc Lidija, Savska c. 60, Bled, spriče-
valo 1. in 3. letnika Srednje Gostinsko-turi-
stične in ekonomske šole, šolsko leto
1991/92 in 1993/94. g-14030

Grobelnik Aljoša, Ulica bratov Letonja 2,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
901718, izdala UE Žalec. p-14256

Grom Gregor, Bevke 3, Vrhnika, dijaško
mesečno vozovnico, št. 1695. s-14096

Habe Tomaž, Rožna 14, Idrija, potrdilo
o znanju CPP, št. 940. p-14258

Hace Boštjan, Dobajeva ulica 10, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19533, izdala UE Kamnik. s-14395

Hatunšek Karolina, Oplotnica 79B, Op-
lotnica, indeks Srednje zdravstvene šole v
Mariboru, šolsko leto 81/82. m-303

Hodžić Aleksandra, Novakova ulica 5,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
24847. s-14026

Hohkraur Damjan, Zupančičeva ulica 6,
Domžale, delovno knjižico. s-14146

Hojker Damir, Pod Grintovcem 19, Lo-
gatec, obvestilo o uspehu za 3. letnik Sred-
nje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta
1998. s-14119

Hojnik Srečko, Novinci 21, Vitomarci,
potrdilo o znanju CPP, št. 3683, izdala UE
Ptuj. g-14461

Horvat Ivan, Maistrova 8, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 4733, izdala UE
Litija. s-14220

Horvat Janez, Jarška 19, Domžale, de-
lovno knjižico. s-14262

Horvat Jože, Ulica talcev 22, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
25757, izdala UE Maribor. m-283

Horvat Marjan, Breg 55, Borovnica, in-
deks št. 18960180, izdala Filozofska fakul-
teta, izdan leta 1996. s-14228

Horvat Matej, Bevkova ulica 12, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1079125, izdala UE Žalec. s-14366

Hočevar Anton, Velike vrhe 6, Ivančna
Gorica, zaključno spričevalo Poklicne šo-
ferske šole v Ljubljani, izdano leta 1985.
s-14007

Hočevar Vesna, Partizanska c. 41, Škof-
ja Loka, spričevalo OŠ Peter Kavčič v Škofji
Loki. g-14320

Hrnčič Aleksandra, Zg. Velka 68b, Zgor-
nja Velka, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 1992. m-227

Hrobat Katja, Obrtniška ulica 20, Kozi-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15657, izdala UE Sežana. g-14324

Hudnik Milan, Razgledna ulica 6, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21425,
izdala UE Celje. p-14023

Humar Vida, Vrtojba, Zapučke 7, Šem-
peter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
AB, izdala UE Nova Gorica. g-14454

Ibiši Marija, Ulica solidarnosti 4, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7635,
izdala UE Litija. s-14307

Ilinčič Savo, Kolodvorska 9, Trbovlje, de-
lovno knjižico. g-14423

Ilič Sandra, Cesta zmage 16, Maribor,
delovno knjižico, št. 8752. m-260

Intihar Srečko, Iška vas 12, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 731439, reg.
št. 142128, izdala UE Ljubljana. s-14109

Ivanović Zvonko, Dolgovaške Gorice
259/a, Lendava, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 11423, izdala UE Lendava.
p-14194

Ivešić Vinko, Šmartno ob Paki 84, Šmart-
no ob Paki, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 21361, izdala UE Velenje.
p-14018

Izlakar Milan, Kebetova 18, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 600619,
št. reg. 39784, izdala UE Kranj. g-14259

Jagarinec Ivan, Mala Varnica 4b, Zgornji
Leskovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 29505, izdala UE Ptuj. m-324

Jagodić Draženko, Beblerjev trg 11,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101135250, izdala Zavarovalnica Slove-
nica. s-14312

Jakofčič Jolanda, Ul. Pohorskega bata-
ljona 43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 686539, reg. št. 163232, izda-
la UE Ljubljana. s-14279

Jalšovec Danica, Židovska 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 74935,
izdala UE Maribor. m-206

Jamšek Januša, Goriška 1, Celje, spri-
čevalo. p-14243

Jananin Mile, Vodovodska 15, Kozina,
Sežana, delovno knjižico. p-14190

Janežič Andrej, Hrastovica 16, Mokro-
nog, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
24139, ser. št. 8492, izdala UE Trebnje.
s-14234

Jazbec Roman, Idrsko 7/A, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. S 001233484, iz-
dala UE Tolmin. g-14337

Jelnikar Slavka, Na Peči 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250750, reg. št. 134504, izdala UE Ljub-
ljana. s-14288

Jelovčan Rado, Cesta na Rupo 3, Kranj,
vozovnico, št. 417859, izdal Alpetour, na
ime Jelovčan Meta. g-14042

Jenko Dominika, Trebinjska 2, Ljublja-
na, indeks in diplomo Srednje pedagoške
šole v Ljubljani. s-14412

Jeraj Peter, Jegriše 8, Vodice, dijaško
mesečno vozovnico, št. 15316. s-14217

Jereb Cveto, Sp. Jakobski dol 37c, Ja-
kobski dol, delovno knjižico št. 6839, izda-
na na Vrhniki. m-238

Jereb Matej, Franca Barleta 21, Cerklje,
zaključno spričevalo Srednje lesarske šole
v Škofji Loki, izdano leta 1998. g-14243

Jernejc Zdenka, Srednje Gameljne 33
a, Šmartno pod Šmarno goro, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1025502, št. reg.
131858. s-14370

Jezeršek Danilo, Hotavlje 3, Gorenja
vas, potrdilo za varno delo s traktorjem in
traktorskimi priključki. g-14160

Jezovšek Denis, Marjana Nemca 8, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 99713, izdano 9. 9. 1996
pri SO Maribor. m-148

Joković Dragan, Na Korošci 21, Ljublja-
na, preklic delovne knjižice, objavljenov UL
RS, št. 7/99. s-14301

Jošt Lucijan, Na produ 1, Bresternica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94711,
izdano 30. 12. 1996 pri UE Maribor. m-346
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Judnič Sandra, Novo polje ceta XVI 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 545509, št. reg. 82646. s-14034

Jug Nataša-Stanislava, Kokaljeva 6,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 702153, reg. št. 28366, izdala UE
Domžale. s-14297

Jurančič Aldo, Pot na Zelenec 3, Kranj,
zaključno spričevalo Poklicne kovinarske in
elektro šole Kranj. g-14244

Jurca Primož, Grič 1 C, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole tehničnih
strok Litostroj, izdano leta 1990. s-14099

Juričan Mateja, Brodarjeva 2, Celje, in-
deks: prvi vpis Zdravstvena šola Celje, I.
letnik, šolsko leto 1985/86, drugi vpis
Srednja gostinska šola Celje, smer natakar,
šosko leto 1987/88. m-234

Jusufagič Damir, Kamniška 9, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3427.
s-14445

Kajba Zmago, Gradiška 324, Pesnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 2578,
izdano 28. 10. 1994 pri UE Pesnica.
m-315

Kališnik Lucija, Kebetova ulica 23, Med-
vode, vozovnico s spremljevalcem-100 pro-
centni popust, št. 501. s-14070

Karalić Fata, Poljanska cesta 66a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1297256, reg. št. 226545, izdala UE Ljub-
ljana. s-14107

Karalić Fata, Poljanska 66 a, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 594683, izdala Za-
varovalnica Tilia. s-14277

Kasenburger Klaudij, Gajstova pot 35,
Šentjur pri Celju, indeks, št. 37000322,
izdala Veterinarska fakulteta. s-14437

Katrašnik Boris, Sp. Besnica 85, Zgor-
nja Besnica, čeke Gorenjske banke, št.
15702711/712/715/716. g-14348

Kaučič Zlatko, Ljubljana c. 52, Rače,
zaključno spričevalo SKSMŠ, izdano leta
1981. m-320

Kavčič Tamara, Predmeja 100/A, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje kat. BGH, št.
S 831890, izdala UE Ajdovščina. g-14019

Kemperl Manca, Zgornje Stranje 46b,
Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1259561, reg. št. 20572, izdala UE
Kamnik. s-14171

Klinar Miha, Viška c. 49/A, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17311.
s-14373

Klobasa Marinka, Biš 41, Trnovska vas,
zaključno spričevalo Srednje šole za go-
stinstvo in turizem, smer kuhar, št. 66, izda-
no za šolsko leto 1989/90. m-223

Klopčič Polona, Poklukarjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1251504, reg. št. 224162, izdala UE
Ljubljana. s-14122

Kmetec Olga, Na Dobravi 37, Miklavž
na Dravskem pol, zaključno spričevalo OŠ
Bogdan Tušek Miklavž, izdano leta 1961.
m-329

Knafelj Ivor, Kocljevo naselje 1, Beltinci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Rakičan, izdano v šolskem
letu 1997/98. g-14186

Knavs Zlatko, Vojkova 73, Ljubljana, spri-
čevalo 4. letnika Srednje gostinske in turi-
stične šole v Ljubljani, izdano leta 1992.
s-14263

Knez Albin, Stari Dvor 16/a, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 1557,
izdala UE Laško. p-14009

Knez Tomaž, Zg. Gameljne 38 a, Šmart-
no pod Šmarno goro, dijaško mesečno vo-
zovnico, št. 911. s-14199

Knezar Vinko, Antoličičeva ul. 12, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
83016, izdano 1. 3. 1994 pri UE Maribor.
m-358

Koželj Kristina, Moste 70 a, Komenda,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstve-
ne šole v Ljubljani, izdana leta 1980 in
1981. s-14101

Kožuh Novak Mateja, Rakovnik 102,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 14470, št. reg. 18825. s-14377

Kobal Marko, Col 88 g, Ajdovščina, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje glasbene
in baletne šole v Ljubljani. s-14266

Koca Suzana, Tbilisijska 8, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 777.
s-14298

Kocjančič Blaž, Pod debnim vrhom 7,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
9051. s-14379

Kodrič Matej, Igriška 3, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 3507. s-14113

Koge Andreja, Tržaška c. 67, Logatec,
spričevalo 3. letnika Srednje kemijske šole
in gimnazije Ljubljana, izdano leta 1996.
s-14018

Kojić Darko, Požeg 7, Rače, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 84040, izdano
11. 1. 1993 pri SO Maribor. m-230

Kokol Gorazd, Bukovec 41, Zgornja Pol-
skava, delovno knjižico, št. 6153. m-305

Kokol Marjan, Meljska 85, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 50564, iz-
dano 17. 9. 1996 pri UE Maribor. m-239

Kokovnik Roman, Veliki Osolnik 19,
Rob, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841764, reg. št. 163460, izdala UE Ljub-
ljana. s-14139

Kolar Ljiljana, Glinškova ploščad 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 512206, št. reg. 67309. s-14472

Kolar Mitja, Fram 194, Fram, potrdilo o
homologaciji, št. B0058495. m-298

Kolenc Petra, Novi dom 29, Trbovlje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 7181.
s-14168

Komel Klemen, Vrzdenec 83, Horjul,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehniških strok Franca Leskoška-Luke, iz-
dano 26. 6. 1991. s-14268

Kopše Milan, Hotinja vas 119 a, Oreho-
va vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
10170, izdala UE Maribor. m-310

Koračin Olga, Trata 60, Gorenja vas, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6334, iz-
dala UE Škofja Loka. s-14221

Kordiš Janez, Hrib 31, Loški Potok, spri-
čevalo - strojni tehnik, izdano leta 1994.
g-14036

Kordiš Uršula, Črna vas 280, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 8262.
s-14144

Koren Mihael, Fabianieva 21, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1453.
s-14299

Korenčič Renata, Dalmatinska 46, Mari-
bor, delovno knjižico, št. 17453. m-292

Kostrić Jure, Na klancu 8, Vrhnika, spri-
čevalo 2. letnika Gimnazije Vič, izdano leta
1998. s-14286

Kotar Majda, Brodarska 10, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 344254.
s-14475

Kovačič Jožica, Smolenja vas 68 B, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 11538, izdala UE Novo mesto. g-14250

Kovačič Rade, Goriška 45, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 24979, iz-
dala UE Velenje. p-14195

Kovačič Robert, Prešernova 10, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
89877, izdano 21. 10. 1994 pri UE Mari-
bor. m-333

Kovačič Simona, Dobrava pri Stični 8,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16006, izdala UE Grosuplje.
s-14226

Krajnc Bojan, Močna 50a, Pernica, spri-
čevala za 1. do 8. razred OŠ Lenart. m-229

Krajnc Jože, Valvasorjeva 12 a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 91269.
m-211

Kralj Jasna, Radvanjska 63, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 109973,
izdano 12. 6. 1996 pri UE Maribor. m-345

Kramar Uroš, Kolmanova 87, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 98832,
izdano 9. 4. 1993 pri SO Maribor. m-251

Kranjc Stanislav, Reboljeva ulica 1, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Šolskega centra
tiska in papirja, izdano leta 1971. s-14409

Kreuh Jože, Breg 13, Mežica, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Gostinskega šolske-
ga centra Maribor, št. 1470, izdano leta
1973. m-308

Križnik Anamarija, Škapinova 12, Celje,
spričevalo 8. razreda OŠ, izdano na ime
Remškar Anamarija. g-14455

Krizmanič Miran, Gorenje 51, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
11128, izdala UE Kočevje. s-14389

Krstič Nikola, Vrečkova ulica 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1091179, št. reg. 46963, izdala UE Kranj.
g-14415

Kužnik Tomaž, Ljuben 76, Uršna Sela,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 33763,
izdala UE Novo mesto. g-14154

Kukavica Zehida, Jenkova cesta 11, Ve-
lenje, spričevalo o končani OŠ Univerzum v
Ljubljani. s-14369

Kukovec Ljudmila, Petrovče 150, Pe-
trovče, zaključno spričevalo Gostinsko po-
slovne šole Celje. g-14032
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Kuliš Marko, Krivec 22, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 1300969.
s-14083

Kulič Bela, Ulica Milkoša Kuzmiča 43,
Murska Sobota, zaključno spričevalo Po-
klicne šoferske šole na Ježici, izdano leta
1974. s-14391

Kump Milan, Robova 56, Vrhnika, spri-
čevalo. g-14420

Kumše Rajko, Pot na Mah 18, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 638716, izdala Za-
vrovalnica Adriatic. s-14045

Kunst Irma, Gregorčičeva 29a, Maribor,
potrdilo Ljudske univerze v Mariboru o
opravljenem 5. semestru angleščine - letni
semester 1991. m-357

Kutnar Aleš, Ul. bratov Učakar 64, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole, izdano leta 1997. s-14236

Kušterle Marko, C. Metoda Mikuža 20,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje me-
dicinske šole na Jesenicah. g-14028

Lajevec Primož, Streliška ulica 18, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 619984, izda-
la Zavarovalnica Tilia. s-14285

Lajkovič Sebastjan, Vitičeva 1, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 6227.
s-14053

Lakota Aleš, Kalanova ul. 1, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076106, reg. št. 211261, izdala UE Ljub-
ljana. s-14292

Langus Marija, Breg 161, Žirovnica, voz-
niško dovoljenje, št. S 000528468, izdala
UE Jesenice. g-14161

Lazar Portir Mojca, Dunajska cesta 115,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 846859, št. reg. 133571. s-14397

Lazič Damir, Preglov trg 11, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 32162.
s-14048

Laznik Dragica, Gorenje Pijavško 28,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17680. p-14201

Lašič Ludvik, Fram 35, Fram, zaključno
spričevalo Srednje gradbene šole Maribor,
izdano leta 1976. m-314

Lašič Rolando, Mariborska c. 51/c, Ra-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
107380, izdano 30. 10. 1998 pri SO Mari-
bor. m-325

Leban Emil, Cankarjeva cesta 19, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 6621, izdala UE Kamnik. s-14374

Lenarčič Maja, Brest 29 a, Ig, dijaško
mesečno vozovnico - kombinirana, št.
2239. s-14054

Leskovšek Drago, Frankovo naselje
158, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
ABCFGH, št. 2386, izdala UE Škofja Loka.
s-14429

Lorver Ivan, Zamarkova 20, Lenart, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 2179, izda-
no 9. 2. 1994 pri SO Lenart. m-250

Lukan Marjan, Levarjeva ulica 95, Ljub-
ljana, kupone k zavarovalni polici št.
265811, izdala Zavarovalnica Tilia.
s-14133

Lumbar Satja, Švabičeva 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11427.
s-14128

Magdič Alenka, Pod gmajno 6, Mežica,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani, izdano leta 1998. s-14237

Majcen Robert, Trajanova ul. 6, Ptuj,
spričevalo 4. letnika Poklicne tehniško in
elektro šole. g-14323

Majcen Robert, Sodcka 13, Nova Cer-
kev, zaključno spričevalo Srednje šole kme-
tijske mehanizacije, šolsko leto 87/88.
m-297

Majdanac Rasim, Brđani Kozarac, BIH,
vozniško dovoljenje za poklicnega šoferja.
p-14012

Maksić Robert, Brodarjev trg 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št.
S 1213496, reg. št. 201359, izdala UE
Ljubljana. s-14218

Malovič Marko, Dolenje Laze 47, Ribni-
ca, spričevalo 3. letnika PTT SŠC Ljubljana,
izdano leta 1996. s-14150

Malovrh Franc, Hotavlje 76, Gorenja vas,
10 delic prve in 10 delnic druge izdaje M
banke, št. 00630586. s-14182

Manfreda Rok, Nasipna 106, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. HG, št. 109155,
izdala UE Maribor. m-271

Marinič Marjeta, Slovenski trg 8, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu 4. zaključne-
ga razreda Ekonomske šole, izdano 26. 8.
1981. g-14192

Marič Nada, Obrežna 5, Maribor, spri-
čevalo Gostinske šole, smer kuhar. m-231

Marjetič Marjan, Polje c. XII 2, Ljubljana,
delovno knjižico. s-14013

Markelj Janja, Šemnik 9a, Izlake, indeks
št. 81520165, izdala Ekonomsko poslovna
fakulteta Maribor 9. 9. 1997. m-243

Markovič Vesna, Cesta 4. maja 52,
Cerknica, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1997. s-14038

Marn Janez, Dolharjeva ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
217910, št. reg. 36205. s-14289

Marolt Gregor, Soussenska 27, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 12674.
s-14120

Martinčič Marija, Šmalčja vas 16, Šent-
jernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34114. g-14308

Marušič Ludvik, Ulica bratov Greif 28,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4753. m-293

Matoševič Saša, Aljaževa 32, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 60.
s-14200

Mavec Sonja, Jakčeva 40, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
595248, št. reg. 196465. s-14394

Mavrič Barbara, Mala vas 107, Bovec,
študentsko izkaznico, št. 61124541.
m-289

Mašanović Nikola, Zaloška cesta 76a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 448634, reg. št. 74969, izdala UE
Ljubljana. s-14265

Maček Valerija, Nova cerkev 128, Nova
Cerkev, indeks Pravne fakultete, št.
71108338. m-285

Medved Fani, Bratnice, Novo mesto, del-
nice 2 emisije M-banke, št. 00981591.
s-14091

Medvešek Jožica, Blatnik 18, Črnomelj,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5057.
s-14364

Meglen Franc, Kompolje 1, Videm Do-
brepolje, spričevalo o končani OŠ Struge.
s-14380

Mekič Alma, Otiški vrh 44, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 6241. p-14251

Melinc Ivan, Volče 88 b, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 000242733, izdala
UE Tolmin. g-14336

Mernik Ana, Mladinska 2, Maribor, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, šolsko leto 78/79 in 79/80.
m-304

Mernik Sergeja, Gubčeva 6, Slovenj Gra-
dec, spričevalo 3. letnika SŠ Slovenj Gra-
dec, medicinska šole, za šolsko leto
1986/87. g-14185

Mesarič Sonja, Kajuhova 26, Izola, de-
lovno knjižico. g-14189

Mihič Martina, Kozlovičeva 15, Koper,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Piran, izdano leta 1989.
g-14316

Miklavc Marjan, Gasilska ul. 10, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
40507. p-14058

Miklavčič Janko, Cesta v Zajčjo dobravo
9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 414499, reg. št. 108104, izdala UE
Ljubljana. s-14047

Miklavčič Jože, Stari trg 9, Grosuplje,
spričevalo 4. letnika Srednje lesarske šole
v Ljubljani, izdano leta 1996. s-14097

Milanovič Marko, Trčova 3, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 103347,
izdano 7. 10. 1998 pri SO Maribor. m-330

Mitevski Ivan, Marentičeva 16, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000803216, št. reg. 2925, izdala UE Met-
lika. g-14407

Miš Elizabeta, C. Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Šolskega
centra PTT, izdano leta 1998. s-14210

Miškrafovič Blaž, Spodnja Senica 20b,
Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št.
38675. s-14064

Mlakar Anja, Jadranska ulica 10, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 28619.
s-14383

Mljač Vladimir, Lokev 48, Lokev, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7994, iz-
dala UE Sežana. g-14041

Možič Aleksander, Fala 49, Selnica, za-
ključno spričevalo Srednje lesarske šole v
Mariboru, poklic lesar, št. 587, izdano 2. 7.
1993. m-237

Mohar Andrej, Šumeči potok 30, Bru-
snice, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Novo mesto, Srednje tehnične strojne šole,
izdano leta 1995. s-14194
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Mrdavšič Aleksandra, Gosposvetaska
14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH,št. 96994, izdala UE Maribor. m-281

Mrdavšič Aleksandra, Gosposvetska 14,
Maribor, zavarovalno polico, št. 0598012,
izdala Zavrovalnica Adriatic. m-294

Munhovič Gašper, Razdrto 49 a, Hru-
ševje, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
6647, izdala UE Postojna. g-14037

Muratović Sabid, Pavlovičeva ulica 12,
Ljubljana, 3 delnice M banke, št.
00681504. s-14060

Murko Jolanda, Rabelčja vas 17, Ptuj,
spričevalo 4. letnika Kmetijske šole SŠC
Ptuj, za šolsko leto 1993/94. m-350

Mustar Alojzija, Kompolje 73, Videm Do-
brepolje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4019, izdala UE Grosuplje. s-14006

Muznik Majda, Modrej 16, Most na So-
či, maturitetno spričevalo SŠC v Izoli, izda-
no leta 1973. g-14248

Nevenkič Gregor, Rusjanov trg 8, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
27265. s-14294

Nikoloski Dimče, Leskoec, Ohrid, de-
lovno knjižico. s-14159

Novak Miroslav, Meža 155 a, Dravograd,
spričevalo Strojno tehnične šole v Maribo-
ru, izdano leta 1984. m-252

Nuhanović Abid, Crni potok, Topusko,
delovno knjižico. s-14335

Ožbolt Boštjan, Pivška ul. 3, Postojna,
spričevalo 4. letnika PTT šole - smer elekto-
tehnik, izdano leta 1994. g-14325

Obid Dušan, Franca Mlakarja 48, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
014404. s-14339

Oblak Edvard, Ravne 1, Šoštanj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 2586, izdala
UE Velenje. p-14215

Obreht Vera, Streliška 72, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGHF, št. 49064.
m-288

Obreza Forzin Sonja, Ob gozdu 23, Mi-
slinja, zaključno spričevalo šole za prodajal-
ce v Slovenj Gradcu, šolsko leto 74/75.
g-14322

Ogrinc Dani, Antoličičeva 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 104106,
izdano 12. 12. 1994 pri UE Maribor. m-246

Ogrinc Tine, Rožna dolina c. X 33, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1012635, št. reg. 186011. s-14349

Omejec Grega, Cesta Andreja Bitenca
106, Ljubljana, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 37360. s-14131

Orehek Marjan, Šumberška cesta 38,
Domžale, delovno knjižico. s-14264

Orloviž Željko, Maistrova 13, Slovenj
Gradec, delovno knjižico. g-14015

Osen Jožef, Cesta Jaka Platiše 7, Kranj,
spričevalo 1. in 2. letnika Gostinske šole v
Ljubljani, izdana leta 1965 in 1966.
g-14443

Osolnik Angelca, Krtina 32, Domžale,
indeks Srednje ekonomske in naravoslovne
šole v Kamniku. s-14401

Otič Neža, Podova 27, Rače, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 22499. m-258

Panič Albin, Pavšičeva ul. 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
688863, reg. št. 41707, izdala UE Ljublja-
na. s-14080

Paver Waller Irena, Tabor 38, Cerknica,
delovno knjižico izdano na ime Paver Irena.
p-14003

Pašagić Mesuda, C. 1. maja 4, Hrast-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2907, izdala UE Hrastnik. g-14157

Perger Vladimir, Kamniška 52, Maribor,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
št. 145/78 z dne 13. 12. 1978, izdala Gos-
podarska zbornica Slovenije. m-273

Perger Vladimir, Kamniška 52, Maribor,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Gradbene tehniške šole v Mari-
boru. m-272

Perme Martin, Dvor 43, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. 11053, izdala
UE Litija. s-14002

Pesek Erik, Ptujska 25, Rače, potrdilo o
opravljenem izpitu za prevoz nevarnih snovi,
št. 009706. m-257

Peserl Marko, Močnikova 3, Maribor,
spričevalo 1. letnika SKSMŠ Maribor, smer
strojni tehnik, za šolsko leto 1994/95.
m-328

Petek Jožef, Sostrska cesta 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
223022, št. reg. 22301. s-14399

Petković Goran, Brilejeva ulica 9, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje elektro-
tehniške šole v Ljubljani, izdano leta 1976.
s-14360

Petrak Boštjan, Kosarjeva 38, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem, izdano za šolsko leto
1995/96 v Mariboru. m-349

Petrič Meta, Janežičeva cesta 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
448499, reg. št. 86630, izdala UE Ljublja-
na. s-14058

Pečarič Jože, Drašiči 29, Metlika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001270861, reg. št. 2810, izdala UE Met-
lika. g-14314

Pečjak Angela, Pelechova cesta 35, Pre-
serje, delovno knjižico. s-14022

Pečovnik Jani, Ostrog 19, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
31371, izdala UE Novo mesto. g-14012

Perčić Ksenija, Dogoška 71, Maribor,
študentsko izkaznico št. 61110830. m-218

Pilko Dragica, Ul. bratov Vošnjakov 3,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
38537, izdala UE Celje. p-14211

Pipan Jelka, Hrastje 135, Kranj, spriče-
valo 1.letnika Administrativne šole v Ljublja-
ni, izdano leta 1981. s-14255

Pipič Sašo, Kosovelova 3, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16394.
p-14247

Pipuš Zdravko, Na Fari 13, Prevalje, di-
plomo Srednje lesarske šole v Mariboru.
m-269

Pirih Suzana, Turjaška 9, Kočevje, spri-
čevalo Gimnazije Kočevje. g-14175

Pirkovič Boštjan, Velike Lašče 27, Veli-
ke Lašče, študentsko izkaznico, št.
27003465, izdal FNT Ljubljana. s-14089

Pisek Nika, Cesta na jezerca 6 a, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25679. g-14029

Plancutič Franc, Kočevarjeva ul. 8/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
114179, izdano 10. 4. 1998 pri UE Mari-
bor. m-327

Plavčak Tomislav, Mivka 26, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje poli-
cijske šole, izdano leta 1992. 14046

Požun Franc, Dolenje Kronovo 24,
Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje,
kat. FGH, št. 16576, izdala UE Novo me-
sto. g-14309

Podbevšek Andrej, Glinškova ploščad 9,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika in zaključni
izpit Gimnazije Ledina, izdano leta 1993.
s-14056

Podgornik Marija, Kasaze 95, Petrovče,
diplomo. p-14245

Podvinšek Matevž, Gaberke 104, Šo-
štanj, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
13337, izdala UE Velenje. p-14237

Pogorelc Marija, Podtabor 10, Struge,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, izdala UE
Kočevje. g-14169

Pohar Maša, Zikova ulica 7, Kamnik, pre-
klic vozniškega dovolenja, objavljen v UL
RS, št. 13/99. s-14375

Pokleka Alenka, Vodovodna 2, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šo-
le za prodajalce v Celju. g-14247

Polanc Dragica, Pucova ul. 1, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 22661. p-14214

Polič Matevž, Celovška 170, Ljubljana,
spričevalo 2. in 4. letnika Gimnazije Šen-
tvid, izdana leta 1984 in 1982. s-14195

Polončič Maja, Kotnikova 20, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36952.
s-14284

Ponikvar Vanja, Povšetova ulica 98 c,
Ljubljana, delovno knjižico. s-14071

Porenta Miha, Zgornje Pirniče 120,
Medvode, delovno knjižico. s-14367

Postolova Brigita, Zlato polje 2 B, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske in
upravno administrativne šole v Kranju.
g-14020

Potočnik Dragica, Poljče 50, Braslovče,
spričevalo - šivilja. p-14027

Povirk Helena, Resljeva 27, Ljubljana,
delnici 2 emisije M banke, št. 00981591.
s-14090

Praprotnik Aleš, Ul. Staneta Žagarja 13
A, Radovljica, študentsko izkaznico, št.
01098327, izdala Pedagoška fakulteta.
s-14172

Prašnikar Boris, Kratka 12, Hoče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 67386, iz-
dano 4. 6. 1997 pri SO Maribor. m-326

Pregelj Darko, Tavčarjeva 4, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 001313694.
g-14442
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Premec Anita, Puhova ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285453, št. reg. 226831. s-14098

Premoša Rosanda, Suhodolčanova 13,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 104719, izdala UE Ma-
ribor. m-203

Prijatelj Peter, Ocvirkova ul. 17, Ljublja-
na, 28 delnic M banke, št. 00459828.
s-14051

Primožič Anton, Lom pod Storžičem 59,
Tržič, spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Ekonomske srednje šo-
le v Ljubljani. s-14254

Primožič Rok, Partizanska 16, Škofja Lo-
ka, spričevalo 4. letnika - strojni tehnik.
g-14039

Pristov Trček Nataša, Titova 2 a, Jeseni-
ce, spričevalo o zaključnem izpitu meta-
lurške in strojne šole na Jesenicah, šolsko
leto 80/81. g-14027

Prkić Maja, Pohorskega bataljona 57,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
29907. s-14115

Pugelj Andrej, Potiskavec 3, Struge, vo-
zovnico za medkrajevni promet, št. 001
0719 izdal Sap. g-14251

Pugelj Andrej, Potiskavec 3, Struge, vo-
zovnico za mestni promet, št. 443, izdal
Integral Ljubljana. g-14252

Pugelj Jože, Breg 6, Stara Cerkev, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 5493,
izdala UE Kočevje. g-14031

Pukmeister Jože, Pesniški dvor 11, Pe-
snica, delovno knjižico št. 5387. m-352

Pušnik Konrad, Gorica pri Slivnici 117,
Gorica pri Slivnici, spričevalo 3. letnika Teh-
niške šole Celje, strojni odsek, za šolsko
leto 1980/81. p-14010

Pušnik Mitja, Kovaška c. 18, Lo-
vrenc/Pohorje, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 7552. m-295

Radisavljević Boris, Trebinjska ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 893745, št. reg. 51833. s-14408

Radman Branko, Proletarskih brigad 16,
Izola, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-1429/65-76. g-14072

Rak Kristian, Plevančeva 31, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 14150.
s-14079

Rak Nada, Stolnik 2, Kamnik, spričevalo
3., in 4. letnika Srednje zdravstvene šole v
Ljubljani, izdana leta 1987 in 1988 na ime
Rode Nada. s-14078

Rakuša Branko, Bolgarska 9, Maribor,
zaključno spričevalo Poklicne kovinarske
šole v Mariboru. m-216

Ratnik Stanislava, Prekmurske čete 13,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. S
33427. g-14449

Rebevšek Damjan, Dobrna 7a, Dobrna,
spričevalo 3. letnika. p-14002

Renko Marjan, Beblerjev trg 1, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 583894, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-14011

Ribarič Sonja, Med sadovnjaki 12, Mari-
bor, indeks, št. 71094693 Pravne fakultete
v Mariboru. m-278

Roškar Milan, Bukovci 131 A, Markovci,
zaključno spričevalo Kadetske šole za mi-
ličnike, izdano leta 1987.

Rožman Stanko, Gornji Lenart 67, Bre-
žice, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 10166,
izdala UE Brežice. s-14040

Robič Jože, Gradiška 306, Pesnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6011, izda-
no 11. 10. 1993 pri SO Pesnica. m-344

Rojs Goran, Ob gozdu 10, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. AGH, št. 105152, iz-
dala UE Maribor. m-270

Ropič Andrej, Pobrežje 121, Videm pri
Ptuju, spričevalo 3. in 4. letnika SŠFZ Ljub-
ljana, izdani leta 1996 in 1997. g-14173

Rozman Igor, Jakčeva ulica 5, Ljubljana,
diplomo Srednje zobotehnične šole v Ljub-
ljani, izdana leta 1985. s-14439

Rozman Vlasta, Tavčarjeva 10, Jeseni-
ce, spričevalo 3. letnika Srednje medicin-
ske šole. g-14176

Roškar Milan, Bukovci 131 A, Markovci,
zaključno spričevalo Kadetske šole za mi-
ličnike, izdano leta 1987. s-14001

Sadar Zmago, Krka 21, Krka, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. 11966, izdala
UE Grosuplje. s-14130

Sajavec Dušan, Vavta vas 9, Straža, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 12869.
g-14343

Saje Francka, Zvezna 2, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 41742. p-14246

Sajovec Renata, Partizanska 1, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
16643, izdala UE Žalec. p-14192

Saletinger Aleš, Štantetova 14, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje kovinarske,
strojne in metalurške šole Maribor, izdano
leta 1994. m-233

Salkić Džemal, Meža 154, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 4484. p-14017

Satler Ivan, Sp. Ivanjci 13, Spodnji Ivanj-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
4072, izdala UE Gornja Radgona. g-14347

Schneiger Alenka, Čudno selo 7a, Čr-
nomelj, vozniško dovoljenje, št. 10280.
p-14189

Simčič Peter, Ulica OF 6, Logatec, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano
leta 1998. s-14282

Skočaj Mojca, Kosovelova 4, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 15724.
g-14346

Skumavc-Slabe Mojca, Kajuhova ul. 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 388079, reg. št. 38336, izdala UE
Ljubljana. s-14005

Sladojevič Slađena, Raičeva 51, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 39273.
s-14127

Slak Anton, Vrti 22, Žužemberk, dijaško
mesečno vozovnico, št. 18688. s-14052

Slama Dušan, Malija 27, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. AB, št. 3202, izdala UE
Izola. g-14166

Slanič Jurij Angelus, Ul. Vala Bratina 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 39198, izdala UE Maribor. m-268

Slavec Darko, Jamova cesta 48, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
844648, reg. št. 108296, izdala UE Ljub-
ljana. s-14004

Slim Kamel, Ul. Staneta Severja 11, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
115329, izdala UE Maribor. m-210

Slivka Ana, Cesta revolucije 2a, Jeseni-
ce, dijaško mesečno vozovnico, št. 19961.
s-14074

Slokar Jožef, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1266079, št. reg. 217620. s-14381

Smrekar Palma, Vilfanova 31, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7998,
izdala UE Piran. g-14245

Spindler Majda, Bantanova 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 47225.
m-286

Sraka Danijel, Juvanova ul. 25, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
730357, reg. št. 196820, izdala UE Ljub-
ljana. s-14270

Stanek Urška, Brodarjev trg 5, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 11386.
s-14142

Stanojlović Boris, Gospodinjska 27,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
3264. s-14354

Stara Jovita, Ptujska 76, Rače, diplomo,
št. I/746 Srednje ekonomske šole v Mari-
boru, izdana leta 1988. m-282

Stefančič Petra, Kosovelova ulica 53,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za farmacijo in zdravstvo, izda-
no leta 1996. s-14102

Stevanović Radosav, Proletarskih brigad
62, Maribor, delovno knjižico. m-348

Stošič Branislav, Hojdoše 41 a, Ptuj, in-
deks Srednje šole Veljko Vlahovič Ptuj, šol-
sko leto 1987/88. g-14319

Stošič Damijan, Borova vas 24, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 102250,
izdano 10. 5. 1994 pri UE Maribor. m-217

Stres Jožica, Zali breg 3, Dobrovo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. g-14310

Strmljan Božidara, Kandrše del 43, Va-
če, spričevalo 3. letnika PTT izobraževalni
center v Ljubljani, izdano leta 1979, na ime
Ribič Božidara. s-14281

Sušnik Klemen, Likozarjeva 9, Kranj, štu-
dentsko izkaznico št. 30011071, izdala-
FKKT. s-14087

Svetina Mojca, Štorje 2, Sežana, spriče-
valo 1. letnika Trgovske šole v Kopru, šol-
sko leto 89/90. g-14447

Šabec Marcel, Sp. Polskava 264, Pra-
gersko, dvojnik delovne knjižice, št. 9575,
izdana leta 1996. m-228

Šabeder Daniel, Leona Zalaznika 38,
Maribor, diplomo Srednje elektrotehnične
šole v Mariboru, šolsko leto 1991/92.
m-307
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Šabeder Danijel, Ul. Leona Zalaznika 38,
Maribor, delovno knjižico št. 7736, izdana
leta 1995. m-316

Šanjug Mate, Mali vrh 38, Šmarje Sap,
spričevalo 3. letnika Srednje pomorske šo-
le, izdano leta 1979. g-14414

Šavron Rudolf, Račice 29, Podgrad,
spričevalo Šole za poklicne voznike v Ko-
pru. g-14246

Šega Dalibor, Markovec 25a, Stari trg
pri Ložu, dijaško mesečno vozovnico, št.
20626. s-14110

Šilec Samo, Krambergerjeva 5, Limbuš,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole v Mariboru, izdano leta 1983. m-259

Šimonka Rajko, Gibina 8, Ljutomer, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Mariboru. m-274

Šinkovec Stanislav, Fala 47/b, Selnica
ob Dravi, zaključno spričevalo Srednje kovi-
narske, strojne in metalurške šole v Maribo-
ru, izdano leta 1991. m-264

Širca Sebastijan, Kolodvorska c. 11, Po-
stojna, spričevalo 8. razreda OŠ Postojna,
izdano leta 1991. s-14477

Širca Sebastijan, Kolodvorska 11, Po-
stojna, spričevalo 2. letnika Srednje teh-
niške in naravoslovne šole v Postojni, izda-
no leta 1993. s-14478

Šišek Alojz, Peščeni vrh 28, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGHE, št.
10736, izdano 13. 2. 1998 pri SO Lenart.
m-332

Šketa Simon, Ulica talcev 1, Žalec, spri-
čevalo 3. letnika Srednje tehniške šole Ce-
lje, šolsko leto 1991/92. g-14313

Škraban Alojz, Kidričeva 5b, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 71555,
izdano 24. 1. 1994 pri UE Maribor. m-355

Škrablin Romana, Spodnje Negonje 5a,
Rogaška Slatina, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 22335. s-14368

Škrjanc Blaž, Titova 89, Jesenice, diplo-
mo STŠ. g-14177

Šolar Anton, Ovsiše 3, Podnart, zavaro-
valno polico, št. 174772, izdala Zavaroval-
nica Slovenica. g-14419

Šteinfelser Gregor, Gabernik 34, Zgor-
nja Polskava, spričevalo 4. letnika Srednje
živilske šole Maribor, izdano leta 1997.
m-225

Štor Sašo, Prešernova 12, Maribor, spri-
čevalo 4. letnika in zaključno spričevalo Že-
lezniške srednje šole v Mariboru, šolsko
leto 1992/93. m-312

Šulek Renata, Pod Grintavcem 9, Loga-
tec, dijaško mesečno vozovnico, št. 1864.
s-14290

Šuster Vanda, Prušnikova 16, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika II. gimnazije v
Mariboru. m-317

Šuštar Robert, Belšinja vas 7, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
344335, reg. št. 8876, izdala UE Trebnje.
s-14253

Tatarevič Alem, Bilečanska ulica 5, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
31008. s-14135

Tepina Marjan, Janeza Puharja 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
804674, št. reg. 80901, izdala UE Kranj.
g-14033

Ternav Vili, Krkavče 97, Šmarje, zavaro-
valno polico, št. AO 0586110. g-14417

Terzić Matjaž, Kranerjeva 9, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11787.
s-14211

Testen Emil, Kidričeva 3/a, Kanal, di-
plomsko spričevalo Tehniške šole za stroj-
no stroko v Ljubljani, izdano 18. 6. 1970.
g-14180

Tkalčič Ljubomira, Malečnik 43, Mari-
bor, zaključno spričevalo Gimnazije Miloša
Zidanška Maribor, izdano leta 1971. m-339

Tomelj Amadeja, Volčji potok 45/a, Ra-
domlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18670, izdala UE Kamnik. s-14187

Tomelj Amadeja, Volčji potok 45/a, Ra-
domlje, študentsko izkaznico št.
18960699, izdala Filozofska fakulteta.
s-14188

Tominc Iztok, Stara Ježica 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 15297.
s-14402

Tominc Iztok, Besednjakova 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 115084,
izdano 21. 9. 1998 pri UE Maribor. m-336

Tonić Helena, Cankarjeva cesta 54a,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 471833, reg. št. 16346, izdala UE Kam-
nik. s-14239

Toplak Boštjan, Gradišče pri Litiji 6,
Šmartno pri Litiji, spričevalo o zaključnem
izpitu Šole za poklicne voznike, izdano na
Ježici, leta 1995. s-14350

Toplak Gabriela, Starše 16 a, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2580,
izdala UE Maribor. m-276

Toplak Tadeja, Jakopičeva 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99029,
izdala SO Maribor. m-342

Tratar Sanja, Škrilje 63, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole,
izdano leta 1996. s-14105

Trojar Matevž, Gabrje 56, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 973338,
št. reg. 154212. s-14256

Tumpej Mirjana, Majcigerjeva 3, Mari-
bor, spričevalo 1., 2., 3. letnika in zaključ-
no spričevalo Srednje gostinske šole in turi-
stične šole v Izoli, izdania leta 1977, 1978
in 1979. m-207

Turk Marko, Vošnjakova 25, Maribor,
spričevalo 3. letnika SKSMŠ Maribor, izda-
no leta 1983. m-334

Turudić Goran, Jerebova ul. 6, Litija,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje grad-
bene in ekonomske šole, izdano leta 1996.
s-14055

Udovič Tatjana, Križna ulica 51, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 584159, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-14106

Uršej Matjaž, Dovže 11, Mislinja, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
10375, izdala UE Slovenj Gradec.
G-14434

Vadnjal Manca, Oljčna ulica 17, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10477,
izdala UE Izola. g-14431

Vajde Horvat Romana, Prušnikova ul. 30,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
81483, izdano 26. 8. 1994 pri SO Mari-
bor. m-341

Vaupotič Franc, Žitna 13, Odranci, spri-
čevalo 3. in 4. letnika PTT srednješolski
center v Ljubljani, izdana leta 1991 in 1992.
s-14233

Vavtar Tina, Bizjakova 8, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 35123.
s-14219

Vehovec Stanislav, Perovo 17 c, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12702, izdala UE Grosuplje. s-14085

Vek Aleksander, Šentiljska c. 118, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
85586, velja od 12. 8. 1996 do 13. 10.
2002. m-235

Verlič Matjaž, Golniška c. 31, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 524156,
št. reg. 27130, izdala UE Kranj. g-14448

Veselič Tanja, Livold 25, Kočevje, štu-
dentsko izkaznico, št. 23732, izdala Visoka
upravna šola v Ljubljani. s-14430

Vindiš Jolanda, Draga Kobala 6, Mari-
bor, diplomo Zdravstvene šole v Mariboru.
m-212

Vintar Andrej, Ul. Štrauhovih 39, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
52238. m-208

Virant Janez, Iška vas 74, Ig, 6 delnic
M-banke, št. 00901733. s-14145

Virant Marko, Pod hribom c. 2/32, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. ABCE, št.
11682, izdala UE Grosuplje. s-14403

Virtič Mojca, Cesta V/15, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16321, iz-
dala UE Velenje. p-14236

Viršček Andrej, Ulica padlih borcev 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. S 229196, št. reg. 97916.
s-14331

Vivod Daniel, Blato 4 a, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. ABF, št.
3961. g-14327

Vodenik Stane, Breg pri Litiji 36, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
4867, izdala UE Litija. s-14197

Vohar Bojan, Subotiška 13, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 20784, iz-
dala UE Velenje. p-14202

Vošnjak Staša, Ulica bratov Komel 5,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
26020771, izdala fakulteta za gradbeniš-
tvo in geodezijo. s-14088

Vrabec Vid, Lemutova 16, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, izdala UE
Nova Gorica. g-14451

Vranješ Nataša, Pivška 4, Postojna, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 14245.
s-14222

Vrečko Bergit, Pod lipami 26, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 29157. p-14020

Vrhunec Špela Teja, Malnarjeva 6, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
31692. s-14318
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Vrtovec Matjaž, Mestni trg 1, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7390. g-14344

Vrzdovnik Ksenija, Verpete 4/c, Franko-
lovo, študentsko izkaznico št. 81510834,
izdala Ekonomsko poslovna fakulteta v Ma-
riboru. g-14179

Vukina Dejan, Greenwiška 12, Maribor,
dvojnik vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. 89228, izdano 4. 6. 1998 pri UE Mari-
bor. p-14102

Vučajnik Tatjana, Bratov Gerjevič 38, Do-
bova, vozniško dovoljenje, št. 14490.
p-14244

Weingerl Gorazd, Na Jelovcu 70, Bre-
sternica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
110018, izdala UE Maribor. m-287

Zafošnik Zlatko, Ul. Berte Bukšek 3, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
10940, izdala UE Maribor. m-213

Zajec Domen, Ulica bratov Učakar 134,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev v Ljublja-
ni. s-14260

Zalokar Borut, Griže 72, Griže, spriče-
valo. p-14001

Zatler Teja, Novakova pot 10a, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 7136.
s-14062

Zavodnik Metod, Lahova ulica 52, Šmar-
je-Sap, spričevalo o zaključnem izpitu Grad-
bene tehniške šole v Ljubljani, izdano leta
1974. s-14141

Zega Peter, Razgled 25, Piran, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. 7915, izdala UE
Piran. g-14326

Zorec Stanislav, Pod hribom 14, Bistri-
ca ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 1571. m-263

Zorjan Aleš, Bedrih 12, Žiri, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 21399, izdala UE
Škofja Loka. s-14459

Zorko Saša, Žaucerjeva ulica 12, Ljub-
ljana, vojaška dovolilnica št. 625/96.
s-14066

Zorman Janez, Osek 15, Sv. Trojica v
Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 10069, izdano 29. 4. 1998. m-321

Zrnko Alenka, Šentilj 142a, Šentilj v Slov.
goricah, indeks št. 619 Srednje zdravstve-
ne šole Maribor. m-323

Zupan Boštjan, Jezerska c. 93, Kranj,
diplomsko nalogo, št. I/2137 Srednje šole
Iskra Kranj. g-14330

Zupančič Slavko, Materija 19, Materija,
izkaznico vojnega veterana, št. 025225.
p-14004

Žižek David, Cesta na Laze 19, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 19533.
s-14378

Žižek Ivan, Črešnjevci 158, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5870, izdala UE Gornja Radgona. g-14311

Žnidar Alojz, Kardeljeva 57, Maribor, de-
lovno knjižico, izdala UE Maribor. m-290

Žnidar Boštjan, Plintovec 43, Zg. Kun-
gota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10090, izdano 15. 12. 1995 pri SO Pesni-
ca. m-337

Žnidar Martin, Ložnica 23, Makole, pre-
klicuje mednarodno dovoljenje za prevoz
stvari v Avstrijo, izdalo Ministrstvo za promet
in zveze v Ljubljani. m-319

Žnidaršič Branko, Ul. Petra Podleska 5,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31404, izdala UE Maribor. m-202

Žumer Gabriel, Hajdoše 69, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
23247, izdala UE Ptuj. g-14014

Žunkovič Matjaž, Leskovec 73, Prager-
sko, vozniško dovoljenje, št. 15998.
g-14165

Žuraj Juta, Rimska cesta 7, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Šubičeve gimna-
zije, izdana leta 1993 in 1994. s-14082
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